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Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere köszöntötte au-
gusztus 19-én, csütörtökön a városháza dísztermében megren-
dezett ünnepi testületi ülésen megjelenteket.

A polgármester emlékeztette a 
jelenlévőket, hogy Kiskunfélegy-
háza képviselő-testülete minden 
évben a város történeti múltját, 
hagyományait ápoló Városalapí-
tók Napján szokta átadni a váro-
si kitüntetéseket, mivel idén – a 
vírushelyzet miatt – elmaradt az 
ünnepségsorozat, erre az állama-

lapítás ünnepéhez kötődően került 
sor.

– Szeretett városunk, Kiskun-
félegyháza a maga valójában és 
szépségében arra inspirálja az itt 
élőket, hogy tegyenek érte, mu-
tassák meg a világnak, hogy az itt 
élők nem a mindennapok sodrával 
haladnak, hanem valami egyedit 

akarnak létrehozni és meg is teszik 
azt, amivel emelik városunk fényét 
és hírnevét.

Évről évre nő a kitüntetésre java-
soltak száma, ami már önmagában 
is azt mutatja, hogy közösségünk 
szellemisége és tenni akarása nem 
lankadt az évek során, hanem egy-
re erősödik. Az itt élők érzik, hogy 
Szent István királyunk emlékét 
csak úgy tudjuk méltón megőrizni, 
ha erősítjük keresztény kultúránk 
szellemiségét és különbséget tu-

dunk tenni a jó és rossz között. Az 
élet számos területén lehet tenni a 
városért, a közösségért. Van, aki 
szakmaiságával, van, aki embersé-
gével, és van, aki tenni akarásával 
érdemli ki a város és az itt élők el-
ismerését. Azonban egy mindany-
nyiukban közös: a tiszta és őszinte 
szándék, a szeretett város iránti 
elkötelezettség.

Itt, Európa közepén szerencsés-
nek mondhatjuk magunkat, hiszen 
számos határon átnyúló kapcsola-

Fotó: Fantoly M
árton

Kiválóságait köszöntötte Félegyháza 

Folytatás a 2. oldalon!
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tot ápolunk, számos barátunk van 
testvérvárosainkban. Ezek a bará-
taink mára egyre jobban ismerik 
kultúránkat, habitusunkat és tenni 
akarásunkat. Luigi, Mario, Sergio, 
Sándor, Lajos és még sorolhatnám, 
ma már büszke tiszteletbeli polgá-
rai városunknak.

Ha végignézek ma itt Önökön, 
kitüntetetteken, akkor büszkeség 
tölt el. Őszinte tisztelettel adom át 
a jól megérdemelt kitüntetéseket, 
hiszen munkájukkal, emberségük-
kel, kitartásukkal, önzetlenségük-
kel és becsületükkel évtizedek óta 
szolgálják szeretett városunk, Kis-
kunfélegyháza fejlődését.

Köszönöm szépen magam, a 
képviselő-testület és valamennyi 
félegyházi nevében munkájukat, 
bízom benne, hogy még sok szép 
dolgot tudunk közösen létrehozni. 
Kívánok Önöknek jó egészséget és 
további alkotókedvet. Isten segítse 
Önöket és mindannyiunkat az előt-
tünk álló utunkon! – mondta ünne-
pi beszédében a polgármester.

Ezt követően a helyismereti ve-
télkedő díjkiosztására került sor, 
amit idén tizenhatodik alkalommal, 
Művészetek Kiskunfélegyházán té-
mában hirdettek meg a szervezők. 
(A versenyről és a résztvevőkről a 
6. oldalon olvashatnak)

Holló László-díj

A kétévente odaítélt Holló Lász-
ló-díj – idén először – bekerült 
az ünnepi képviselő-testületi ülés 
napirendjei közé, a városi kitün-
tetések mellé. A díjakat a Kiskun-
félegyházi Holló László Kuratórium 
elnöke, Rosta Ferenc adta át, aki 
elmondta:

– Kiskunfélegyháza legnagyobb 
művészegyénisége Holló László, 
a Kossuth-, Munkácsy-, Szinyei-, 
valamint kiváló és érdemes mű-

vész díjjal kitüntetett festőművész, 
vagy ahogyan nevezték a „magyar 
Rembrandt”. Életének első szaka-
sza városunkhoz kötődik, majd a 
cívisvárosban, Debrecenben tele-
pedett le, ahol festészete kitelje-
sedett. Azonban a legszabadabb 
és legboldogabb alkotó nyarakat 
kétségkívül több évtizeden át Ti-
szadadán töltötte. Halála után 
emlékét a dr. Ujváry Zoltán prof. 
emeritus, a debreceni egyetem 
néprajzi tanszékének vezetője, és 
a festő özvegye, Maksa Olga által 

létrehozott Holló László-díj őrizte 
a legmarkánsabban hosszú éveken 
keresztül. Városunkban is többen 
birtokosai e kitüntetésnek. Azon-
ban a Debreceni Holló Kuratórium 
2016-ban – betöltve küldetését – 
megszűnt. A feladatát a szülőváros 
Kiskunfélegyháza vette át és 2017-
ban ünnepélyes keretek között hi-
tet tett arról, hogy a Holló Lászlói 
örökséget nem engedi át a fele-
désnek. Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
megalapította a félegyházi Hol-

Holló-díjat kapott a Tiszadadai Holló László Általános Iskola vezetősége és tantestülete

„Kiskunfélegyházáért” kitüntető díjat kapott a Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű  
Technikum és Kollégium. A kitüntetést Rokolya Csaba intézményvezető vette át

Csenki Tibor grafikusművész, a Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör  
egyik alapító tagja is Holló László-díjban részesült

Dobosné Harmath Mónika, a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezető 
ápolója „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjban részesült

Dr. Patkós Zoltán Károly nyugalmazott háziorvos  
a „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat kapta meg

Folytatás az 1. oldalról!
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ló-díjat azon személyeknek, akik 
tevékenységükkel nagy festőnk 
művészi örökségét tovább viszik, 
képzőművészeti tevékenységükkel 
kiemelkednek alkotótársaik közül, 
valamint egyéb, nem művészeti 
tevékenységükkel hozzájárulnak 
a Hollói örökség megőrzéséhez, 
ápolásához.

A díjat – a félegyházi kuratórium 
javaslatára – kétévenként a városi 
önkormányzat képviselő-testülete 
ítéli oda. Eddig az alábbi szemé-
lyek vehették át ezt a kitüntetést: 
dr. Ujvári Zoltán prof. emeritus, 
Molnár István félegyházi fes-
tőművész, dr. Feledy Balázs 
fővárosi művészeti közíró, Rádi 
András félegyházi festőművész. 
És eljött a 2021. esztendő, ami-
kor harmadik alkalommal javasol-
hattuk, illetve ítélhettük oda ezt a 
művészeti kitüntetést. Ezúttal a 
Tiszadadai Holló László Általános 
Iskola és Csenki Tibor félegyházi 
grafikusművész kapja.

Engedjék meg, hogy indokol-
jam a döntést! A Tiszadadai 
Holló László Általános Iskola 
vezetősége és tantestülete 20 év 
óta végzi lelkiismeretesen és kö-
vetkezetesen azt a magas szintű 

képzőművészeti nevelőmunkát, 
amellyel az intézmény névadójá-
nak emlékét méltón ápolják. E két 
évtizedes folyamatos tehetséggon-
dozásért, a Hollói hagyományok 
felvállalásáért a félegyházi kura-
tórium javaslata alapján Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzat 
képviselő-testülete az iskolának 
Holló-díjat adományoz.

Csenki Tibor grafikusművész, a 
Kiskunfélegyházi Holló László Kép-
zőművész Kör egyik alapító tagja. 

Hosszú évtizedek óta következe-
tesen és magas szinten dolgozó 
alkotó, aki jellegzetes látásmóddal 
egyéni stílusban készíti műveit. 
Elkötelezettsége a képzőművész 
körhöz, a hagyományokhoz széles 
körben ismert, tiszteletet ébresz-
tő. Több évtizedes munkásságáért 
a félegyházi kuratórium javaslatá-
ra Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete Hol-
ló-díjat adományoz Csenki Tibor 
művész úrnak. 

Köszönet a 
legjobbaknak

Az önkormányzat kitüntetéseit 
Csányi József polgármester, vala-
mint Balla László és Rosta Ferenc 
alpolgármesterek adták át azok-
nak a személyeknek, akik Kiskun-
félegyházáért, annak ifjúságért 
és az idősebbekért, a közjóért, az 
emberek boldogulásáért, fejlődé-
séért, polgáraink egészségéért, a 
legtöbbet tették, munkájukkal gya-
rapították közösségünk értékeit.

A Szent Benedek PG Két Taní-
tási Nyelvű Technikum és Kol-
légium Kiskunfélegyházának 
adott iskolatörténeti örökségé-
ért, a felnövekvő nemzedékek 
oktatásáért „Kiskunfélegyhá-
záért” kitüntető díjat kapott. A 
kitüntetést Rokolya Csaba, az in-
tézmény igazgatója vette át.

Ambrus Lajos korondi író, köl-
tő, szerkesztő részére Korond, Fél-
egyháza testvérvárosának irodalmi 
és képzőművészeti élete bemutatá-
sáért, irodalmi műveltségünk köl-
csönös gazdagításáért, városaink 
kulturális kapcsolatainak ápolásá-
ért „Petőfi Emlékérem” kitüntető 

Sergio Susanetto Feltre és Félegyháza kapcsolatainak ápolásáért, támogatásáért,  
önzetlen barátságáért „Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” címet érdemelt ki

Farkas Lászlóné nyugdíjas, az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője „Kiskunfélegyháza Város 
Idősügyi Tevékenységéért” kapott elismerést

„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjban részesítette a testület  
Hájas Sándort, 40 éve tartó, a közművelődésben kifejtett tevékenységéért

„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díjban részesült  
Reicher József Károly, a Kossuth iskola volt igazgatója

Ördög Istvánné, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelye laborasszisztense 
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”  vehette át
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„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét” vehette át  
Regéci Márta gyermekkönyvtáros

Farkas Mihály lakásügyi ügyintéző, projektmenedzsernek „Kiskunfélegyháza Város  
Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díjat adományoztak

Hideg István, a Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület elnöke „Kiskunfélegyháza Város Hagyo-
mányőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díjban részesült

„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kapott kitüntetést  
Kis László, a Wesel Hugó Fotókör alelnöke

díjat adományozott a képviselő-tes-
tület. A kitüntetést Ambrus Lajos 
fia, Ambrus Sándor vette át.

A „Kiskunfélegyháza Város 
Tiszteletbeli Polgára” címet ta-
valy elnyertek is most vették át 
az elismerést. Így Talpai Sán-
dor, aki Nagykikinda és Kiskunfél-
egyháza települések testvérvárosi 
kapcsolatának aktív ápolásáért, a 
határon túli magyar nemzeti örök-
ség lelkiismeretes őrzéséért ré-
szesült a díjban, és Mario Scari-
ot, aki Feltre és Kiskunfélegyháza 
települések közötti kapcsolat ápo-
lásáért, őszinte barátságáért, a 
félegyházi diákok olasz nyelv tanu-
lásának önzetlen támogatásáért, a 
női futball népszerűsítéséért kapta 
meg. Ugyanezt az elismerést eb-
ben az évben Sergio Susanetto-
nak, Vellai és Feltre testvérvárosi 
kapcsolatainak támogatójának, 
szervezőjének, városaink sport 
és kulturális kapcsolatainak ápo-
lásáért, anyagi támogatásáért, 
Kiskunfélegyháza városa iránti 
önzetlen barátságáért ítélte meg a 
képviselő-testület.

Reicher József Károly (KSZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth La-
jos Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégium) nyugalmazott 
tanár, intézményvezető részére 
több évtizeden át gyakorolt lel-

kiismeretes tanári, intézmény-
vezetői munkájáért, példaértékű 
hivatástudatáért, a szakképzés 
fellendítéséért adományozott a 
testület „Kiskunfélegyháza Vá-
ros Ifjúságának Neveléséért” 
kitüntető díjat.

Hájas Sándor újságírónak 
(Félegyházi Közlöny) több, mint 
negyven éve tartó, a közművelő-
désben kifejtett tevékenységéért, 
a helyi sajtó hírnevének öregbí-
téséért, a Petőfi és Móra-emlék 
ápolásáért kifejtett tevékenységét 
ismerték el a „Kiskunfélegyháza 
Város Közművelődéséért” kitün-
tető díjjal.

A dr. Nánási Éva (posztumusz) 
korábbi aljegyző, a járási hivatal 
korábbi osztályvezetője részére 
köztisztviselői pályája során vég-
zett kimagasló munkájáért, lelki-
ismeretes, példaértékű hivatástu-
datáért, a kollégák iránt tanúsított 
szeretetéért megítélt „Kiskunfél-
egyháza Város Közszolgálatá-
ért” kitüntető díjat fia, dr. Kocsis 
Máté vette át.

Dr. Patkós Zoltán Károly nyu-
galmazott háziorvos több, mint 40 
éven át tartó áldozatos munkája, 
kitartása, türelme, a betegek iránti 
szeretete elismeréseként vehette 
át a „Kiskunfélegyháza Város 
Egészségügyéért” kitüntető díjat.

Dobosné Harmath Mónika, a 
Szivárvány Személyes Gondos-
kodást Nyújtó Intézmény vezető 
ápolója részére pontos, példa-
mutató, gondos munkájáért, az 
ellátottak, hozzátartozóik és kol-
légái iránt tanúsított türelméért 
adományozott a képviselő-tes-
tület „Kiskunfélegyháza Város 
Szociális Ellátásáért” kitüntető 
díjat.

Kurucz István középiskolai 
tanárnak (Constantinum Intéz-
mény) szakmájához, tanítványai-
hoz való hűségéért, a sport iránti 
elkötelezettségéért, becsületes 
tanári munkájáért ítélte meg a tes-

tület a „Kiskunfélegyháza Város 
Sportjáért” kitüntető díjat.

Kis László, a Wesel Hugó Fo-
tókör alelnöke, a városi rendezvé-
nyek aktív segítője a város fotó- és 
képzőművészetében kifejtett több 
évtizedes munkája elismeréseként 
kapta meg a „Kiskunfélegyháza 
Város Művészeti Tevékenységé-
ért” kitüntető díjat.

Farkas Mihály lakásügyi ügyin-
téző, projektmenedzser, a Kiskun-
félegyházi Polgármesteri Hivatal 
munkatársa részére a helyi roma 
közösség hagyományainak ápolá-
sáért, a roma fiatalok és családok 
megsegítéséért „Kiskunfélegy-
háza Város Roma Közösségéért 
Végzett Munkáért” kitüntető díjat 
adományozott a képviselő-testület.

Farkas Lászlóné nyugdíjas, az 
Őszidő Nyugdíjas Klub vezetője a 
klub tagságával kialakított jó kap-
csolata, az egyesületnek nyújtott 
segítsége, az idősek érdekében 
kifejtett tevékenysége elismerése-
ként vehette át a „Kiskunfélegy-
háza Város Idősügyi Tevékeny-
ségéért” kitüntető díjat.

Hideg István, a Petőfi Sándor 
Bajtársi Egyesület elnöke haza-
szeretete, mintaszerű élete és 
kitartó közösségi munkája elis-
meréseként, elkötelezett honvé-
delmi tevékenységéért kapta meg 

„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” 
posztumusz kitüntető díjat adományoztak 

dr. Nánási Éva részére 
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a „Kiskunfélegyháza Város Ha-
gyományőrző és Hazafias Tevé-
kenységéért” kitüntető díjat.

Kiskunfélegyháza Város Kép-
viselő-testülete Elismerő Okle-
vele” kitüntető díjat kapott:

Gyovai Norbert, a KSZC Kiskun-
félegyházi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium mun-
katársa hivatástudata, gyermek- és 
szakmaszeretete, pontos, igényes 
szakmai munkája elismeréseként.

Kapusné Iván Orsolya, a Kis-
kunfélegyházi Móra Ferenc Gim-
názium pedagógusa, példaértékű 
szorgalommal végzett, csaknem 
két évtizede tartó nevelő, oktató 
munkájáért.

Kassainé Komló Ilona, a Kis-
kunfélegyházi Szent Benedek PG 
Két Tanítási Nyelvű Technikum és 
Kollégium iskolatitkára, magas 
színvonalú szakmai tudásáért, 
hagyományőrző tevékenységéért, 
hivatástudatáért.

Könyves Zoltán, az ELTSZER 
Kft. ügyvezető igazgatója, mintegy 
fél évszázados, a város gazdasá-
gi életében betöltött kiemelkedő 
szerepéért.

Kuruczné Dinnyés Anikó, a 
Kiskunfélegyházi Darvas Általá-
nos Iskola tanítója elhivatottság-

gal, példaértékű szorgalommal és 
empátiával végzett nevelő-oktató 
munkája, kiváló eredményei, gyer-
mekszeretete elismeréseként.

Lakihegyiné Bakró Mónika, a 
Kiskunfélegyházi Dózsa György Ál-
talános Iskola tanítója a tehetség-
gondozásban kifejtett tevékenysé-
géért, gyermekközpontú, igényes, 
megbízható munkájáért.

Lénártné Bárdos Zsuzsan-
na, a Bács-Kiskun Megyei Kórház 
Kiskunfélegyházi Telephelye labo-
rasszisztense, szorgalmas, lelkiis-
meretes munkája, a betegek iránti 
empátiája elismeréseként.

Molnár István Károly, a Kis-
kunfélegyházi Dózsa György Álta-
lános Iskola karbantartója, példa-
mutató szakmai tevékenységéért 
és emberi hozzáállásáért.

Ördög Istvánné, a Bács-Kis-
kun Megyei Kórház Kiskunfélegy-
házi Telephelye laborasszisztense, 
a szakmája iránti elhivatottsága, 
odaadó, lelkiismeretes munkája 
elismeréseként.

Regéci Márta, a Kiskunfélegy-
házi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
gyermekkönyvtárosa több mint 25 
éves szakmai tapasztalata, segí-
tőkészsége, munkája iránti elhiva-
tottsága elismeréseként.

Simon Zoltán, a Félegyházi 
Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. 
sportszervezője a városi sport 
szervezésében, az ifjúság egészsé-
ges életmódra nevelésében nyúj-
tott kiemelkedő munkájáért.

Solymosiné Antalicz Tünde, a 
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskola fejlesztő-pedagó-
gusa, kiemelkedő pedagógiai mun-
kájáért, magas színvonalú nevelői 
tevékenységéért, elkötelezettségé-
ért, segítőkészségéért.

Szabó János villanyszerelő, 
biztonságtechnikus, nyugalmazott 
karbantartó példamutató emberi 
magatartása, a közösség iránti el-
kötelezettsége, segítőkészsége, ön-
zetlen, empatikus hozzáállása és 
emberszeretete elismeréseként.

Szabó Jenő lakatos, gázvezeték 
és készülékszerelő mester, nyug-
díjas, egyéni vállalkozó a kiskun-
félegyházi lakosok mindennapjai 
megkönnyítéséért, széleskörű tu-
dásának, szakmai hozzáértésének 
elismeréseként.

Szana Andrea, a Kiskunfélegy-
házi József Attila Általános Iskola 
tanára, idegennyelvi munkaközös-
ség-vezetője példaértékű, kima-
gasló eredményességgel végzett 
tanári munkájáért.

Takács Gábor, a Kiskunfél-
egyházi Balázs Árpád Alapfo-
kú Művészeti Iskola gitártanára 
pre ci zi tás áért, munkája iránti 
elkötelezettségéért, példaértékű 
szakmai tevékenységéért.

Takó Lajos, a Kiskunfélegyházi 
Balázs Árpád Alapfokú Művésze-
ti Iskola ütőhangszeres tanára a 
zene és a tanítás iránti elkötele-
zettségéért, alázatáért, megújulási 
készségéért, a gyermekek iránti 
szeretetéért.

Ifj. Udvardi István önkén-
tes madármentő, elhivatottság-
gal, példaértékű szorgalommal 
végzett, önfeláldozó, fáradt-
ságot nem ismerő, a madárvi-
lág fennmaradását támogató 
tevékenységéért.

Varga Zoltán Mihály, a KSZC 
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium oktatója példamutató 
munkájáért, szociális érzékeny-
ségéért, önzetlen és empatikus 
hozzáállásáért.

Zeleiné Tamási Klára, a Szi-
várvány Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézmény élelmezésveze-
tője, példaértékű, kimagasló ered-
ményességgel végzett munkája 
elismeréseként.

„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat kapott Kurucz István középiskolai tanárSimon Zoltán edző a sportszervezésben végzett kiemelkedő  
munkájáért kapott Elismerő Oklevelet

„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevele” kitüntetést vehette át  
Szabó János villanyszerelő

Ifj. Udvardi István önkéntes madármentő a madárvilág fennmaradását támogató 
tevékenységéért kapta meg „Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete Elismerő Oklevelét”
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Kiskunfélegyházán, a nemré-
giben felújított Balázs Árpád 
Alapfokú Művészeti Iskolában 
tartotta meg a megyei tanév-
nyitót a Kecskeméti Tankerü-
leti Központ, augusztus 25-én. 
A tanévnyitón jelen volt Hajnal 
Gabriella, a Klebelsberg Köz-
pont elnöke, Csányi József 
polgármester, és az eseményt 
megtisztelte jelenlétével Ba-
lázs Árpád zeneszerző is, az 
intézmény névadója.

A zeneiskolások műsora után 
az új vezetői megbízások, ezt kö-
vetően az Év pedagógusa-díjak 
átadására került sor, majd a nyug-
díjba vonuló intézményvezetőket 
búcsúztatták.

– Azokat köszöntjük ma, akik 
minden nap fáradhatatlanul és 
igaz hittel állnak ki a gyermekek 
elé, és világot gyújtanak értel-
mükben. A pedagógusok példát 
mutatnak gyermekeink számára 
– mondta Zsámboki Anna tan-
kerületi igazgató. – Az elmúlt idő-
szakban nehéz helyzetben voltak 
a pedagógusok, mert a pandémia 
okozta helyzetben távoktatást kel-
lett megvalósítani. Ez új helyzet 
elé állított mindenkit, de tanítóink, 
tanáraink felnőttek a feladathoz, 
megtanulták profi módon kezelni 
a számítástechnikai eszközöket, a 

kapcsolattartás a gyerekekkel za-
vartalan volt, és átadták az isme-
reteket. Köszönet ezért mindenki-
nek. Ma a felújított zeneiskolában 
tartjuk az évnyitót. Éppen ezért el 
kell mondanom, hogy a megyében 
200 iskolában történtek komoly 
felújítások több mint négy milliárd 
forint értékben – tette hozzá.

Csányi József polgármester is 
köszöntötte az újonnan kinevezett 
vezetőket, a kitüntetetteket és a 
nyugdíjba vonulókat. A megújult 
iskolával kapcsolatban elmondta: 
– Petőfi és Móra városában va-
gyunk, ahol a kultúra és a művé-
szet az alapja mindennek. Ennek 
az épületnek az elmúlt évtizedek-
ben nagyon sok funkciója volt. Mű-
ködött pártszékházként, munkásőr 
központként. Most végre méltó 

helyet nyújt a város művészeti 
iskolájának.

Az Év pedagógusa-díjban Kis-
kunfélegyházáról három szakem-
ber részesült: Borda Mónika (Kis-
kunfélegyházi Darvas Általános 
Iskola), Raffayné Fazekas Aran-
ka (Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskola) és Gyöngyösi 
Imre Miklós (Kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Gimnázium). 

Eddig a Kiskunfélegyházi József 
Attila Általános Iskola tagintézmé-
nye volt a Platán Általános Iskola, 
ami most kivált, és Kiskunfélegy-
házi Platán Általános Iskola néven 
kezdi meg a tanévet. Itt egy éves 
időtartamra Wolnerné Vidéki 
Szilvia látja el az intézményveze-
tői teendőket. A Kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskolában 

öt éves időtartamra Dinnyés-Kis 
Zsuzsanna kapott intézményveze-
tői megbízást.

Az ünnepség zárásaként Kis-Fe-
kete Vilmos intézményvezető be-
mutatta a megújult épületet. 

A Kecskeméti Tankerületi Köz-
pont sikeres pályázata révén 2020 
novemberében indult el az egy-
kori pártszékház, majd a későbbi 
zeneiskola felújítása. A mintegy 
400 millió forintos beruházás ré-
vén mára egy modern, de mégis a 
régi időket idéző épület született a 
város szívében, amit szeptember 
1-jén birtokba vesznek a művé-
szeti iskola tanulói és dolgozói. Az 
épületben teljes felújítást kapott a 
fűtés, víz, elektromos és informa-
tikai hálózat, kicserélték a nyílás-
zárókat, és a külső szigeteléssel 
az épület energetikája és arculata 
is korszerűsödött. A helyiségek 
átalakításával új tantermek, gya-
korlók, műhelyek jöttek létre. Az 
új bútoroknak, taneszközöknek, 
hangszereknek köszönhetően a 
21. század elvárásainak megfelelő 
színvonalú oktatásban lehet része 
a művészeti iskola több mint 300 
tanulójának. 

A helyismereti vetélkedő idén egy 
korosztállyal kibővült, a közép-
iskolások pedig nem vettek részt 
ezúttal a versenyben. A pandémia 
ellenére a három korosztályban 47 
csapat mérte össze tudását. A ver-
seny szervezője Samu Csilla mú-
zeumpedagógus, a Kiskun Múzeum 
munkatársa és Seres Judit helyis-
mereti és tájékoztató könyvtáros, 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
munkatársa volt, de mellettük a 
Magyar Nemzeti Levéltár Kiskunfél-
egyházi Részlege és a Holló László 
Képzőművészeti Kör is segítette a 
vetélkedő megvalósítását.

A szervezők kifejezték köszöne-
tüket a Holló László Képzőművész 
Kör tagjainak: Rátkai Zsuzsának, 
Vakulyáné Varga Erikának és 
Tóth Tamásnak, Berg Krisztián 
informatikusnak, Dulity Kálmán-
nak, Kis-Fekete Vilmos igazgató-
nak, Szabó Ildikó művésztanárnak, 
valamint az összes munkatársnak, 
akik valamilyen formában hozzájá-
rultak a verseny megvalósításához.

Az idei díjakat Csányi József pol-
gármester és Samu Csilla múzeum-
pedagógus adták át.

HARMADIK HELYEZÉST EL-
ÉRT CSAPATOK:

Bíró Lili, Halasi Csongor, Pin-
tér Jázmin 4. osztályos tanulók

Felkészítő pedagógus: Vízhányó-
né Papp Mónika

Kiskunfélegyházi József Attila Ál-
talános Iskola

Bátori Konrád, Galla Bence 
Ben degúz, Lassán Márk, 5-6. 
osztályos tanulók

Felkészítő pedagógus: Czigány-
né Forgó Zsuzsanna

Kiskunfélegyházi Dózsa György 
Általános Iskola

Bodor Henriett, Gulyás Réka, 

Szabó Eszter 7-8. osztályos 
tanulók

Felkészítő pedagógus: Vásárhe-
lyiné Ficsór Katalin

Kiskunfélegyházi Darvas Általá-
nos Iskola

MÁSODIK HELYEZÉST ELÉRT 
CSAPATOK:

Buchholz-Kis Csenge, Lantos 
Petra, Mészáros Noémi 4. osztá-
lyos tanulók

Felkészítő pedagógus: Bense 
Miklósné

Kiskunfélegyházi József Atti-
la Általános Iskola Platán utcai 
Tagintézménye

Horváth Hanna, Horváth Lili, 
Kurucsai Rikárdó, 5-6. osztály

Felkészítő pedagógus: Csanádi 
Gergely

Kiskunfélegyházi József Atti-
la Általános Iskola Platán utcai 
Tagintézménye

Páll Panna Eszter, Vásárhelyi 
Sára 7-8. osztályos tanulók

Felkészítő pedagógus: Takácsné 
Medveczki Zsuzsanna 

Kiskunfélegyházi József Atti-
la Általános Iskola Platán utcai 
Tagintézménye

ELSŐ HELYEZÉST ELÉRT 
CSAPATOK:

Földeáki Miklós, Németh Han-
na, Perlaki Máté Pál 4. osztály

Felkészítő pedagógus: Szabó 
Ildikó

Kiskunfélegyházi Dózsa György 
Általános Iskola

Fodor Petra Dorka, Tóth Me-
linda Luca, Uljanics Natasa 5-6. 
osztály

Batthyány Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

Dinnyés Nikolett, Korita Dori-
na, Tímár Csenge 7-8. osztály

Felkészítő pedagógus: Takácsné 
Medveczki Zsuzsanna 

Kiskunfélegyházi József Atti-
la Általános Iskola Platán utcai 
Tagintézménye

Helyismeretből jeleskedtek

Megyei tanévnyitó Félegyházán
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Illegális szemétlerakók alakultak ki a Bankfalu bizonyos részein, 
aminek következtében elszaporodtak a rágcsálók. A tarthatatlan 
helyzet változtatása érdekében Szabó József önkormányzati kép-
viselő és Buza Flórián, a Roma Önkormányzat elnöke a városhoz 
fordult segítségért.

A Csillag Szolgáltató Központ-
ban megtartott augusztus 23-ai 
beszámolójukból kiderült, hogy 
kérésük meghallgatásra talált. 
A város kétmillió forintot szán 

az illegális szemétlerakók fel-
számolására. Az újabb lerakók 
kialakulásának megelőzésére 
pedig térfigyelő kamerákat sze-
relnek fel.

Isten vele  
Csányi honvéd!

99 éves korában elhunyt idősebb 
Csányi József, városunk egyik 
utolsó II. világháborús honvédje.

Ismeretségünk jó tíz évre nyúlik 
vissza, és Kiss Ákos Jenő énekes 
barátunknak köszönhető. Ő hozta 
közénk az akkor kifejezetten fiata-
los nyugdíjast, aki énektudásával, 
korát meghazudtoló kiállásával, 
történeteivel lenyűgözött bennün-
ket. Mindezt tetézte kifogyhatatlan 
jókedve, derűje, szívós, fizikai mun-
kához szokott jelleme.

Közösen dolgoztunk a Gulág-pá-
lyázat során a városunk szovjet 
megszállásáról és következménye-
iről szóló, Rabigába hajtva című 
könyvön. Adatközlője volt a könyv-

nek saját harctéri történeteivel és 
a Gulágon eltöltött fogságának be-
számolóival, fotódokumentumaival.

Ahány alkalom nyílott, mindig 
eljött, hogy együtt tisztelegjünk tár-
sai, a világháború kiskunfélegyházi 
honvédjei előtt, akár doni megem-
lékezésről, akár a Hősök-napi ko-
szorúzásról volt szó, de a trianoni 
megemlékezéseken is rendszere-
sen megjelent. 

Példamutató életet élt, alacsony 
sorból, 3 elemis gyermekmun-
kásként indulva, szívós akarattal, 
céljait mindig elérve. Példás csa-
ládi életet élt, most megtért hőn 
szeretett feleségéhez, bajtársaihoz 
– írta megemlékezésében Kollár 
László.

Búcsú Pap Istvántól

2021. június 22-én, életének 82. 
évében elhunyt Pap István. Kor-
mányos Imre volt képviselőtársa 
gondolataival búcsúzunk – ahogy 
ő fogalmaz – „egy tevékeny, segí-
tőkész, családcentrikus embertől”.

Pap István képviselőtársam-
mal 1990-től 20 éven keresztül 
dolgozhattam együtt Kiskunfél-
egyháza Város Önkormányzat 

Képviselő-testületében, egészen 
2010-ig.

Becsületes, a maga nemes egy-
szerűségével szókimondó, az álta-
la képviselt érdekekért, értékekért 
maximálisan kiálló embernek is-
mertem meg. Egyszerű, rendkívül 
családcentrikus életet élt. Nagy 
szeretettel, tisztességre, becsület-
re, helytállásra nevelte gyermekeit, 
és segítő támasza volt feleségének. 

Nagy örömet jelentettek szá-
mára unokái. Családja mindenben 
számíthatott rá.

A rendszerváltást követően elő-
ször 1990-ben választották meg 
a 9. számú helyi egyéni válasz-
tókörzet képviselőjévé, majd ezt 
követően még 4 alkalommal sza-
vaztak bizalmat számára körzeté-
nek választópolgárai a bankfalui 
városrészben.

Képviselőként minden igyekeze-
tével arra törekedett, hogy az álta-
la képviselt közösség problémáira 
megoldást találjon, meghallgassa 
a nehéz sorsú, gyakran kilátástalan 
élethelyzetbe került embereket. Aj-
taja éjjel-nappal nyitva állt a segít-
séget kérők számára. Talán ezért is 
övezte akkora elismerés és tisztelet 
nemcsak választókörzetében, de 

tágabb környezetében és munka-
helyén is, hiszen közvetlenségével, 
segíteni akarásával és törekvésé-
vel példát állított mindannyiunk elé 
emberségből és elkötelezettségből, 
pártállástól, politikai nézetektől 
függetlenül. Vízműves dolgozóként 
és képviselőként is igyekezett mun-
káját a legjobb tudása szerint ellát-
ni, kollégáival, képviselőtársaival és 
a polgármesteri hivatal dolgozóival 
is korrekt, jó munkakapcsolatra 
törekedett.

Képviselőségét nem a politika sík-
ján értelmezte, elsősorban a segítő 
szándék, a város fejlődésének előse-
gítése motiválta. 2010 után teljesen 
visszavonult a közéletből, de kép-
viselőként eltöltött 20 éve, nyomot 
hagyott az emberekben, és egészen 
életének utolsó időszakáig számít-
hattak segítségére mindazok, akik 
problémáikkal megkeresték.

Újra Nemzetközi Oldalkocsis Találkozó volt Kiskunfélegyházán. 
Hetedik alkalommal rendezték meg a Parkerdőben Közép-Európa 
legnagyobb oldalkocsis motoros találkozóját augusztus elején. A 
rendezvény remek újrakezdésnek bizonyult egy év kihagyás után, 
csaknem négyszáz résztvevővel, száz feletti szóló és több tucat 
oldalkocsis motorral.

Az esemény főszervezője, Óno-
di Árpád elmondta: ezúttal sem 
hiányzott az oldalkocsis szép-
ségverseny, a vezetett túrák, a 
parádés felvonulás, a kaszkadőr 
-show és a közös kirándulás. A 
legmesszibbről érkezett szóló 

motoros 1600 kilométert tett 
meg Hollandiából Kiskunfélegy-
házáig, oldalkocsisként pedig az 
1034 km-re található németor-
szági Bad Mergentheimból érke-
zett vendég tette meg a leghosz-
szabb utat. 

Oldalkocsisok találkoztak

VESZTESÉGEINK

Felszámolják az illegális 
szemétlerakókat  
a Bankfaluban 
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Az agrárminiszter nyitotta meg a Kiskun Expot

Ötvennél is több kiállító volt je-
len a Kiskun Expo területén, a 
sportcsarnok arénájában az au-
gusztus 20-i ünnepi hétvégén. 
A rendezvényt augusztus 19-
én, dr. Nagy István agrárminisz-
ter nyitotta meg. Az eseményen 
megjelent dr. Mák Kornél, a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
alelnöke, Csányi József polgár-
mester, Balla László és Rosta 
Ferenc alpolgármesterek, Ke-
rékgyártó József, a MÁV-Start 
Zrt. vezérigazgatója, Rónaszéki 
Gábor plébános és Kovács Já-
nos mestercukrász.

Csányi József polgármester kö-
szöntőjében örömét fejezte ki, 
amiért – csakúgy, mint 87 évvel 
ezelőtt – összefogott Kiskunfél-
egyháza város, az agrártárca és a 
MÁV a Kiskun Expo sikeréért. 

Kerékgyártó József, a MÁV-Start 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
hogy nagyon pozitív benyomá-
sok érték Kiskunfélegyházán tett 
sétája nyomán és örömmel tölti 
el, hogy számos érdekességgel 
tudnak hozzájárulni a program 
sikeréhez a felnőtteknek és gyer-
mekeknek kínált programjaikkal. 
Hangsúlyozta, hogy sok fejlesztés 
és modernizáció zajlik országo-
san és a térségben is, új járművek 
is érkeznek a közeljövőben. Az ő 
dolguk, hogy kényelmesen, biz-
tonságosan jussanak el az utazók 

a célállomásra. Mindezek mellett 
Európa is belátta, hogy zöld fordu-
lat nincsen vasút nélkül, így azon 
dolgoznak a közeljövőben, hogy a 
jelenlegi színvonalat meghaladva 
tudjanak szolgáltatásokat nyújtani 
mindenkinek.

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke értékte-
remtő folyamatnak nevezte Csányi 
József polgármester és csapatának 
munkáját, és kifejezte reményét, 
hogy a jövőben évente látogatható 
lesz a Kiskun Expo. Az eseményt 
az összefogás, a haladás, a gazda-
ság élő jelének nevezte.

Dr. Nagy István agrárminiszter 
arról szólt, hogy az új kenyér elké-
szülte mindig jó ok a megállásra 
és hálaadásra. Véleménye szerint 
a miniszternek ugyanez jó ok arra, 
hogy megköszönje azok munkáját, 
aki részt vettek ebben és lehető-

vé tették, hogy megsüljön az új 
kenyér. Mint mondta, az expohoz 
hasonló események rámutatnak az 
együttműködés, az értékteremtés 
és értékőrzés fontosságára. Hoz-
zátette: a pandémia alatt is egyér-
telművé és megkérdőjelezhetet-
lenné vált, hogy a magyar agrár- és 
élelmiszeripar stratégiai ágazat. 
Amennyiben a rendelkezésre álló 
forrásokat egymás mellé tesszük, 
akkor egy megújuló vidék sejlik fel. 
A vidéki gazdaság ereje pedig elő-
retolhatja a nemzetgazdaságot.

– Azért jöttem, hogy megköszön-
jem önöknek a kétkezi munkájukat, 
hogy hozzájárultak ehhez a csodá-
latos növekedéshez. Azt kívánom, 
hogy mindig legyen kedvük, erejük 
és szándékuk, hogy hozzátegyenek 
ezekhez a dolgokhoz. Fantasztikus 
látni, hogy mennyi kulturális prog-
ramot és minőségi kiállítást szer-

veztek – mondta el végezetül és 
hozzátette, a kedvence a progra-
mok közül a bajuszverseny, hiszen 
ő maga is büszke rá és arra, hogy 
a 13. század óta kultúránk része 
ez is.

Végezetül Rónaszéki Gábor 
plébános megáldotta az expot, 
beszédében felhívta a figyelmet 
arra, hogy a megmutatott értékek 
közül maga az ember a legna-
gyobb. Az embernek táplálnia kell 
a testet, a szellemet és a lelket. 
Akik mindezért dolgoznak, ők 
munkatársai a teremtő Istennek 
és jót tesznek az emberiséggel. 
Hozzátette: amikor megáldjuk ezt 
az expot, arra kérjük Istent, hogy 
adjon erőt és kellő szellemi kapa-
citást ahhoz, hogy úgy tudjuk az 
ember személyiségét szolgálni, 
hogy ez valóban mindannyiunk 
javát szolgálhassa.
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Az alkotó ment a látogatóhoz

A Miénk itt a tér szabadtéri kiállítás nyitotta meg az idén immár 
egyhetesre bővült Félegyházi Napok programsorozatát. Az ese-
ményt kisebb megszakításokkal 2002 óta rendezik meg, válto-
zatlan mottóval: „Ha a látogató nem megy el az alkotóhoz, akkor 
az alkotó megy a látogatóhoz”. 

Mint azt Kovács Csonka Szilvia, 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pont igazgatója a megnyitó alkal-
mával elmondta: – A rendezvény 
az évek során bebizonyította, hogy 
lehet közvetlenül az emberek kö-
zé-köré helyezve népszerűsíteni, 
közvetíteni a képzőművészetet és 
az alkotóművészetet. A „Miénk itt 
a tér” az elmúlt 19 évben rengeteg 
témát érintett, a kiállítások mindig 
valamilyen koncepció köré épültek. 
Az idei fő téma az élőlények és az 
állatok volt. Akik pedig ezt megva-

lósították és alkotásaikkal ékesítik 
az idei Miénk itt a tér kiállítását: 
Hermkens Edit festőművész, 
Paphalmi Róbert természetfotós 
és Nagy Géza képzőművész. A 
megvalósításában közreműködők 
voltak: Rátkai Zsuzsa, Fekete 
László, Dongó József, Kis Já-
nos, Kovács Nándor, Kis Lász-
ló, Fraskó Rita, Bense Marcell, 
Lantos Szabolcs, a kiállítások 
ötletgazdája és mindenkori szerve-
zője. A megnyitón műsorral közre-
működött Hermkens Anna.

Sikeres volt a táncgála

Nagy népszerűségnek örvendett 
az első Félegyházi Táncgála, ami a 
Félegyházi Napok kulturális prog-
ramjainak sorát nyitotta meg. Az 
eseményt dr. Ónodi Izabella, a 
Művelődési és Szociális Bizottság 
elnöke ajánlotta a nagyérdemű fi-
gyelmébe, majd egymást követték 
a színpadon a tánccsoportok. Két 
részben láthattuk a Silver Step 
Tánc Stúdiót, az Art Kingdom Dan-
ce Communityt, a Kiskunfélegyházi 

Mazsorett Együttest, a Borvirág és 
a Padkaporos Táncegyüttest.

A jó hangulatú este zárásaként 
a két csoportvezető, Kovács 
Sándor és Keserű Benedek kü-
lönleges koreográfiát tanított a 
vállalkozó kedvű közönséggel. 
Keserű Benedek és Gombás 
Bende szervezők elmondták: bíz-
nak benne, hogy hagyományt te-
remtettek a gálával és évről-évre 
lesz folytatása. 

Szívesen látogatták 
a MÁV programjait is

A Magyar Államvasutak Zrt. 
kiskunfélegyházi állomásán 
terepasztallal, szimulációs 
berendezésekkel, régi mozdo-
nyokkal, szerelvényekkel, kom-
munikációs eszközökkel, inter-
aktív előadással és toborzással 
is várták a társaság és a vasút 
iránt érdeklődőket a Félegy-

házi Napok hétvégéjén. Sokan 
voltak kíváncsiak az első nyílt 
nap eseményeire, gyermekek és 
felnőttek is szívesen látogattak 
el az eddig látogatóktól elzárt 
területekre is. A vasúttársaság 
még emlékről is gondoskodott: 
egyedi kerettel fotózkodhattak 
az érdeklődők.

Édes meglepetés volt 
Félegyháza tortája

A Kiskun Expon mutatkozott be 
a nagyközönség előtt Félegyháza 
tortája. A különleges édességet 
sokan megkóstolták, és osztat-
lan sikert aratott.

Hagyományteremtő céllal ké-
szült el idén első alkalommal 
Félegyháza tortája. A szemnek 
és szájnak egyaránt kedves 
desszertet Rosta Ferenc és 
Balla László alpolgármesterek 

kezdeményezésére Kovács Já-
nos és Molnár Tamás kiskun-
félegyházi cukrászok alkották 
meg. Ízvilágát az Alföldre jel-
lemző alapanyagok határozzák 
meg, így például a homoktövis 
savanykás jellege, az alma és a 
mandula. A torta sok-sok kósto-
lás mellett alakult-formálódott, 
mire elnyerte jelenlegi, végleges 
formáját és karakterét. 
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Nagyszínpadi programok
Hosszú idő óta először élvezhet-
tük a nagyszínpadi programok va-
rázsát a Félegyházi Napokon. Az 
események között nagy népszerű-
ségnek örvendett a Netz produkció 
címmel megrendezett interaktív 
családi előadás, a Csokonai-díj-
jal jutalmazott Szeredás Együttes 
gyermekműsora, Berkes Olivér 
koncertje és Horváth Tamás mű-

sora. Szombaton este az operetté 
volt a főszerep. Molnár György 
Lyra-díjas harmonikaművész és 
Koncertzenekara műsorában Bódi 
Barbara, Kiss Zoltán és Csonka 
András működött közre. Őket kö-
vette a Welcome Band, akik igazi 
utcabáli hangulatot varázsoltak 
a sportcsarnok parkolójába, haj-
nalig tartó mulatsággal. A Kis-

kunfélegyházi Nyugdíjas 
Klubok Egyesületének és 
klubjainak bemutatko-
zó műsorát gyermek és 
családi programok egész 
sora követte Tengeri 
Attilával, a Kiskalász 
zenekarral, a Silver Step 
Tánc Stúdió műsorával, 
Horváth Richárd és a 
Kossuth Lajos Techni-
kum és Szakképző Iskola 
divatbemutatójával… A 
programok sorát a Ba-
gossy Brothers Company 
zárta vasárnap este.  

Kiskunfélegyházán a 
következő nagyszabású 
eseményre szeptem-
ber 10-11-éig kell várni, 
amikor a XXII. Kiskunfél-
egyházi Libafesztiválra 
programjai töltik meg az 
utcákat és tereket.
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Megszentelt új kenyér
Haleszben és Selymesben is megszentelték az új kenyeret augusz-
tus 19-én. A selymesi Mária-szobornál Molnár Tiborné Margitka, a 
Selymesért Egyesület vezetője köszöntötte a városrész lakóit, Balla 
László alpolgármestert, Ván Jenő önkormányzati képviselőt, vala-
mint Hajagos Gyula atyát. A Haleszban megrendezett kenyérszente-
lő ünnepségen Rádi András, a haleszi gazdakör vezetője üdvözölte 
az összegyűlteket, közöttük Balla László alpolgármestert, dr. Ónodi 
Izabella és Szamosi Endre önkormányzati képviselőket, Hajagos 
Gyula atyát és Ván Jenőt, a körzet önkormányzati képviselőjét. 

Balla László arról beszélt, hogy 
a magyarság történelmében az 
államalapítás az egyik legfon-
tosabb esemény és sorsfordító 
időszak volt, fennmaradásunkat 
garantáló lépés egyben. Emlé-
keztetett arra, hogy augusztus 

20-án Szent István királyunkat, 
nemzetmegmaradásunkat és az 
életet jelentő új kenyeret ünne-
peljük. Az új kenyeret, amely az 
élet táplálója, amelyben benne 
foglaltatik az isteni gondvise-
lés, a teremtő erő, a dolgos ke-

zek munkája, az összefogás, az 
együttműködés ereje, az élet kör-
forgása – mondta ünnepi beszé-
dében az alpolgármester.

Hajagos Gyula atya megszentel-
te az új kenyeret, majd Ván Jenő és 
dr. Ónodi Izabella megszegték és 
szétosztották azt. 

– Az arcdísz elkötelezett vi-
selői immár tizenkettedik 
alkalommal érkeztek Kis-
kunfélegyházára, hogy meg-
mutassák, megmérettessék 
bajuszaikat, szakállaikat. Úgy 
vélem és látom, hogy hazaér-
keztek. Isten hozta önöket Fél-
egyházán! – ezekkel a szavak-
kal köszöntötte Csányi József 
polgármester a bajuszfesztivál 
versenyzőit és az érdeklődő 
közönséget a fesztivál meg-
nyitóján, augusztus 21-én.

A bajuszosok és szakállasok 
már korábban bemutatkoztak 
Félegyházán, hiszen délelőtt so-
kan ott voltak a Sárkányölő Szent 
György múzeumi kiállítás megnyi-
tóján, ahonnan a Langaléta Gara-
bonciások Kossuth utcai felveze-
tésével érkeztek a sportcsarnoki 
megnyitóra. Itt megkezdődött a 
mustra a szigorú zsűri és a kö-

zönség előtt. A szemrevételezés 
szakállas, kifent, természetes és 
magyar bajusz kategóriákban zaj-
lott, és díjat kapott a legnagyobb 
fesztávú bajusz is. Ebben a mű-
fajban a három versenyző össze-

sített bajuszmérete 123 centimé-
ter volt.

Nem volt könnyű dolga a Járo-
mi Zsolt elnök, Molnár István 
grafikusművész, Simándiné Pap 
Johanna gyógypedagógus, Mol-

nár János festőművész, Szilágyi 
Péter, az MBT ügyvivője össze-
tételű zsűrinek, hogy igazságos 
döntést hozzanak. Végül mégis 
megszületett az eredmény. 

Bajusz-szakáll kategóriában: 1. 
Sólyom Ferenc (Miskolc), 2. Ká-
dár Ferkó (Békéscsaba) 3. Masz-
lag Máté (Cegléd). 

Kifent bajusz kategóriában: 
Jánváry Zoltán (Kartal), 2. Só-
lyom Áron Koppány (Abony), 3. 
Tóth Gergely (Pápa).

Természetes bajusz kategóri-
ában: 1. Fejér Imre (Óbuda), 2. 
Nagy Balázs (Újkígyós), 3. Győri 
János (Kecskemét).

Magyar bajusz: 1. Ambrus 
Kristóf (Csákvár), 2. Palotai 
Attilla (Nagysáp) Varga Mihály 
(Penc) szereztek helyezést. 

Bajuszfesztáv bajnok: Ambrus 
Kristóf lett, 43 centiméteres ba-
juszával. Különdíj: Tóth Gergely 
(Pápa). 

Kunsági Bajuszkirály: Fejér 
Imre (Óbuda).

Államalapító királyunkra emlékeztünk
A rendezvényen Csányi József pol-
gármester mondott köszöntőt. Ezt 
követően a városvezetés, a pártok 
és civil szervezetek helyezték el ko-
szorúikat István király szobránál. Az 
ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós 
nyugalmazott váci püspök celebrál-
ta. A gazdakörök képviselői déli 12 
órára, a Kossuth utcán végigvonulva 
hozták a város Újkenyerét, amelyet 
ünnepélyesen megszegtek és osztot-
tak szét a népes érdeklődők között.

Csányi József polgármester ün-
nepi köszöntőjében elmondta: – 

Jócskán leperegtek az évtizedek, 
évszázadok az idő rokkáján, ami-
óta honalapító uralkodónk távozott 
e földi létből, örökül hagyva utódai 
országát, nemzetét. A kései utódok 
sorában most mi következünk. Az 
örökséget, melyet vinnünk kell, és 
majd tovább adnunk, bizony mára 
jócskán megtépázta a történelem 
vihara. Amit ránk hagytak az őseink, 
s ami az évszázadok alatt kiforrott – 
az a régi rend, amelyben éltek. Ahol 
a tisztességes munkának és az adott 
szónak becsülete volt, ahol a család 

szentnek számított, a hitben pedig 
következetesség uralkodott.

Eddig azt mondogattuk, hogy 
legnagyobb tettünk az volt, hogy 
túléltük az elmúlt évszázadokat, 
megfogyva bár, de törve nem – túl-
éltünk mindent. A tatárt, a törököt, 
a németet, az oroszt, Trianont, s bár 
a széthúzás is jócskán és folyama-
tosan tépázta sorainkat, 2021-ben 
újra csak megállhatunk itt, Szent Ist-
ván-szobra mellett, hogy gondoljunk 
rá, tetteire, örökségére.

Augusztus 20. Szent István ki-

rályunk gyönyörű ünnepe, a kenyér-
szentelések hagyományának feleme-
lő pillanatai. S hogy ez még hosszú 
ideig így maradjon, minden eddiginél 
kitartóbbnak kell lennünk, minden 
eddiginél nagyobb állhatatosságra, 
és erős hitre van szükségünk – zárta 
beszédét a polgármester.

Királyt választottak a bajszosok közül 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi ki a Félegyházi Napok – Kiskun Expo szervezésében együttműködő partnereknek: kiállítóknak, 
résztvevőknek, fellépőknek, közreműködőknek, vendégeknek és mindazoknak, akik figyelmükkel, jelenlétükkel, munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Fotó: Patyi Zoltán – ArtZone Photography
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ÚJSZÜLÖTTEK: Gál Mia Natália (anyja 
neve: Szimandl Noémi), Csernák Máté 
(Hidegkúti Zsóka Éva), Rádi Bella Krisztina 
(Ráti Krisztina), Patkó Leander Attila (Nagy 
Erika),  Kopjár Adél (Mészáros Renáta), 
Kulcsár Marcell (Fogarasi Anikó), Filipcsei 
Áron (Dósai Ramóna), Rádi Botond (Rádi 
Beáta), Tamási Izabella (Szikora Bettina), 
Kohári Szofia (Piroska Alexandra), Magyari 
Dominik (Vágó Cintia),  Borsos Boglárka 
(Baracskai Marianna), Földi Liza (Kanyó 
Mónika), Szűcs Annabella (Samu Barba-
ra), Vígh Zétény (Némedi-Varga Katalin), 
Törteli Ákos (Bartók Margit), Császár Bog-
lárka (Harasztovics Szilvia), Törteli Dorottya 
(Patyi Krisztina), Csáki Laura (Szécsényi 
Bettina), Nagy Benedek (Fazekas Tímea), 
Pintér Hanna (Vincze Aranka), Zana Nimród 
(Babos Anita), Illés Péter (Herczeg Tama-
ra), Buza Balázs Ferenc (Szabó Elizabeth), 
Mizsei Benett (Gondi Renáta), Vancsa Liza 
(Varga Angéla), Tálas János Zsombor (Haj-
nal Emese), Fehér Lilla (Tarjányi Tünde), 
Megyesi Olivér (Szarka Ildikó),  Dobos Lász-
ló (Mezei Andrea), Jakab Márk (Horváth 
Szabina), Fekete Dorka (Bodor Tímea Kit-
ti), Tóth Lara (Nagy Melinda), Kósa Hunor 
(Erdélyi Roxána),  Losonczi-Radics Erik (dr. 
Losonczi Eszter), Goldpergel Balázs (Kuklis 
Tímea),  Gulyás Botond (Mócza Viktória), 
Gulyás Gellért (Kató Zsuzsanna), Kürtösi 
Boglárka Emília (Szarvas Emese), Hekkel 
Nimród (Riskó Éva), Fricska Bendegúz 
(Kürti Zsófia), Gyovai Réka (Seres Beáta), 
Dolicsek István Benedek (Dinók Mariann), 
Lénárt Emma (Szalkay Judit), Farkas Aurél 

(Búcsú Alinda),  Timár-Kis Kamilla (Kis 
Andrea), Balogh Boldizsár (Góbor Edit), 
Bíró Marcell (Tary Krisztina), Szeri Ármin 
(Jantyik Aranka Zsuzsanna), Kis-Fekete Vil-
ma (Földeáki Andrea)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Rácz Mónika – Fekete Károly, Üveges Esz-
ter – Cserna Zsolt, Halász Anna – Szűcs 
Péter, Szabó Edina – Tóth Miklós, Ipacs 
Nóra – Váradi Zoltán, Bozsik Anita – Bor-
bély Zoltán, Nagy-György Annabella – Bar-
tos Marcell, Kozák Napsugár – Kolompár 
István, Gondi Emília – Villám Péter, Varga 
Judit Gyöngyi – Oláh István, Samu Katalin 
– Rácz Achilles, Pencz Dóra – Rácz László, 
Trungel Renáta – Tarnóczki Sándor, Dávid 
Mira – Magony János, Ajtai Éva – Konkoly 
Tamás, Kiss Rita – Szabó Ferenc János, 
Tóth Henrietta – Csík József, Zádori Szand-
ra Anett – Varga Szilárd Károly, Dr. Losonczi 
Eszter – Dr. Radics Ottó, Kovács Orsolya 
– Timár László, Vincze Veronika – Papp 
Róbert, Kovács Anita – Dongó Péter, Koch 
Anna Nóra – Hegyi József, Pintér Katalin – 
Oláh Sándor, Csordás Nikolett Lívia – Neisz 
Dávid, Lakatos Stella – Szalai Ferenc, Ba-
nó-Szabó Ágnes – Lengyel Elek Rudolf, 
Fekete Enikő Éva – Kovács Attila, Sinkó 
Szabina – Tóth Attila, Doroghy Zsuzsan-
na – Vígh Csaba, Tarjányi Evelin – Lantos 
Szilárd, Gulyás Mónika – Dulicsek István, 
Sallai Anett – Csik Ádám, Juhász Szabina 
Zsuzsanna – Gulyás Bence, Tisza Henrietta 
– Tóth Roland, Magyar Anett – Tóth Imre, 
Csomor Bianka – Nagy Bence, Danajka 

Dóra – Lakatos József, Szabó-Hevér Ani-
kó – Kocsis András, Csordás Éva – Rőfi 
Ákos, Tóth Stella Amanda – Bense Zoltán 
Roland, Kis Orsolya – Volentér András, 
Bense Tímea Katalin – Seres József, Fodor 
Katalin – Véninger Zsolt János, Trungel Kitti 
– Keserű Imre Dávid, Rácz Nikoletta – Deák 
Ferenc Krisztián, Dencs Krisztina – Tóth 
Róbert János, Laczkó Dóra – Galambos 
Sándor Tamás, Kerekes Bernadett – Györe 
Béla, Csenki Eszter Zita – Börcsök Péter 
Zoltán, Olajos Nikolett – Flóring József, 
Balázs Zsófia Mónika – Kolompár János, 
Dongó Anita – Molnár Csaba, Tóth Mari-
anna – Punyi Róbert, Timár Ilona – Ma-
kány Nándor, Kiss-Szabó Barbara Zsanett 
– Orosz Norbert, Dr. Keresztes-Nagy Csilla 
Anna – Csabai Attila, Rácz Szandra – He-
vér József, Szederkényi Barbara – Fülöp 
Csaba Zsolt, Peilbeck Mária Erzsébet – 
Kiss Miklós, Polyák Andrea – Ádám Sándor

MEGHALTAK:
Csuka Ferencné Gulyás Mária, Ferenczi 
Péterné Kovács Mária, Seres Béláné Si-
mon Erzsébet, Csuka István, Tóth Imre, 
Rácz Mária, Ficsór Mihály, Koó Józsefné 
Sipka Piroska, Almási Imre Lászlóné Papp 
Mária, Makány Mátyásné Szabó Edina, 
Csóti Józsefné Szakál Mária, Csányi Attila 
Sándor, Mészáros Imréné Németh Lívia, 
Balla Sándor, Kis András Dezsőné Tóth 
Mária, Fekete József, Polyák Mihály, Juhász 
József, Tóth László, Tapolcsányi Mihály-
né Boros Ilona, Eperjesi Ferencné Antoni 
Piroska, Weib Horst, Gulyás István, Virág 
Ferenc, Bori Sándor, Csányi József, Szabó 
Sándor, Raffa András, Győri Attila József, 
Szabó Sándor, Kiss Lajosné Majoros Mar-

git, Szánthó Tiborné Lakatos Mária, Lajos 
László Sándorné Réczicza Anna, Provics 
Marianna, Csenki Julianna, Juhász István, 
Cserép Lukács, Vereb József, Piszman 
István, Szabó Imréné Beke Piroska Katalin 
– Kiskunfélegyháza, Tóth Csaba Antal – 
Gátér, Ferenczi Józsefné Gyöngyösi Mária, 
Remeczki Péter Tivadarné Soltész Katalin 
Veronika, Kovács Péter Pál, Gombos Má-
ria Magdolna Tóth Mária Magdolna, Pánik 
Istvánné Nagy Rozália, Lenkei Tibor, Kecs-
keméti József, Tuba Gyula Csabáné Csapó 
Anikó Mária, Dr. Fekete Ferencné Tóth Ilona 
Margit, Matos István, Benkő Imre, Szigeti 
Attila Ödön, Kiss Ferenc, Gyenes István-
né Bujdosó Aranka – Kecskemét, Maróti 
Ferencné Szabari Mária, Szalkai István – 
Nagykőrös, Szekeres Péter – Ladánybene, 
Csomai Károly – Ballószög, Petrás Péterné 
– Fülöpszállás, Sándor Dezsőné Csernák 
Mária – Nyárlőrinc, Erdős József, Schvasta 
Zoltánné Lakatos Terézia Borbála, Balogh 
János – Izsák, Kovácsné Urbán Ilona – 
Szentkirály, Márton Béla – Tiszaalpár, Zo-
boki György – Tiszakécske, Tóth Gelencsér 
Lajos – Soltszentimre, Pajlovics Sándorné 
Slezák Mária – Szank, Csontos Józsefné 
Gréczi Margit – Kiskunmajsa, Ábrahám Fú-
rús Jánosné Katona Rozália – Csólyospá-
los, Harkai Józsefné Bakos Ilona, Holenkár 
Mátyás, Kis Ferenc – Bugac, Tóth Péter 
Pálné Hangácsi Erzsébet – Bugacpusztahá-
za, Varga György – Berhida, Riklik József 
János – Kerekegyháza, Utassy Tibor Péter, 
Szombati Miklós – Szabadszállás, Vízhányó 
Béla – Csengele, Tóth József – Jakabszál-
lás, Krigel Sándorné Földszin Ilona – Ku-
nadacs, Vass Rita, Pénzes Zsolt – Szentes, 
Farkas Jenő – Szeged

Anyakönyvi hírek

Tovább bővül a Félegyházi Tej termékpalettája
Új termékekkel gazdagodik ősztől a Félegyházi Tej Kft. kínálata, 
de a helyi kedvencek, a Félegyházi tejföl és a Félegyházi kakaó is 
a megszokott receptúra szerint és minőségben áll továbbra is a 
vásárlók rendelkezésére. A fejlődéshez viszont változások szük-
ségesek, amelyekről a közelmúltban lezajlott tulajdonosváltás 
után Vágóné Demeter Ildikó ügyvezető és Karl Ákos menedzs-
ment tanácsadó beszélt lapunknak.

Mint megtudtuk, az új tulajdonos 
döntése nyomán megindult egy 
modernizációs folyamat, ami az 
üzem korszerűsítésétől a szer-
vezetfejlesztésig több lépcsőben 
zajlik. E folyamat első kézzelfog-
ható állomása az üzem bejáratánál 
felépült modern termékfejlesztő 
laboratórium, aminek célja egy 
szélesebb termékkínálat létreho-
zása a meglévő portfolióra ala-
pozva, új termékek bevezetésével, 
új termékkategóriákkal. A kedvelt 
korábbi termékeket is megtalálják 
a vásárlók az üzletek polcain a 
jövőben is, de a bővítés elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a regionálist 
országos szerepkörre cserélhesse 
a Félegyházi Tej Kft.

– Ennek érdekében 7 termék-
csoportot állítottunk fel – tudtuk 
meg Karl Ákos menedzsment ta-
nácsadótól, aki kifejtette, hogy 
szélesítik az ízesített tejek, a 
réteges joghurtok, az ivójoghur-

tok, valamint a görög joghurtok 
körét, mindamellett teljesen új 
termékkategóriaként jelenik meg 
az úgynevezett superfood, vagyis 
az egészségmegőrzést, egészség-
javítást szolgáló termékcsoport. 
Eddig teljesen hiányzott a kínálat-
ból, ma már a próbagyártása és 
laboratóriumi tesztelése zajlik a 
laktózmentes termékeknek is.

A gyártókapacitás a jelenlegi 
1000 négyzetméterről 2500 négy-
zetméterre bővül a tervek szerint 
már a következő évben, amihez 
megfelelően képzett, lojális és 
motivált kollégákra lesz szükség. 
A Félegyházi Tejnél olyan környe-
zetet megteremtésére törekednek, 
ahol szívesen dolgoznak a munka-
társak és hatékony termelés zajlik.

Az elmúlt időszak eredménye 
többek között a minőségirányí-
tási rendszer bevezetése a tár-
saságnál. A cég már rendelkezik 
IFS tanúsítvánnyal (ez az élel-

miszerbiztonsági tanúsítvány 
igazolja az élelmiszer-ipari ter-
mékek és a gyártási folyamatok 
biztonságát és minőségét), amit 
a multinacionális és nemzetközi 
kereskedő cégek is megkövetel-
nek. Ennek köszönhetően széle-
sedő vevőkörre számítanak. A to-

vábbi tervek között szerepel még 
a jelenlegi 3,5 millió literről a kö-
vetkező években 11,5–12 millió 
literre fejleszteni a felvásárolt és 
feldolgozott tej mennyiségét. Eh-
hez pedig elsősorban környékbeli 
tejtermelő gazdáktól szeretnének 
hozzájutni. 



  2021. augusztus 27. HELYI HÍREK � FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 13

Író-olvasó találkozók 
A következő hetekben írókkal ta-
lálkozhatnak a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárba látogatók. 

Augusztus 31-én, kedden 17 
órakor az Ünnepi Könyvhéten a 
félegyházi Sinkó Melinda első, 
Kitti című regényét mutatja be 
Fekete Aliz író. A mű az elfo-
gadásról, egy fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő házaspár ví-
vódásairól, viszontagságairól 

szól, főként az édesanya, Kitti 
szemszögéből.

Szeptember 2-án, csütörtökön 
17 órakor dr. Tarjányi József 
Oriskó Norberttel beszélget A 
természet vadvirága című köny-
véről, amelyben a korábban már 
megjelent Petőfi Sándorról szóló 
írásait gyűjtötte össze. A lánglelkű 
költő életműve és életpályája azt 
mutatja, hogy a legtermészete-

sebbtől, az egyszerű 
virágtól hogyan lehet 
eljutni a legbonyolul-
tabbig, a hazáig. Eb-
ben az útkeresésben 
segít a kötet, amely 
tisztelgés a költő előtt 
születésének közelgő 
200. évfordulóján.

Szeptember 7-én, kedden 17 óra-
kor a XXII. Libafesztivál program-
sorozathoz kapcsolódva a könyv-
tár vendége a József Attila-díjas 
Dragomán György író, műfordító. 
Legismertebb munkája A fehér ki-
rály című regénye, amely harminc 

nyelven jelent meg 
világszerte, több 
g i m n á z i u m b a n 
érettségi tétel. Hob-
bija a főzés, amit 
ugyanolyan szenve-
déllyel és alázattal 
művel, mint aho-

gyan ír. Sokéves munka eredménye-
ként jelent meg Főzőskönyve, ami 
nem egy szokásos szakácskönyv, 
hanem egy gasztronómiai utazás a 
konyha és a lélek bugyraiba, hiszen 
egy-egy tárca, novella, regényrész-
let vagy hangulatos anekdota sza-
kítja meg a receptek sorát.

KÖNYVTÁRSAROK

Görög Anita – aki fotósként is
rajong Kiskunfélegyházáért
Szerényen azt állítja, hogy felszínes tudás jellemzi és sokkal jobban el lehetne merülni 
a fotózás világában, de képei között már vannak díjnyertes fotók és félegyházi képes-
lapokon, kiadványokon, lapunk hasábjain rendszeresen köszönnek vissza Görög Anita 
megörökített pillanatai. Az önkormányzat oktatási és közművelődési referense ma már 
Kiskunfélegyháza ünnepeit, évszakait, növényeit, ételeit, örömeit, sikereit mutatja meg 
nekünk, sajátos látásmódja és fényképezőgépe segítségével. Ő pedig büszke rá, hogy 
mások is szépnek látják, amit ő. 

Négy évvel ezelőtt kezdődött ez a fajta szerelem 
Görög Anita életében, akkor kezdett el egy ott-
honi géppel jobban megismerkedni. 

– Mindig fontosnak tartottam, hogy géppel 
készített családi képeink legyenek, de a gyer-
mekeim születése után ez még inkább priori-
tást élvezett. Rájöttem, hogy mennyiben más 
ez a világ. Beiratkoztam egy fotóstanfolyamra, 
fényekkel, árnyékokkal kezdtem játszani, és 
amikor időm engedte, gyakoroltam – emlékszik 
vissza Anita.

Saját bevallása szerint – mint minden szen-
vedélyre és hobbira – erre is sok időt kell szán-
ni. Első témája a saját gyermekei voltak, akik 
ma már nem olyan lelkesek, amikor modellt 
kell állni. A másik kedvence a természet, egyre 
több kép született reggel és este, városban, vá-
roson kívül, eső után, hóban, naplementében… 
Előfordult, hogy a frissen behavazott város-
központot este 10 órakor indult fotózni. Anita 
azt mondja, hogy soha nem elégedett, azt érzi, 

hogy minél többet tud, annál kritikusabb saját 
magával szemben. Patyi Zoltántól sokat tanult 
az utómunka terén, ami véleménye szerint a fo-
tózás fontos és időigényes momentuma, és ma 
már szinte minden fotós alkalmazza.

Szenvedélye a szépség és belátja, hogy nem 
működne jól szocio- vagy háborúsfotósként. Az 
ő terepe a város, a természet, a gyermekek, az 
emberábrázolás. Érdeklődése mostanában a 
gasztrofotózás felé is irányul, e téren is figye-
lemreméltó munkák kerültek már ki a keze alól.

– Ez egy meditatív tevékenység: minden egyes 
négyzetcentimétert meg kell előre tervezni. 
Nem mindegy hová kerül a fotón egy borsszem, 
egy kiegészítő, milyen színeket párosítunk, mi-
lyen hangulatot áraszt a kép – magyarázza.

A jövőben szeretne egy étvágygerjesztő, szaf-
tos, ízig-vérig magyar sorozatot készíteni. 

Vallja, hogy addig lehet jó képeket készíteni, 
amíg a fotósnak örömet okoz. Számára a fotó-
zás örömforrás, nyugalmi állapot. Élvezi, hogy 

elmerülhet a témában úgy, hogy közben ki tud-
ja zárni a hétköznapokat és minden stresszt. 
Szerencsésnek érzi magát, mert családja ma-
ximális támogatását és türelmét élvezi, amikor 
fotózni indul. Tagja számos fotós csoportnak, 
ahol időnként megméretteti egy-egy képét. Több 
díjnyertes felvétele van a kisfiáról, Leviről, aki-
vel sikerült olyan arckifejezéseket elkapni, ami 
másoknak is rendszerint tetszik. Babafotóval is 
nevezett már fotópályázatra, e téren is szép si-
kereket ért el. Mint mindenkinek, neki is fontosak 
a visszajelzések, ezekben a csoportokban pedig 
tényleg csak a kép beszél, és szakmai zsűri érté-
kel. Nincs példaképe és nem követ mindenáron 
trendeket. Tájékozódik, de a saját stílusában al-
kot. És ez boldoggá teszi.  Z. A. 

Tárogatós Világtalálkozó
Kiskunfélegyházát képviselte 
az idei Tárogatós Világtalál-
kozón, Vaján dr. Tóth Ákos. Az 
ötévente megrendezett ese-
ményen több zenei stílus is 
megjelenik. Vannak, akik klasz-
szikus művekkel, mások jazzel 
vagy népdalokkal érkeznek. 
Idén az Egyesült Államokból, 
Hollandiából, Németországból, 
Franciaországból, Svájcból, 
Norvégiából, Romániából, a 
Felvidékről és Kárpátaljáról is 
voltak résztvevők. 

Átalakítások a fürdőben
Szeptember 1-jén megkezdődnek a Félegyházi Termál Park-
fürdőben a kis sajt fantázianevű kültéri termálmedence teljes 
burkolatcseréjével összefüggő felújítási munkálatok – tájékoz-
tatta lapunkat Kelemen József fürdővezető. 

Az önkormányzat által támogatott 
beruházás során lecserélik a me-
dence teljes burkolatát. Első ütem-
ben a jelenlegi burkolat eltávolítása 
történik, ami két hetet vesz igénybe. 
Ez idő alatt – tehát szeptember 14-
éig – a munkálatokkal járó por- és 

zajhatások miatt – az úgynevezett 
nagy sajt termálmedencét is lezár-
ják, majd – ennek feloldása után – a 
nagy sajt medence lesz használható 
a nappali és az éjszakai nyitvatartá-
sok alkalmával. A felújítás várható 
befejezése: október 31.
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Karsai Ferenc asztalite-
nisz-edző neve magyar viszony-
latban talán nem cseng olyan 
ismerősen, mint nemzetközi 
körökben. Kezei közül számos 
világklasszis sportoló került ki, 
mint például a kínai egyedural-
mat megtörő osztrák váloga-
tott sportoló, Werner Schlager 
is. A ma már nyugdíjas éveit 
töltő mester szerényen, de 
annál nagyobb büszkeséggel 
beszélt lapunknak élete nagy 
dicsőségeiről, és a sport iránti 
elköteleződéséről. 

1949. április 11-én született a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Balkányon. Szüleivel a helyi is-
kola szolgálati lakásában laktak, 
ott egy régi pingpongasztalon 
szüntelenül gyakorolt. Korán fel-
ismerte a gyakorlás és az alázat 
fontosságát, ami sportolóként 
és trénerként is a legjobbak közé 
emelte. Matematika-kémia szakos 
diplomája megszerzése után húsz 
évig tanított, de az asztalitenisz 
iránti szerelem mégis a sport felé 

vezette az útját. 1975-ben került 
Ceglédre, ahol már a pedagógusi 
munka mellett edzőként, azon fe-
lül sportolóként is tevékenykedett. 
1987-ben Ausztriába települt, ahol 
főszerepet játszott abban, hogy ta-
nítványa, Werner Schlager, kínai-
ak egyeduralmát megtörve, egyéni 
világbajnok let 2003-ban. Ez a bra-
vúr azóta sem sikerült másnak. 

Ettől kezdve megállíthatatla-
nul gyarapodtak szakmai sikerei. 
Nevéhez fűződik egy világbajnoki 

cím, egy világbajnoki bronzérem, 
öt olimpiai részvétel: Atlantában, 
Sydney-ben, Athénban, Pekingben, 
és Londonban. Hat Európa-bajnok 
nevelésében jeleskedett, 2005-
ben választották az év edzőjének 
Ausztriában. 2005-ben a világvá-
logatott vezetői posztját töltötte 
be. Európa-válogatott edzője volt 
2009-ben, 2010-ben és 2012-ben. 
Két éven át a kanadai válogatott 
kapitánya volt, illetve további két 
éven keresztül a belga válogatott 

szövetségi kapitányaként ért el 
kiváló sikereket. Összesen 25 Eu-
rópa-bajnoki érmet tudhat magá-
énak. A Félegyházi Asztalitenisz 
Sportiskola elnöki posztját tölti 
be 1999-óta. Tizenkettedik éve az 
Európai Asztalitenisz Szövetség-
gel partnerségben városunkban 
szervezi meg a tehetséges európai 
fiatalok edzőtáborát.

Karsai Ferenc továbbra is eltö-
kélt lelkesedéssel űzi hivatását. 
Rendszeresen szervez edző- és 
nyári táborokat, keresi a jövő 
bajnokait, előadásokat tart, a Bu-
dapesti Testnevelési Egyetemen 
szakedzőket képez, és fáradhatat-
lanul dolgozik a sportág európai 
színvonalának emelkedéséért. 

Kiváló szakmai eredményei mel-
lett a család sem került háttérbe. 
Két fia és lánya ugyan nem lépett 
nyomdokaiba, de mindannyian si-
keres felnőttekké váltak. Idősebbik 
fia közgazdász, lánya tanár lett, 
a fiatalabb fiú pedig kutatóként 
dolgozik.  

Arra a kérdésemre, hogy hol érzi 
igazán otthon magát, Karsai Fe-
renc azt válaszolta, hogy Magyar-
ország az ő hazája, amit – már 
elegendő idő birtokában – szeret-
ne még jobban megismerni.  V. B.

Tokióban, a kötöttfogásúak 77 kilogrammos súlycsoportjában 
Lőrincz Tamás 2:1-re legyőzte a kirgiz Akzsol Mahmudovot, és 
ezzel olimpiai bajnok lett. Tamás felesége, a kiskunfélegyházi 
Szabó Emese – akivel két gyermeket nevelnek – ugyancsak szá-
mos birkózósiker birtokosa éppúgy, mint édesapja, Szabó József, 
aki a félegyházi birkózók egyik trénere. 

Lőrincz Tamás az érem átvétele 
után így nyilatkozott: – Arra gon-
doltam, hogy ott van a feleségem 
és a két gyönyörű gyermekem, aki-
ket 4 éve hagyok ott az edzőtáborok 
és versenyek miatt, az nem lehet, 

hogy ezek után én ne menjek végig. 
Hát, végigment! De ezzel nem ért 
véget az olimpiai családtörténet, 
hiszen egy nap múlva Tamás test-
vére, Lőrincz Viktor ezüstérmet 
szerzett súlycsoportjában.

Ebből olimpia is lehet!
A kiskunfélegyházi Papp Lau-
ra Inez 16 évesen egyike an-
nak a két Bács-Kiskun megyei 
sportolónak, akik a Mol Tehet-
ségtámogató Program Sport 
pályázatának köszönhetően 
anyagi segítségben részesül-
nek 2021-ben. Laura a 3K SE 
triatlonistája, edzője Kornoko-
vics Györgyi. 

– Óvodás kora óta dolgozom vele, 
akkor még hidegnek érezte a meden-
ce vizét és a széléről nézte az edzé-
seket – emlékszik vissza a kezde-
tekre az edző, Kornokovics Györgyi. 
Laura akkor 4 éves volt. Hozzátette: 
természetesen ez azóta nagyon so-
kat változott, korán megmutatko-
zott, hogy tehetséges fiatallal van 
dolga. Kezdetben a biztos úszás volt 
a cél, majd 5-6 alkalom után olyan 
fejlődést mutatott a kislány teljesít-
ménye, ami előrevetítette a későbbi 
sikereket. Úszásoktatással kezdték 
az edzéseket, majd 6 éves korában 
megismerkedett Laura a triatlonnal, 
és ez a szerelem azóta is tart. 

Versenyek következtek, először 
csak egészen kicsi, tét nélküliek, 
majd egyre komolyabb lett a dolog. 
A versenysport irányába fordult az 
együttműködés, napi több edzés-
sel, sokkal komolyabban. Györgyi 

elmondta, hogy nagyon szerencsés, 
hiszen Laura szülei mindenben 
partnerek, teljes vállszélességgel 
állnak a fiatal mögött, biztos a csa-
ládi háttér. Mindamellett a sporto-
ló imád versenyezni, maximális 
erőbedobással és fegyelemmel 
végzi a feladatokat. Sőt, sokszor 
a kritikát is megfogalmazza saját 
magával szemben, így Györgyinek 
edzőként még erre sincs gondja.  

– A triatlon nagyon nehéz sport-
ág, hiszen egyszerre három dolog-
ban kell kiemelkedőnek lenni, nem 
elég csak az egyikből. Úgy vélem 
mégis, hogy az úszás a lelke az 
egésznek – tette hozzá az edző.

Világszínvonalú asztalitenisz-edző

Lőrincz Tamás 
félegyházi kötődése 
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32 félegyházi 
a Balaton-átúszáson
Idén 39. alkalommal rendezték meg 
a Balaton-átúszást, amin mintegy 
7000-en vettek részt, köztük 32 kis-
kunfélegyházi. Az egyéni indulókon 
kívül még külön figyelmet érdemel 
a Bata Sándor által támogatott 
csapat, akiket a Szalai Busz Kft. 
szállított a helyszínre. A Balaton-át-
úszást teljesítők névsora: Nagy Pé-
ter, Kecső Bence, Sebők János, 
Vadkerti-Tóth Ádám, Megyesi 
László, Megyesi Dániel, Urbán 
Tamás, Kalotai Zsuzsanna, Czi-

nege Gábor, Pozsár Adrienn, 
Cseszkó Tamás, Fricska Nagy 
János, dr. Fricska Nagy Adrienn, 
Csordás József, Rácz Vivien, 
Jankovszki Zoltánné, Hidegkúti 
Lajos, Jerkusné Bea, Ruskó Edit, 
Csenki Annamária, Szöllősi Gab-
riella, Pozsár József, Karádi Ro-
land, Csenki Klára, Kecső Máté, 
Bori Péter, Farkas Géza, Vidéki 
Mihály, Ferenczi Krisztina, Hor-
gos Márk, Horgos László, Vad-
kerti-Tóth Dávid.

Megújult erővel készülnek
A pandémiás korlátozások végez-
tével ismét megpezsdült az élet 
a Honvéd Sporttelep ökölvívóter-
mében, ahol gőzerővel készülnek 
a Papp László Ökölvívó Akadémia 
félegyházi versenyzői Ramocsa 
Sándor edző vezetésével. Az egye-
sülethez több utánpótláskorú fiatal 
csatlakozott, akik szorgalmasan 
látogatják az edzéseket a nyár fo-
lyamán is. Ramocsa Sándor edző 

célja a félegyházi ökölvívás nagy 
múltú hagyományainak továbbvi-
tele, és szeretne újra felépíteni egy 
jelentős utánpótlásbázist a Hon-
véd ökölvívóteremben. A klubnál 
jelenleg 14-16 fővel készülnek és 9 
igazolt versenyzőjük van. A gyere-
keket 8 éves kortól várják, és nem 
szednek tagdíjat sem. Egyedüli el-
várás a szorgalom és a rendszeres 
edzéslátogatottság. 

Labdarúgás-hírek
A 2021/22 szezonban immár az 
Félegyházi Térségi Sportiskola ver-
senyezteti a megye I. osztályban és 
a II. osztályban szereplő kiskunfél-
egyházi felnőtt labdarúgócsapato-

kat. A megyei I. osztályban szereplő 
Kiskunfélegyházi HTK neve Kiskun-
félegyháza I. lett, míg a megyei II. 
osztályú csapat a Kiskunfélegyháza 
II. nevet viseli a KHTK II. helyett. Az 

átalakítás elsődleges célja a helyi 
felnőtt és utánpótlás-labdarúgás és 
az önkormányzat közötti együttmű-
ködés elmélyítése, szorosabb kötő-
dés kialakítása. Az együttműködés 
lehetővé teszi továbbá a Honvéd 
Sporttelep további rekonstrukci-
óját, átalakítását, a tervek között 

olyan projektek is megtalálhatóak, 
amelyekből nemcsak a labdarúgók, 
hanem Kiskunfélegyháza polgárai 
is profitálhatnak. A bajnokságban 
eközben mindkét csapat elrajtolt. A 
Kiskunfélegyháza I. Kalocsán nyert 
1-0-ra, míg a II-es csapat 9-0-ra 
megverte a Lakiteleket. 

Jó tanulók, jó sportolók
Magyarország jó tanulója, jó 
sportolója − 2021 címet érdemel-
te ki a Móra Ferenc Gimnázium 
két tanulója, Papp Laura (9/B) 
és Trungel-Nagy Kolos (10/A). 
Mindketten a triatlon sportág-
ban szerepelnek kiemelkedően. 
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma az elismerést azon ta-
nulóknak adományozza, akik a 
2020/2021. tanévben kimagasló 
tanulmányi és sportteljesítményt 

nyújtottak. A diákok felkészítő 
tanára Kornokovics Györgyi 
volt. Mellettük Kurucz László 
Botond, a félegyházi Kyokushin 
Kumite Sport Egyesület verseny-
zője is elnyerte a címet, aki a ki-
magasló tanulmányi eredményei 
mellett többszörös diákolimpiai 
bajnok, valamint több magyar és 
nemzetközi címmel büszkélked-
het. Felkészítő edzője: Kurucz 
László. 

Ez a nyár sem maradhatott Kis-
kun Utcai Futóverseny nélkül. A 
nagy hagyományokkal rendelkező 
eseményt immár 28. alkalom-
mal szervezte meg a Jogging Plus 
Sportegyesület, augusztus 22-én. 
A versenytávokat ezúttal a Kossuth 
utca állomás felőli részétől bonyo-
lították le. A rendezvényt Balla 
László alpolgármester nyitotta 

meg, majd pedig Simon Hajnalka 
fitneszedző tartott bemelegítést a 
jelentkezők számára. A gyermekek 
korcsoportokba bontva szelték a 
távokat. A 28. Kiskun Utcai Futó-
versenyen ezúttal 2 kilométeres 
táv várt a résztvevőkre, amit Tóth 
Szilveszter nyert meg. A főtávot 
követően 4*500 méteres váltóval 
zárult a rendezvény.

Jelentős szerep jutott
a sportprogramoknak
A Félegyházi Napok keretében 
augusztus 20-a és 22-e között 
három napon keresztül ren-
deztek sportbemutatókat és 
sportversenyeket, amelyek ke-
retében egyebek mellett a helyi 
sportegyesületek és sportágak 
megismerésére és népszerűsí-
tésére is lehetőség nyílt. Több 
mint 10 félegyházi sportegye-
sület tartott bemutatót és ver-

senyt. Akadt olyan sportág, 
amit ki is próbálhattak a hely-
színen a nézők (pl. a teqball). 
Egyebek mellett tai chi, jumping 
fitness, asztalitenisz, karate, 
futsal, Koppány-íjászat, KHSE 
bemutató, Papp László Ököl-
vívó Akadémia bemutató, teq-
ball, Hideg László bokszedzés 
és birkózóbemutató vonzotta az 
érdeklődőket.

Utcai futóversenyt 
tartottak

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Doktor Gubody Ottó, a híres 
nagykőrösi család tagja 1876-
ban került Kiskunfélegyházára 
járási orvosként. Korábban ez-
redorvosként szolgált. Gubody 
Ottó annak a Gubody Ferenc-
nek volt az öccse, aki Cegléd 
reformer polgármestereként 
írta be magát a történelembe. 
Hozzá hasonlóan Ottó is hamar 
köztiszteletbe került, kiemelke-
dő képességei, tudása révén. 
Szoros barátságot ápolt Ulrich 
István félegyházi főjegyzővel 
és Hoffer Imre takarékpénztári 
igazgatóval, a róluk szóló ado-
mákat még a két világháború 
között is mesélték.

1902-ben a Félegyházi Hírlap vezér-
cikkel köszöntette az akkor már 30 
éve praktizáló orvost, Félegyházán 
való letelepedésének 25. évfordu-
lójáról pedig néhány nappal később 
ugyancsak vezércikkel emlékeztek 
meg. Az utóbbi alkalomra Haub-
ner Károly dalestélyt is rendezett. 
Ugyancsak 1902-ben érte újabb 
kitüntetés, tiszteletbeli megyei 
főorvossá nevezték ki. 1906-ban 
lemondott a járási orvosi tisztség-
ről, az állami tanítóképző orvosa-
ként működött 1913-as nyugdíjba 
vonulásáig. 69 éves korában, 1914. 
február 26-án hunyt el a Gubody 
család utolsó férfitagjaként. Obe-
liszkes síremléke az Alsótemetőben 
található.

A Petőfi utca 2. alatti házban la-
kott, ezt a házat örökösei később 
eladták, ma már nem áll. Gubody-

nak a Közelszőlőben is volt telke, 
ahol a rizlingek mellett cseresznyét 
is termelt. (1900-ban itt is megje-
lent a filoxéra, a Jókai Mór által is 
reklámozott korabeli eljárással, az 
ún. szénkénegezéssel védekezett 
ellene.) Itt épített magának 1896-
ban egy nyaralót, amelynek terve-
zője az ugyanekkor a főgimnázium 
(ma Móra Ferenc Gimnázium) épü-
letén dolgozó Alpár Ignác volt. 
A 3000 forint összegű építkezés 
kivitelezőjének Danszky Mihályt 
kérték fel.

A pihenést szolgáló kisebb fa-
épület az ezeréves fennállásáról 
megemlékező ország ünnepi lázá-
ban fogant. Az 1896-os budapesti, 
a Városligetben rendezett ezred-
éves kiállításon felállított néprajzi 
falu ihlethette meg Gubody Ottót, 
aki az itt látottak hatására „székely 
paraszt-építkezési”, más forrás 
szerint „Margitta vidéki stílusú” 
nyaralót emeltetett. Ráadásul az 
épületet ugyanaz az Alpár Ignác 
tervezte, aki a városligeti kiállítás 
történelmi épületcsoportját, a ké-

sőbbi Vajdahunyadvárat. Gubody 
közelszőlőbeli nyaralójáról a helyi 
sajtó is írt: „Az idegenszerű kinézé-
sű háznak sok bámulója akad már-
is, s bizonyára még több lesz, ha a 
bizarr cifraság, ajtó- és ablakkeret 
fel lesz rakva s tulipánokkal az ajtó 
befestve. A nyaraló nádtetőzetét a 
jövő héten rakják fel. A nyaraló bú-
torzata is székely lesz, melyet a ki-
állításból fog beszerezni a tulajdo-
nos.” Az épületet 1896. július 18-án 
avatták fel.

 Brunner Attila
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Hirdetés

Kezdd az új tanévet egy új notebookkal!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk :
Lenovo ThinkPad L450: Intel Core-i5 5005, 4 GB mem., 
500 GB SSHD, 14,1 colos kijelző, ½ év gar. Br. ár: 107.990 Ft
Toshiba SatelliteB651: Core-i7 2640, 4 GB mem, 
320 GB HDD, 15,6 colos kijelző, 1 év gar. Br. ár: 94.990 Ft
Lenovo Thinkpad T430: Core-i5 3320, 4 GB mem., 120 GB SSD, 
webcam, DVD, 14,1 colos kijelző, ½ év gar. Br. ár: 119.990 Ft

Új notebook-ajánlatunk:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam,  15,6 colos kijelző, 2 év gar. Br. ár: 169.990 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB mem., 256 GB SSD, webcam, 
15,6 colos kijelző, 3 év gar. Br. ár: 182.990 Ft

Gubody Ottó orvos és nyaralója

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 1. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

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

141414141414 A miénk lett a legszebb piac

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat hirdette meg a megye 
legszebb piaca címért folyó 
internetes versenyt, amire 11 
nevezés érkezett. Az erős me-
zőnyben a kiskunfélegyházi 
piac nyert, ezer szavazattal. 
Második lett Soltvadkert piaca, 

amely 830 szavazatot kapott, a 
harmadik helyen pedig Jakab-
szállás végzett, 359 vokssal. 
Az igazi nyertesek azonban 
mi, helybéliek vagyunk, amiért 
ilyen szép helyen, gondos ter-
melők gyönyörű portékái közül 
válogathatunk.


