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Nagyszabású, mégis bensőséges hangulatú ünnepséggel emlékez-
tek meg Kiskunfélegyháza nagymúltú intézménye, a Szent Bene-
dek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium fennállásának 
150. évfordulójára szeptember 18-án, szombaton. A jeles alka-
lomra szép számmal érkeztek az öregdiákok: a volt Tanítóképző, 
Testnevelési Gimnázium, Petőfi Sándor Gimnázium, Petőfi Sándor 
Gépészeti Szakközépiskola egykori tanítványai, és természetesen 
a középiskola jelenlegi tanulói, korábbi és mostani tanárok is.

A megnyitóünnepséget megelő-
zően osztálytalálkozókon idézték 
meg a közös szép emlékeket a ko-
rábban itt végzettek, körbejárták 

az iskolaépületet, felelevenítették 
diákéveik hangulatát. Ezt követően 
felemelő élmény lehetett a zsúfolá-
sig megtelt sportcsarnokban meg-

érezni a jelenlévőket összekötő kö-
zös élményt: a meghatározó PG-s 
diákéveket.

A 150 éves jubileumi ünnepség 
résztvevőit Rokolya Csaba igazga-
tó köszöntötte. Elmondta: 1996 és 
2001 között maga is PG-s diák volt, 
2005 óta pedig az oktatói testület 
tajga. Így életéből eddig összesen 
21 év fonódott össze az intézmény 
történetével. Az igazgató rövid tör-
téneti áttekintést adott az iskola 
másfél évszázados múltjáról.

Mint elmondta, a jogelőd Taní-
tóképző Intézményben 1871. no-
vember 1-jén 31 növendék kezdte 
meg tanulmányait. Az intézmény 
1876. június 29-én került Kis-
kunfélegyházára, az Ótemplom 
mellé, a jelenlegi épületbe pe-
dig 1904-ben költözött. 1949-től 
testnevelési gimnázium, majd 
gimnázium, 1954 és 1975 között 
Petőfi Sándor Gimnáziumként 
működött. 

 Folytatás a 2. oldalon!

150 éves iskola
Generációk ünnepelték együtt a PG-s életérzést

Fotó: Kiss Gábor



2021. szeptember 24.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2

Folytatás az 1. oldalról!

A megyei tanács kérésére a mű-
velődési miniszter 1972-ben adta 
meg az engedélyt, hogy a Petőfi 
Sándor Gimnázium az 1972-73-as 
tanévtől három elsős gépész osz-
tályt indíthatott. Ez új korszakot nyi-
tott: azóta a szakképzés szolgálatá-
ban áll az iskola, 2013 óta a Magyar 
Bencés Kongregáció Pannonhalmi 
Főapátságának fenntartásában.

Ezt követően Csányi József 
vette át a szót, aki nemcsak Kis-
kunfélegyháza polgármestereként 
köszöntötte a jelenlévőket, de PG-s 
öregdiák minőségében is.

– Nagy öröm és megtiszteltetés, 
hogy itt lehetek ma. Az Alföld szí-
vében, Petőfi és Móra városában 
Félegyháza történelmének egyik 
pillére a 150 éves jubileumot ün-
neplő PG. A diákok nemcsak a kis-
térségből, hanem az ország egész 
területéről, sőt, a határon túlról is 
jönnek ide tanulni. Az intézmény fa-
lai között eltöltött évek pedig nem 
maradnak nyom nélkül egy diák éle-
tében sem. 

Olyan útravalót kapnak az ideér-
kező fiatalok, amivel bátran várhat-
nak az élet kihívásaira, és bizonyo-
san megállják a helyüket. Igazolják 
ezt az élet számos területén felelős 
pozíciót betöltő öregdiákok. Jó-
magam 1989 és 1995 között hat 
feledhetetlen évet töltöttem el itt. 
Azon éveim voltak ezek, amikor az 
ember személyisége meghatározó 
formálódáson megy keresztül. Kö-
szönhetően tanáraink elhivatott és 
kitartó munkájának, ma városunk 
polgármestereként tudom viszo-
nozni az iskola mérhetetlen nagyvo-
nalúságát. Mi mindannyian tudjuk 
milyen az az igazi PG-s életérzés, 
amire még mindig szívesen gondo-
lunk vissza. Az iskola, a város, az 
ország történetét mi írjuk közösen, 
ami rendületlenül tovább folytató-
dik – mondta ünnepi beszédében 
a polgármester, majd bejelentette, 
hogy idén a város képviselő-testü-
lete a Szent Benedek PG Két Taní-
tási Nyelvű Technikum és Kollégium 

részére Kiskunfélegyházának adott 
iskolatörténeti örökségéért, a fel-
növekvő nemzedékek oktatásáért 
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető dí-
jat adományozott.

Az iskola oktatási igazgatója, 
Hardi Titusz atya – aki a fenntartó 
Magyar Bencés Kongregáció Pan-
nonhalmi Főapátságát is képviselte 
az ünnepségen – köszöntőjében a 
PG értékeit emelte ki.

– 10 évvel ezelőtt, amikor első 
alkalommal léptem be az iskola 
falai közé, valami otthonosság fo-
gott meg. Azt éreztem, hogy ott-
hon vagyok. Mert ezt az intézményt 
szeretik és gondozzák az itt élők. A 
bencések a hely szerelmesei. Ahol 
élnek, azt tovább építik, és kihozzák 
belőle, amit lehet. Ugyanezt látom 
itt, Félegyházán. Jó ezt megérezni. 
De még ennél is fontosabb az, ami 
odabent történik: az az elkötelező-
dés, ahogy a kollégák a nevelés cso-
dáját képesek nap mint nap elénk 
varázsolni azzal a hittel, hogy a nap 
végén gazdagabban fogunk távozni 
az intézmény falai közül. Köszö-
nöm, hogy bíztatok abban, hogy a 
főapátság jó fenntartója lesz az in-
tézménynek. Ez most már nemcsak 
szó, nemcsak bizalom, hanem kö-
zös múlt és közös bizonyíték, hogy 

megérte a közös utat választani! 
Szeretnénk kérni ezt a bizalmat im-
már mindenkitől, hogy a főapátság 
az intézménynek az a biztos fenn-
tartója tud lenni, ami jövőt mutat. 
Olyan jövőt, ami az itt lévő gyöke-
rekből táplálkozik. Mint ezeréves 
helyről érkező bencés, higgyétek 
el, mindig nagyon nagy tisztelettel 
adóztam az intézmény múltja előtt, 
a PG előtt, ami úgy gondolom, hogy 
jobb lett azáltal, amit a főapátság 
hozzátesz, mint fenntartó.

Végezetül gyertyát gyújtottak, és 
Titusz atya vezetésével közös imát 
mondtak azokért, akik a múltban 
tettek az intézményért és mindazo-
kért, akik éltetik.

Az ünnepség elismerések átadá-
sával folytatódott, majd az ünnep 
alkalmára megjelent jubileumi em-
lékkönyvet mutatták be a szerkesz-
tők: Andrásiné Czirle Katalin és 
Eszes Gergő. A könyvismertetőt 
követően szalagot tűztek az iskola 
zászlójára az egykori és a jelen-
legi diákok képviselői, miközben 
visszaemlékeztek az itt töltött 
időre és annak életükre gyakorolt 
hatására. A sokszor személyes 
hangvételű visszatekintések után 
az elődök által hagyományozott, 
a város történetében egyedülál-

ló ősballagás vette kezdetét. Az 
érettségi éve szerint felsorakozva 
az egykori diákok a Kossuth utcán 
egészen a Petőfi-szoborig vonultak 
fúvószenekari felvezetéssel, hogy 
ott koszorúzással zárják a közös 
ünneplést.

Az ősballagást követően lelep-
lezték az iskola 150. évfordulójára 
készült emléktáblát. Délután kü-
lönböző művészeti ágakban jeles-
kedő tanárok és diákok léptek fel, 
közöttük Maksa Zoltán humoris-
ta, aki 1984-től 22 éven keresztül 
lépett fel a PG-s gólyatáborokban. 
A művészt ezen a jeles napon tisz-
teletbeli Bencés diákká fogadták.

A PG Örökös Oktatója Életműdí-
jat kapott: Alács Gyula, Alács Ti-
bor, Andrási Endre, Andrásiné 
Czirle Katalin, Bodor Jánosné, 
Bogácsi Csaba, dr. Kiss István, 
Gulyás Sándor, Kapus Béla, 
Mindszenti László, Szabó Imre, 
Szabó Imréné, Szabó Lászlóné, 
Szert Lajos, Tóth Gyuláné, Tö-
rök Mihály, Varga László.

A PG közösségének tiszteletbeli 
tagja lett Csányi József és Pintér 
Csaba.

A PG kiváló  dolgozója díjat Lé-
nárt Ferencné érdemelte ki.

 T. T.
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Két utcát aszfaltoznak a Bankfaluban
A Béla király és a Templom-
halom utca további szakasza 
kapott új aszfaltburkolatot a 
Bankfaluban. Erről Szabó Jó-
zsef önkormányzati képviselő 
számolt be. A két utcát érintő 
beruházás – amelynek összkölt-
sége bruttó 50,7 millió forint – 
jelentős javulást hoz az itt élők 
közlekedésbiztonságában. 

Szabó Józseftől megtudtuk azt is, 
hogy a Béla király utca most 300 
méter hosszúságban kapott asz-
faltot, amivel teljeskörű lett az út 
felújítása. A Templomhalom utcán 
ezúttal 148 méter hosszúságban 
végeztek munkálatokat: a meglé-
vő útalapra kiegyenlítő réteg, arra 
pedig aszfalt került. Így a Béla 
királytól a Kéve utcáig tartó sza-

kaszon befejezettnek tekinthető a 
felújítás, a további szakasz pedig 
tervezés alatt áll.  

– Jelenleg a padka és árok ké-
szítésén dolgoznak, a kivitelező 
abban a megszokott magas minő-
ségben teljesít, amit városszerte 
megszokhattunk tőlük – foglalta 
össze a körzet képviselője, aki a 
jövő terveiről elmondta: a Bank-
faluban tovább folytatódik az út-
építés, ennek tervezése már folya-
matban van. Emlékeztetett arra, 
hogy Csányi József polgármester 
ígérete szerint 2024 év végéig 
minden utca aszfaltos lesz a vá-
rosban. Szerinte a Bankfaluban 

különösen fontos a folyamatos 
fejlesztés, hiszen igen népszerű 
az építkezők körében ez a város-
rész. Az útépítések mellett egyéb 
fejlesztések is napirenden van-
nak, így például a világítótestek 
kihelyezésével igyekeznek követni 
a lakossági igényeket. Hogy ez to-
vábbra is zökkenőmentes lehes-
sen, azt kéri a lakosoktól, hogy a 
felmerülő új igényt jelezzék nála, 
vagy az önkormányzatnál, Lénárt 
József főtanácsosnál. A képviselő 
kitért arra is, hogy folyamatban 
van az illegális szemétlerakóhe-
lyek felszámolása a Bankfalu érin-
tett részein.

Készül az útfelújítás a Nádasdy utcán
Új, kulturált és biztonságos út lesz a Nádasdy utca az 5-ös számú 
főút és a Bercsényi utcai közötti szakaszán. A Felsőtemetőhöz 
vezető, leromlott állapotú, 40-50 éves út 171 méter hosszú sza-
kaszon újjáépül csapadékvíz-elvezetéssel és új szegélyátépítés-
sel együtt. Ez a fejlesztés nemcsak a térségben élőknek fontos, 
hanem városi jelentőségű – mondta el dr. Ónodi Izabella, a tér-
ség önkormányzati képviselője.

– Az érintett szakaszon a beru-
házás a rossz állapotú út újraasz-
faltozása mellett magában foglalja 
a szegély átépítését és az új csapa-
dékvíz-csatornahálózat kiépítését 
is. Az előkészítő munkák kereté-
ben a meglévő vas ivóvízcsöveket 
műanyagra cserélték, most pedig 
folyamatban van a csapadék-

víz-csatorna kiépítése. A fejlesztés 
bekerülési költsége bruttó 71,1 
millió forint. A beruházás még 
idén elkészül. A felújítást egészen 
a Felsőtemetőig szeretné folytatni 
az önkormányzat, azonban a je-
lenlegi helyzetben erre csak több 
ütemben lesz lehetőség – számolt 
be a képviselőasszony.

Roma közmeghallgatás
Közmeghallgatást tart Kiskunfél-
egyháza Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata október 12-én, 
kedden 10 órakor a Csillag Szol-

gáltatópont épületében (6100 
Kiskunfélegyháza, Alpári út 1/b.). 
A közmeghallgatáson az állam-
polgárok és a helyben érdekelt 

szervezetek képviselői közérdekű 
kérdést tehetnek fel és javaslattal 
élhetnek.

Buza Flórián elnök
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Bense Zoltán

A 2. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselője október 4-én, hétfőn 17 órakor a Jó-
zsef Attila Általános Iskola ebédlőjében fogadja 
a körzet lakóit. Vendége lesz Csányi József 
polgármester, Balla László és Rosta Ferenc 
alpolgármesterek, dr. Faragó Zsolt jegyző, 
Dósai Bence és dr. Gyuricza Gergő, a Pol-
gármesteri és Fejlesztési Kabinet munkatársai, 
Alács Miklós osztályvezető, Juhász Lász-
ló osztályvezető, Ódor László osztályvezető. 
Téma: a város pénzügyi helyzete, beszámoló, 
fejlesztések, beruházások, jövő évi tervek.

Dr. Ónodi Izabella

Dr. Ónodi Izabella, a 8. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője, a Művelődési- és 
Szociális Bizottság elnöke tart lakossági fóru-
mot szeptember 28-án, kedden 17 órától Kis-
kunfélegyházán, a Bercsényi utcai Óvodában.

A fórumon szó esik a körzet fejlesztéseiről, 
beruházásokról, a jövő évi tervekről és a lakók 
által felvetett kérdésekről.

Meghívott vendégek: Csányi József polgár-
mester, Balla László alpolgármester, dr. Fara-
gó Zsolt jegyző és Juhász László, a városüze-
meltetési osztály vezetője. 

Szabó József

A 6. számú választókörzet önkormányzati kép-
viselője október 7-én, csütörtökön 17 órakor, 
a Zöldmező-lakótelep volt élelmiszerboltjának 
épületében, október 14-én, csütörtökön 17 óra-
kor pedig a Bankfalui óvodában várja a körzet 
lakóit. 

Vendége lesz Csányi József polgármester, 
dr. Faragó Zsolt jegyző, valamint a lakosság 
által felvetett kérdések illetékes önkormányza-
ti szakértői. Téma: a város pénzügyi helyzete, 
beszámoló, fejlesztések, beruházások, jövő évi 
tervek, különös tekintettel a körzetre. 

Kalandok János
vitéz birodalmában
Bekerített mesejátszótér várja a legkisebbeket a Korond 
utcán. A János vitéz története ihlette park hajókázásra 
csábítja a gyerekeket. A hálós mászóka, a játszóvár, a for-
gó és a rugós játékok megunhatatlan kalandok sorát kí-
nálják a környék óvodásainak, kisiskolásainak. A tervezők 
a szülőkre is gondoltak, az ő kényelmüket szerették volna 
megteremteni a padokkal és térbútorokkal. A játszóte-
ret rengeteg növénnyel telepítették be, hogy idővel igazi 
rejtekhellyé válhasson a János vitéz birodalmában időző 
kalandoroknak. 

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTANAK AZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK

Sportolni 
sosem késő
A városközpont közterületeinek újraértelmezése-
kor kiemelt törekvés volt, hogy minden korosztály 
megtalálja Félegyházán az igényeinek megfelelő 
közösségi teret, ahol örömmel és tartalmasan 
töltheti el szabadidejét. A tervezéskor természe-
tesen gondoltak az idősebb korosztályra: számuk-
ra nemrégiben elkészült a város első, kifejezetten 
az ő igényeiket szem előtt tartó kondiparkja a 
Mártírok útján. Az utcai sporteszközöket szaba-
don és térítésmentesen használhatják az aktív 
szeniorok. Van itt többek között evezőpad, libegő, 
tekergő húzó- és nyomó fekvőpad, aki pedig in-
kább csak megpihenne a csendes zöldfelületen, 
annak padok és asztalok szolgálják a kényelmét. 
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Menjünk a 
szabadba!
Több mint 23 ezer négyzetmé-
teren újultak meg és kaptak 
új funkciót közösségi terek 
Kiskunfélegyházán az elmúlt 
időszakban. A Petőfi-lakótele-
pen és a Kossuthvárosban tör-
tént fejlesztések elsődleges 
célja az volt, hogy az érintett 
városrészek lakói számára he-
lyet és lehetőséget teremtsen 
a találkozásra, együttlétre, 
sportolásra. 

A Petőfi-lakótelepen a korábbi ját-
szótér megújult és új elemekkel 
bővült. A meglévő sétaútvonalak 
mellett egy körsétányt is kialakí-
tottak, ami mentén új utcabúto-
rokat: padokat, asztalokat helyez-
tek ki. A szabadidős sportokhoz 
többek között egy korszerű öntött 
gumiburkolatú multifunkcionális 
sportpálya kínál terepet, vannak 
kerékpártárolók, szemétgyűjtők, 
ivókutak, és kiépült a korszerű 
napelemes közvilágítás. A megú-
jult zöldfelület közepén egy rét ka-
pott helyet, ami kiválóan alkalmas 
pihenésre, feltöltődésre, vagy akár 
kisebb közösségi rendezvények 
megtartására is.

Az úgynevezett CLLD forrásból 
megvalósult másik közösségi tér a 
Kossuthvárosban kínál kimeríthe-
tetlen lehetőséget kicsik és nagyok 
számára a szabadidő hasznos el-
töltésére. A régi, úgynevezett hajós 
játszótér újraértelmezésével város-
részi rendezvényeknek is otthont 
adó multifunkciós pavilonnal és né-
zőtérrel bővült a park. A szabadtéri 

futás szerelmeseit mulcsos futóút 
várja, a játszótér pedig új elemek-
kel gazdagított. A legkisebbek láb-
bal hajtható motorjaikat koptathat-
ják az e célra épült pályán, míg a 
nagyobbak a focipályán múlathatják 
az időt. Itt is felfrissült a zöldfelület, 
a családi délutánok tartalmas eltöl-
tését pedig piknikasztalok, padok, 
szabadtéri grillezési lehetőség, 

ivókút, napelemes közvilágítás, ut-
cabútorok, kerékpártárolók és sze-
métgyűjtők is szolgálják.

A két fejlesztés bekerülési költ-
sége meghaladta a 276 millió fo-
rintot. Ehhez a mintegy 160 millió 
forintos európai uniós támogatás 
feletti részt Kiskunfélegyháza Vá-
ros Önkormányzata egészítette ki, 
saját forrásból.
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Ízek, színek a konyhakertekben
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata idén első alkalommal 
csatlakozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programhoz. Az elmúlt években több mint 
700 település vett részt ebben a kezdeményezésben, amely ma 
már a határon túlra is elnyúlik.  

A program ötletgazdája és prog-
ramigazgatója Sári-Kovács Szil-
via, Karcag város alpolgármes-
tere, célja pedig, hogy felhívja a 
figyelmet a konyhakerti gazdálko-
dás, kertészkedés szépségére és 
fontosságára, a kertművelők mun-
kája kellő elismerést és megbecsü-
lést kapjon, példájuk nyomán minél 
többen műveljenek konyhakertet.

A következő kategóriákban érkez-
tek nevezések:

Zártkert vegyes kategóriában in-
dult Hevér-Szabó Imréné.

Normál, azaz 50 négyzetméter fe-
letti kategóriában indult Herédi Éva, 
Kelemen József és családja, Zakar 
Anita és családja, és Tóth Györgyné.

Közösségi, azaz az óvodák, iskolák 
kategóriájában indult:

a Százszorszép Óvoda, Fricska 
Gyöngyi, Vaskó Éva és Lantos Sza-
bolcs közreműködésével,

a Móra utcai Óvoda, Csőke Szil-

via és Gulyásné Korbely Erika 
közreműködésével,

a Bankfalui Óvoda, Víz-
hányó Rita és Novák Krisztina 
közreműködésével,

a Móravárosi Óvoda Csigabiga 
csoportja Csányi Edit és Dudásné 
Zsóka közreműködésével,

valamint a Kiskunfélegyházi Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Tech-
nikum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um Fazekas Éva, Görög Mariann és 
a munkálatokban résztvevő diákok 
közreműködésével.

A helyi zsűri tagjai voltak Nagy 
Ágnes főkertész, Tarjányi Ágos-
ton nyugalmazott kertésztanár, 
biokertész és Görög Anita, aki a 
program települési koordinátori 
feladatait látta el. Minden konyha-
kert értékelése helyszíni szemle és 
személyes beszélgetés alkalmával 
történt, amely szakmai tapaszta-
latcserére is kiváló volt. Előnyt je-
lentett, ha több fajta növény (virág, 

fa, cserje) és élőlény (rovar, madár, 
hüllő, emlős) kap helyet a kertben, 
az öko/bio módszerek alkalma-
zása, a minél többféle fűszer és 
gyógynövény termesztése.  

Szeptember 13-án, hétfőn a 
résztvevők a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban ünnepélyes keretek 
között vehették át Karcag város el-
ismerő okleveleit. Megosztott I. he-
lyezéseket osztottak ki valamennyi 
résztvevő részére, valamint a helyi 
zsűri egyenként értékelt minden 
kertet és kertművelőt, oklevéllel, 
ajándékcsomaggal ismerte el mun-
kájukat,  részvételüket, valamint a 
konyhakertek egyedi sajátosságait 
a programban. Az indulók közül a 
helyi zsűri Magyarország legszebb 
konyhakertje Országos díjra jelölte 
a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
konyhakertjét.

A rendezvény során Nagy Ág-
nes városi főkertész hangsúlyoz-
ta, hogy a zsűri a programot nem 
versenynek, hanem sokkal inkább 
megmutatkozásnak tekintette. 
Olyan fórumnak, ahol a résztve-
vők más és másképpen alakított, 

művelt konyhakertjeiken keresz-
tül „vallottak” emberhez, termé-
szethez, családhoz, környezethez, 
lakóhelyhez, értékekhez, felelős-
séghez fűződő viszonyukról. Egy 
kert művelése – bár végül renge-
teg élményt és örömet nyújt, de – 
nem küzdelemmentes elfoglaltság. 
Kihívás – a kényelemből, a célta-
lanságból, az értelmetlenségből, 
a közönyből, a panaszkodásból, a 
keserűségből, a sok civilizációs be-
tegségből. Küldetés adni szépet és 
jót a körülöttünk élőknek, miköz-
ben mi is formálódunk, talán azzá, 
akik lehetünk. Kertünk rajtunk ke-
resztül mások számára is ajándék 
lehet: terménnyel, barátsággal, jó 
szóval…

A megtekintett kertek mind-
egyike egyedi és különleges ér-
téket képviselt rendezettségével, 
praktikusságával, kicsinységével, 
szakszerűségével, hagyományos-
ságával, újszerűségével, családias-
ságával, sokszínűségével.  

Így együtt egy csodálatos „zöld-
ség-gyümölcs” kosarat állítottak 
össze a bátor megmutatkozók, 
bizonyítva azt, hogy a Félegyhá-
zán élők sok-sok értéket őriznek 
és teremtenek nap mint nap ma-
guk, valamint mások örömére és 
hasznára.

Szeptember 17-e óta ismét 
használható a fürdőzők köré-
ben csak nagy sajt néven em-
legetett termálmedence a Fél-
egyházi Termál Parkfürdőben. 

Kelemen József fürdőveze-
tő megkeresésünkre elmondta, 
hogy ezen a medencén kisebb 
burkolati javítások történtek, 
megerősítették a korlátokat és 
pótolták a fugahiányosságokat, 
kicserélték a sérült csempéket. 
Most, hogy a felújítás alatt álló 
úgynevezett kis sajt medencében 
befejezték a bontási munkálato-

kat és elmúlt a jelentős por- és 
zajhatás, lehetővé vált a másik 
medence megnyitása. 

A kis sajttal egyébként a ter-
vek szerint haladnak a szakem-
berek. Megtörtént a bontás és 
a felület felcsiszolása, jelenleg 
a felület portalanítása valamint 
a feszültségmentesítő burkolat 
felhelyezése történik. Ameny-
nyiben rendkívüli esemény 
nem akadályozza a munkát és 
az időjárás is kegyes marad, 
úgy október végére elkészül-
het a medence – mondta el a 
fürdővezető. 

Üzemben a 
„nagy sajt”
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Autómentes nap
Igazi őszi időjárás közepette rendezték meg idén az Autómentes 
napot Félegyházán. Szeptember 20-án, hétfőn a Kiskunfélegy-
házi Városi Sportcsarnok parkolójában és épületében zajlottak a 
programok, az Európai Mobilitási Hét programelemeként. 

A szervezők a város iskolásait vár-
ták az ismeretterjesztő, sport és 
szórakoztató programokra, ame-
lyekkel a biztonságos közlekedésre 
szerették volna ráirányítani a figyel-
met. A részletekről Bajzák Andrea, 
az önkormányzat ifjúsági referense 
elmondta: az ide Európai Mobilitási 
Hét mottója, hogy „Maradj egészsé-
gesen, közlekedj fenntarthatóan!”

– Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányazata is minden évben csat-
lakozik az Európai Mobilitási Hét 
programjaihoz a helyi Autómentes 
nappal. Sajnos most az időjárás nem 
volt kegyes hozzánk, de szerencsére 
a félegyházi gyerekek nem ijedtek 
meg egy kis esőtől, nagyon élvezték 
a programjainkat. Az összes beter-
vezett elemből csak a lovaskocsi-
kázás maradt el. Az eseményt az 
Extrém Bike Show nyitotta kerék-
páros trükkökel, a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság óriás kirakóval, 
részegséget imitáló szemüveggel, 
KRESZ teszttel várta a középis-
kolásokat az aulában. A Nor-Bike 

Kerékpár Szaküzlet és Szerviz 
KRESZ feladatokkal, színezőkkel, 
ingyenes kerékpárszervizzel állt a 
látogatók rendelkezésére. A Süve-
ges Autósiskola ugyancsak KRESZ 
teszttel, emellett motorszimulátor-
ral és Tesla tesztvezetéssel készült, 
a gyerekek legnagyobb örömére. A 
Humanum Salma Humanitárius Ala-
pítvány jóvoltából vicces versenyek, 
vetélkedők szórakoztatták a kü-
lönböző korosztályokat, míg a Kis-
kunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár a legkisebbeket szólította 
meg kézműves foglalkozásaival. Be-
kapcsolódott a tematikus napba a 
MÁV Zrt. kiskunfélegyházi állomás-
főnöksége is. Itt a forgalmi iroda és 
a központi forgalomirányítási iroda 
kapuit is szélesre tárták az érdek-
lődők előtt. A Kalandozó Parknak 
köszönhetően lehetett gokartozni, 
páros gokartozni, az ügyesebbek 
pedig a rendhagyótól eltérő, érdekes 
műszaki megoldású kerékpárokon is 
kipróbálhatták magukat – mondta el 
az ifjúsági referens. V. B. 

Idén 11. alkalommal került sor 
a város virágos kertjeinek, er-
kélyeinek bemutatkozására a 
Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület és Kiskunfélegy-
háza önkormányzata kezde-
ményezésében, a Virágos Fé-
legyházáért elnevezésű fórum 
keretében. Szeptember 18-án, 
szombaton délelőtt tartották 
meg a városi könyvtár udvará-
ban a benevezők találkozóját.

A megjelenteket a szervezők nevé-
ben Kállainé Vereb Mária köszön-
tötte, majd a mozgalom fővédnöke, 
Csányiné Pap Andrea értékelte az 
idei év tapasztalatait. Amint el-
mondta, 2021-ben 23-an neveztek, 
összesen 24 helyszínnel. A részt-
vevőknek mintegy felét ismerős-
ként – sokukat már-már barátként 
– köszönthette a zsűri, mivel ko-
rábban, akár már többször is, szí-
vesen megmutatták kertjüket. Min-
den évben különösen nagy öröm 
új kertbarátokat és kertművelőket 
köszönteni. Jó látni az ismerős ker-
tek változását, fejlődését és az újak 
eddig ismeretlen ötleteit, kedves 
megoldásait megismerni. 

Mindegyik kert más és a maguk 
másságával egészítik ki egymást, 

formálják a város környezetkultú-
ráját, adják Félegyháza virágainak 
jó illatát, zöldség-gyümölcseinek 
finom ízét-zamatát. Mert a meg-
mutatott és megtekintett kertek 
az itt élők környezet- és várossze-
retetének lenyomatai. Magán- és 
intézményi kertek egyaránt ma-
gukon hordozzák művelőik ked-
vességét, bölcsességét, örömeit, 
nehézségeit, küzdelmeit és sike-
reit, egyszóval az őket művelő és 
használó emberek életébe, érték-
rendjébe engednek bepillantást. 

Idén a zsűri három kertet emelt 
ki: A Madácsi házaspár elbűvölő 

családi pihenőkertjét, Iványiné 
Seres Katalin csodásan gondo-
zott, hagyományosan művelt ha-
szonkertjét és Búza Mária színes 
modern díszkertjét. 

További öt kert és balkon műve-
lőinek elért eredményeit, széppé 
formált környezetét kiemelke-
dőnek tartva mondott külön kö-
szönetet munkájukért a zsűri: a 
Bankfalui óvoda közösségének, 
Szabó Sándorné Piroskának és 
unokájának, a Török családnak, 
Bajzák Lajosnak és feleségének, 
valamint Gyenes Lászlónénak és 
segítőinek. 

Valamennyi bemutatott kert 
az igényes, rendezett környeze-
tért, a szép növényekért vállalt 
áldozat értékét mutatta fel, gon-
dozóikban kedves, vidám, áldo-
zatos partnerekre lelt a zsűri. A  
Batthyány Lajos Általános Is-
kola közössége, Bori Józsefné, 
Fekete Pálné, Horel Györgyné, 
Kürtösi László, Rádiné Szurok 
Mária és családja, Sárkányné 
Hevér Zsuzsanna, Schönfel-
der Józsefné, Gémes Istvánné, 
Tóth Sándorné, Váradi-Ipacs 
Nóra, Zoboki Mihályné, a Pla-
tán utcai Általános Iskola 
közössége, Görög Gergelyné 
és Tóth Györgyné – valameny-
nyien a zsűri elismerésében 
részesültek. 

A Rátkai Zsuzsa grafikus által 
készített egyedi elismerő okle-
veleket a zsűri tagjai – Csányiné 
Pap Andrea, Szatmári Andrea 
és Nagy Ágnes – adták át egy jó 
hangulatú, interaktívvá vált be-
szélgetés keretében, amely alatt a 
kivetítőn egymás kertjeivel ismer-
kedhettek a jelenlévők. A rendez-
vény végén a résztvevők megterí-
tett asztal mellett beszélgethettek 
el és oszthatták meg egymással is 
tapasztalataikat. 

Virágos Félegyháza
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Piknik és nyílt nap 
a Mezgében
Egy év kiha-
gyás után, 
október 2-án 
szombaton, 
újra Mezgé 
Piknik lesz a 
tangazdaság-
ban. Rózsa 
Pál igazga-
tó elárulta, 
hogy hetedik 
a l k a l o m -
mal nyitja ki 
a kapuit a 
tangazdaság 
és várja a 
családok apraját-nagyját egy 
jó hangulatú találkozóra. Hét 
esztendeje díjlovaglás, verseny-
szervezés miatt hívták életre a 
lovas-gasztro családi napot, ami 
ma már jócskán túlnőtt az ere-
deti elgondoláson. Azóta kutya-
szépségverseny, istállókiállítás, 
gyermekprogramok, kézműves 
vásár, íjászat és az iskola tanulói 
által készített finomságok várják 
a kilátogatókat. Nagy népszerű-
ségnek örvend a Mezgé Burger 
és a bográcsos marhapörkölt 
is, ami idén is kapható lesz. 
Bálapiramis, bálalabirintus, ál-
latsimogató, csillámtetoválás, 
gyermeklovagoltatás, kocsikázás 

várja a gyermekeket, sőt, idén 
újdonságként huszárbemutató 
és gépkiállítás is látható majd. A 
szervezők 9-től 16 óráig várják 
az érdeklődőket.

Rózsa Pál igazgatótól azt is 
megtudtuk, hogy ha a járvá-
nyügyi helyzet is lehetővé teszi, 
október 8-án és november 19-én 
nyílt napra várják az érdeklődő 
hetedik, nyolcadik osztályos ál-
talános iskolásokat, szüleiket 
és tanáraikat. A tervek szerint 
a képzési információk mellett 
megtekinthetik az iskolát és a 
kollégiumot, látogatást tehetnek 
a tangazdaság, a tanüzem és a 
húsüzem területén is. 

Korábban ért be idén a szőlő és a szilva
A tartós meleg, napsütés miatt idén hamarabb ért 
be a szőlő és a szilva is. A félegyházi piacon 350 
– 400 forintos kilónkénti áron kaphatunk szőlőt.

Ürmös István termelőnek (fotónkon) meggyűlt a baja 
idén is a darazsakkal. Nagyon sokat küszködtek velük 
– mesélte lapunknak. Sörcsapdákkal és cukros lével 
próbálkoztak a szőlőről elvonni a darazsak figyelmét, de 
sajnos nem sok sikerrel jártak. Szerencsére azért jutott 
még a piacra az őszi gyümölcsből.

Antal Tibor a szőlő mellett szilvát is hozott a piac-
ra. Mindkettő gyümölcs sokkal hamarabb beért, mint az 
előző években. Antal Tibor is említi a darazsak okozta 
károkat, de nála inkább a szilvát bántották. A lekvárnak 
való, apró szemű szilvát 400 forintos kilogrammonkénti 
áron kínálta. 

Kovács János termelő fátyollal takarta le a szőlőt, 
hogy védje a darazsaktól, de így is néhány fürtön látszik 
a kártékony munka. Mindössze egy lugasa van, de 1985 
óta jelen van a portékájával a félegyházi piacon. Ő is 
megerősíti, hogy hamarabb érnek idén a gyümölcsök a 
nagy melegnek köszönhetően. Nála 350 forintért kap-
hatunk szőlőt.

Ovisoktól várják 
a rajzokat

Harmincadik alkalommal rendezik meg a Jótékonysági Jogging 
Plus Szilveszteri Futás – Rollsped Futamot, amellyel kapcsolat-
ban az előző évekhez hasonlóan most is rajzpályázatot hirdet-
nek az óvodások körében. A futás most is jótékony, a nevezési 
díjakból és felajánlásokból származó bevételt a Kiskunfélegyházi 
Napköziotthonos Óvodák kapják meg, ahol fejlesztő játékokat 
vásárolhatnak az összegből.

Az alkotásokat a legkedvesebb 
mesehősöm, a kedvenc állatom, 
valamint én és a barátom témakö-
rökben várják a köz, vagy magánó-
vodába járó 5-7 éves óvodásoktól. 
A rajzokat – amelyek készülhetnek 
zsírkrétával, ceruzával, festékkel, 
vagy akár filctollal – A/4-es mé-
retben készíthetik el a gyerekek. 
A hátulján legyenek feltüntetve az 
alkotó adatai: név, életkor, óvoda 

neve, óvodai csoport, település. A 
rajzok beadási határideje: október 
25. Az eredményhirdetést a tervek 
szerint december 11-én, 16 órakor 
tartják a polgármesteri hivatalban. 
A legjobb alkotások (témakörön-
ként 3-3) a szilveszteri futásnál 
kiosztott pólókra is felkerülnek, 
továbbá a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár előtti téren január 5-éig 
kiállítják azokat.
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Egy év kihagyás után ismét nótaszóval érkeztek a feldíszített 
parádés fogatok, lovasok, táncosok és csőszpárok a Kossuth 
utcára szeptember 18-án, szombaton délelőtt. A Nagyszőlő úti 
és a Haleszi Gazdakör idei hagyományos szüreti felvonulására 
több százan voltak kíváncsiak. 

A Szent István Templom előtti 
téren Hajagos Gyula plébános 
fogadta a felvonulókat, majd 
megáldotta az idei bort. Kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy 
néhány hete is örömünnep volt, 
amikor az új kenyeret áldotta 
meg. Ismét ünnep van: az újboré, 
amivel ma a templomhoz érkez-
tek a gazdák. Mindkettő nagyon 
fontos az ember életében, hiszen 
kenyér nélkül az életünk kerülne 

veszélybe, a bor pedig jókedvet 
csinál. Mindkettőre szükség van. 
Mindezek után megáldotta az 
újbort. Az áldást követően kun-
szállási, kiskunfélegyházi és pe-
tőfiszállási néptáncosok bemuta-
tóját láthatta a közönség, Varga 
Andreas vezetésével.

A résztvevők ezután a polgár-
mesteri hivatal elé vonultak, ahol 
Balla László fogadta a szüreti 
felvonulókat. Az alpolgármes-

ter örömének adott hangot a 
nagyszámú közönség láttán és 
elmondta, hogy az előző hetek 
félegyházi eseményei is azt mu-
tatják, hogy „felébredt a város”. 
Úgy véli, hogy az érdeklődés az 
események iránt még fokozot-
tabb, mint a pandémia előtt. 
Hangsúlyozta, hogy ünnepnap a 
mai, a gazdák ünnepe, akik mun-
kájának köszönhetően ma meg-
kóstolhatjuk az újbort. 

A beszéd után a néptáncosok 
műsora következett, majd Ván 
Jenő önkormányzati képviselő, 
a szüreti felvonulás szervezője 
egyenként bemutatta a fogato-
kat, a lovasokat, a résztvevőket, 
majd Balla László alpolgármes-
ter az önkormányzat nevében 
egy üveg borral köszönte meg 
munkájukat.

 Z. A. 

Erről kérdeztük a félegyháziakat a szüreti felvonulás idején. 
Mint kiderült, a szépemlékű, közösségépítő szüreti alkalmak 
gyakorlata már a múlté. Keveseknek van része benne manap-
ság. A végterméket azonban sokan szívesen fogyasztjuk.

Rátkai Sán-
dor (54): – Ha 
jól emlék-
szem, gimna-
zista korom-
ban voltam 
utoljára szü-
retelni, mert 
akkor még 

kötelező volt részt vennünk rajta. 
Azóta nem voltam, bár nem is ke-
restem a lehetőséget arra, hogy el-
menjek. Azonban, minden évben 
részt veszek a szüreti felvonuláson. 
Bodor István (83): – Én nagy 
szüretelő voltam fiatal koromban, 
mert paraszti családba szület-
tem, és szüleimnek is volt szőlője. 

Rendszeresen 
szerveztünk 
közös szüre-
teket és az 
azt követő 
mulatságo-
kat is. Ha jól 
emlékszem, 

körülbelül húsz éve nem voltam 
szüretelni. Nagyon szeretem a 
bort, de csak mértékkel, hiszen kis 
mértékben gyógyszer, nagymér-
tékben orvosság. Nagyon örülök, 
egyre több szó esik a bor jótékony 
hatásáról, így már az orvosok is 
ajánlják gyógyírként a föld eme 
gyümölcsét. Nekem a félédes rozé 
a kedvencem. 

Gulyás Csa-
ba András 
(49): – Körül-
belül huszon-
öt évvel ez-
előtt voltam 
utoljára szü-
retelni. Azóta 
csak a kör-

nyéken szoktam megnézni a föl-
deket, hogyan haladnak a betaka-
rítással. A családnak mindig volt 
szőlője, és a nagyapám aktívan 
borászkodott is. Én is nagyon szí-
vesen innék olykor egy-egy pohár-
kával, de már a kis mennyiségtől 
is gyomorpanaszok gyötörnek. 
Rádi Alajosné (82): – Évtize-
dekkel ezelőtt volt már az, hogy 
én szüretbe mentem. Gyermek-
koromban nem jártam, csak már 
miután asszony lettem. Néha a 
Felsőtemetőnél levő szőlősbe jár-

tunk ki, ahol 
szedés köz-
ben jókat 
tudtunk be-
szélgetni, ne-
vetgélni. Na-
gyon ritkán 
belekortyolok 

egy-egy finom édes borba.
Rózsa Sára (11): – Két évvel ez-
előtt szüreteltem utoljára. Sajnos 

tavaly a koro-
navírus miatt 
elmaradt a 
családi sző-
lőszedés. Na-
gyon élvezem 
ezeket az 
alkalmakat, 
mert együtt 

tudunk lenni, jól érezhetjük ma-
gunkat. Ilyenkor minden család-
tagnak megvan a feladata, ki főz, 
ki szedi és dolgozza fel a gyümöl-
csöt. Kedvelem a frissen préselt 
levét, csak nem szabad belőle so-
kat inni.  V. B.

Körkérdés – Mikor szüretelt utoljára? 

Szüreti felvonulás
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Hosszú pályafutást ismertek el a díjjal
A szakmájához, tanítványaihoz 
való hűségéért, a sport iránti 
elkötelezettségéért, becsüle-
tes tanári munkájáért a „Kis-
kunfélegyháza Város Sportjá-
ért” kitüntető díját vehette át 
Kurucz István, a Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola, Gimnázium, Technikum, 
Kollégium középiskolai tanára. 
Az elismerő díjat ünnepi testü-
leti ülésen kapta meg Csányi 
József polgármestertől.

Sok futball-, kosárlabda- és sport-
szerető számára cseng ismerősen 
Kurucz István neve, aki hosszú 
edzői pályafutása során nem egy 
csapattal ért el komoly sikereket. 
Nyert a 70-es években NB III-as 
kosárlabda-bajnokságot százszá-
zalékos teljesítménnyel. Volt, hogy 
egyszerre irányított Félegyházán 
labdarúgó- és kosárlabdacsapa-
tot és az NB II-es, valamint az NB 
III-as labdarúgó-bajnokságban is 
edzősködött. Csapataival nem egy-
szer kiharcolva a feljutást.

– Honnan indult a sportpálya-
futása és a sport szeretete?

– Gyakorlatilag már általános 
iskolás koromban úgy gondoltam, 
hogy testnevelő tanár leszek, így 
a Petőfi gimnázium kémia-bioló-
gia tagozatára mentem, és innen 
a Testnevelési Főiskolára vezetett 
az utam, ahol 1974-ben végeztem 
testnevelő tanári szakon. 1974-
től a Móra Ferenc Gimnáziumban 
kezdtem el tanítani és közben a 
megyei II. osztályú Vörös Csillag 
TSZ SK-nak voltam a labdarúgó 
edzője. A sportolásomat az NB III-
as kosárlabdacsapatban élhettem 
ki, az akkori Lenin Tsz SK-val a 
feljutásért harcoltunk Mészáros 
Gyula edzősége alatt. Ezt követő-
en, 1975-ben a Vörös Csillag Tsz 
SK megszűnt és ekkor történt, 
hogy a kosárlabda-játékosok meg-
szavaztak a Lenin Tsz SK edzőjévé. 
A pályafutásom alatt többször is 
előfordult, hogy egyszerre voltam 
labdarúgó és kosárlabdaedző. Első 
kosárlabdaedzői évemben száz-
százalékos teljesítménnyel meg-
nyertük az NB III-as bajnokságot, 
ami akkoriban hatalmas bravúrnak 
számított. Emiatt visszatértem az 
iskolapadba és elvégeztem a Test-
nevelési Főiskolán a kétéves ko-
sárlabdaedzőit. Ekkor még a Móra 
Ferenc Gimnáziumban tanítottam, 
amikor megkerestek a félegyházi 
Kun Béla SE-től, hogy legyek a 
csapat főállású labdarúgó edzője. 
Elvállaltam, miközben tovább vit-
tem a kosárlabdacsapatot is. Ez, 

mondhatni életem legszebb idő-
szaka volt. Éjjel-nappal edzéster-
veket gyártottam, kísérleteztem, 
hogy meg tudom-e ugyanazokat 
az edzésgyakorlatokat és takti-
kai elemeket valósítani mindkét 
sportágban. Ekkor a labdarúgói 
szakedzői papírt is megszereztem 
a TF-en, ez a lehető legmagasabb 
labdarúgó edzői végzettség volt 
Magyarországon. Így töltöttem az 
éveimet addig, amíg a kosárlab-
daedzői pályafutásom meg nem 
szakadt és innentől nagyon hosz-
szú időn keresztül csak a labdarú-
gással foglalkoztam. Volt még egy 
rövid időszak az életemben ko-
sárlabdaedzőként. Az 1987/88-as 
szezonban a Kiskunfélegyházi Va-
sas NB II-es női csapatával az elő-
kelő ötödik helyet szereztük meg a 
bajnokságban, mindezt persze a 
fociedzőség mellett.

Hosszú labdarúgó edzői pálya-
futása alatt többek között Csong-
rádon, Szegeden, Dorozsmán és 
Kecskeméten is irányított csapato-
kat. A félegyházi együttesek közül 
a Honvéd Kun Béla SE-nél 1979 
és 1983 között volt edző, majd 
1992/93-as szezonban az NB III-
as KTK-hoz került, ahol nyolcadik 
helyet szerzett. 1994-től 1997-ig 
szintén a KTK-nál volt edző, kihar-
colta csapatával az NB II-be jutást 
az NB III-ban elért ezüstéremmel. 
Az 1997-es feljutást követően har-
madszor is visszatért a KTK-hoz, 
ahol az 1999/2000-es szezonban 
az NB II. 13. helyet szerezte meg. 
A Vasas-pályán lejátszott mér-
kőzések a 90-es években nagyon 
látogatottak voltak, jó hangulatú 
összecsapásokat követhetett nyo-
mon a félegyházi publikum. 2001-
ben az UEFA „B” licences labdarú-

gó edzői tanfolyamot is elvégezte, 
ami akkor ritkaságnak számított 
Ezt az időszakot 2003-tól 2007-ig 
egy Csongrád megyei kitérő követ-
te. Az ott átvett csapattal a megyei 
II. osztályt és a megyei I. osztályt 
is megnyerve az NB III-ba jutott fel, 
ami szintén hatalmas siker volt.

– Az edzői pályafutást tanítás 
követte a Pálmonostori Gárdonyi 
Géza Óvoda és Általános Isko-
lában. Onnan pályáztam meg az 
újonnan épült Kiskunfélegyházi 
Kész Aréna Városi Sportcsarnok 
ügyvezető igazgatói posztját, amit 
egy évig töltöttem be. Eközben a 
Constantinum iskola óraadója let-
tem. 2008-tól a mai napig oktatok 
az intézményben. A futballedzői 
eredményeket felváltották a diák-
sporti eredmények. Tanítványaim 
közül a 2006-2007-es tanévben 
Bencsik Vivien négytusában Or-
szágos Diákolimpiai bajnok lett, 
a fiú svédváltóval pedig Országos 
Kisiskolás Diákolimpiai bajnoki 
címet szereztünk. A Constanti-
numban a leány labdarúgással is 
elkezdtem foglalkozni, akikkel el-
jutottunk az Országos Labdarúgó 
Diákolimpiára, Kisvárdára. 2019-
ben pedig a fiúkkal jutottunk ki az 
országosra, ahol a 8. helyen végez-
tünk. Ez hatalmas teljesítménynek 
számított. Az akkori csapatból 
többen ma is aktív labdarúgók. 
2020-ban Juhász István edzőt 
segítettem, részt vettem azoknak 
a gyermekeknek a felkészítésében, 
akik az Atlétika Diákolimpia Ügyes-
ségi és Váltófutó Csapatbajnokság 
Országos Döntőjében második és 
harmadik helyet szereztek svéd-
váltóban és távolugrásban.

A labdarúgástól sem szakadt 
el végleg. A Félegyházi Térségi 

Sportiskola szakmai 
igazgatói pozícióját 
látja el 2015 óta. 
Akkoriban labda-
rúgás és kosárlab-
da-szakosztályban 
is az FTSI-nél. Ma-
napság már csak a 
kosárlabda szakmai 
igazgatói posztját 
tölti be.

– Mindezek 
függvényében me-
lyik sportág áll 
legközelebb Ön-
höz, a labdarúgás, 
vagy a kosárlabda?

– Gyakorlatilag 
mivel mindkettőt NB 
III-as szinten űztem 
és mindkettőben NB 
II-es szinten voltam 

edző, ezért nem igazán szeretnék 
különbséget tenni. A szívemhez 
mindkét sportág közel áll. Volt 
olyan életszakaszom, amikor heti 
8 labdarúgó edzés mellett a kosár-
labdacsapatot és treníroztam. A 
fociedzésről a kosáredzésre sietve 
és így tovább. A bajnokikat külön 
napokra időzítettük, mindig meg 
tudtam oldani, hogy mindkét mecs-
csen ott tudjak lenni. A pályafutá-
som során többször voltam feljutó 
csapat edzője. Az NB III megnyeré-
se kosárban, vagy éppen a feljutás 
NB II-be labdarúgásban többször 
is sikerült, ezek a legszebb emlé-
keim a diáksport sikerek mellett.

Elismerő címek tekintetében is 
szép eredménysort tudhat maga 
mögött. 2002-ben az „Év edzője” 
lett Kiskunfélegyházán. 2013-ban 
a Magyar Testnevelő Tanárok Or-
szágos Egyesülete és a Magyar 
Olimpiai Bizottság az „Év Testne-
velője” díjjal jutalmazta munkássá-
gát. 2019-ben pedig a „Constanti-
numért” díjat kapta meg. Ezekhez 
az elismerésekhez érkezett a „Kis-
kunfélegyháza Város Sportjáért” 
kitüntető díj.

– Ez a díj váratlanul ért, mert 
összességében már nem vagyok 
annyira aktívan a sportéletben, 
mint régen. Bár tevékenykedek 
szakmai igazgatóként, edzőként és 
testnevelőként a mai napig. Apa-
ként a lányomat is erre a pályára 
ösztönöztem, aki szintén sikeres 
testnevelő és edző. Azt gondolom, 
hogy ez a díj egy hosszú pályafutás 
elismerésére vonatkozik. Minden 
téren a legjobbra törekedtem, és 
úgy érzem, hogy nagyon sok min-
dent adott számomra a sport és én 
is sokat tettem hozzá a helyi és a 
környékbeli sportélethez. G. Z.
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„A tanítói hivatás sírig tartó elköteleződés” 
Raffayné Fazekas Aranka negyvenéves tanítói munkáját számos 
kitüntetéssel díjazták már az elmúlt években, mégis a tanítvá-
nyai életében tett benyomásokra, eredményekre a legbüsz-
kébb. Nemrégiben az Év pedagógusa-díjat vehette át, amit rövid 
időn belül miniszteri elismerés is követett. A pedagógus hiva-
tás szépségei, a gyermekek iránti tisztelet és szeretet volt az 
a központi gondolat, amihez beszélgetésünk során újra és újra 
visszakanyarodtunk.

– A tanítói hivatás sírig tartó el-
köteleződés – szögezte le Aranka 
mindjárt a legelején, mintegy meg-
vetve az alapot a folytatáshoz. Mint 
mondta, számára ez a legnagyobb 
felelősség. Ezért is törekszik olyan 
kapcsolatot kialakítani a tanítvá-
nyokkal és azok családjával, amit 
évtizedek távlatában is értéket 
képvisel. Szívesen tesz eleget az 
osztálytalálkozókra való meghívá-
soknak, és örömmel tölti el egykori 
diákjainak sikere. 

A bajai Eötvös József Főisko-
la pedagógia szakának elvégzése 
után, 1981-ben, a kecskeméti Kert-
városi Általános Iskolában kezdett 
tanítani. Az első osztálya valóban 
első osztály volt. Mint pályakezdő 
pedagógus, tele izgalommal, féle-
lemmel indult neki a szeptemberi 
iskolakezdésnek. Mint mondja, ez 
az izgalom a mai napig jelen van 
pályáján, lelkesíti és motiválja. 

Az ezt követő három évben 
nagyon jól érezte magát az in-
tézményben, munkatársai sokat 
segítettek abban, hogy a főiskola 
elméleti anyagát a gyakorlatban is 
gördülékenyen tudja hasznosítani. 
Hálával tartozik az akkori napközis 
tanító párjának, aki nemcsak neve-
lési tanácsokkal látta el, de formál-
ta is pedagógiai hozzáállását. Az 
ő értékrendszere alapján építette 

fel Aranka a sajátját is: a gyerekek 
szeretete, a velük való beszélgetés, 
és a dicséret mindennél fontosabb.

1984-ben visszakerült Kiskunfél-
egyházára, a szülővárosába, a Jó-
zsef Attila Általános Iskolába, ahol 
harminchét évet töltött el. Azóta 
ide kötik szakmai sikerei, kudar-
cai, örömei, bánatai… Visszate-
kintve az elmúlt néhány évtizedre, 
jól érezte magát a József iskola fa-
lai között, soha nem vágyott arra, 
hogy munkahelyet váltson. Tanítói 
munkája mellett az úttörőcsapat 
vezetője, munkaközösség-vezető, 
fejlesztőpedagógus, igazgatóhe-
lyettes, gyermekvédelmi felelős 
tisztségeket töltött be. Mindig a 
megoldásra, az újításra törekedett. 
1992-ben megvalósult egyik álma: 
megszervezte az első erdei iskolát, 
ami azóta is rendszeres kirándu-
lási lehetőség a diákok számára. 
Azt mondja, ebben az oktatási for-
mában még személyesebbé tudta 
tenni a velük való kapcsolatot, a 
tananyagban foglaltakat pedig a 
helyszínhez, a környezethez igazít-
hatta. Pályája során folyamatosan 
bővítette ismereteit: elvégezte a 
szociálpedagógia, a közoktatás-
szervező és a mentorpedagógia 
szakot is.  Úgy véli, hogy minde-
gyik adott valami pluszt számá-
ra, amivel tovább tudott fejlődni. 

2001-ben jelentkezett egy tanítási 
versenyre az óravázlatával, ennek 
keretében egy ismeretlen osztály-
ban kellett a vázlatban szereplő 
tanórát megtartani. A versenyt 
megnyerte, és ezzel Az év tanítója 
címét is megkapta. Ez éppen pe-
dagógus pályájának huszadik év-
fordulóján történt.  

Aranka több mint tíz éven át 
lektorálta a Mozaik Kiadó alsó 
tagozatos matematika tanköny-
veit. 2014-től mesterpedagógus 
és szaktanácsadó lett, a Szegedi 
Pedagógiai Oktatási Központ pe-

dig tanítói, tantárgygondozói és 
konfliktuskezelési feladatokkal bíz-
ta meg. Szaktanácsadói munkája 
során trénerként tevékenykedett, 
valamint a gyermeki agresszió 
erőszakmentes kezelése témában 
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád 
megyében tartott előadásokat 
óvodapedagógusoknak, általános 
és középiskolai tanároknak. Negy-
ven mozgalmas pedagógus eszten-
dő után nyugdíjas éveit is aktívan, 
sok olvasással tervezi eltölteni 
Raffayné Fazekas Aranka. 

 V. B. 

Széchenyi nap 
a Platánban
35. alkalommal emlékezett meg idén Gróf Széchenyi Istvánról 
a Kiskunfélegyházi Platán Utcai Általános Iskola. Az intézmény 
1983-ban választotta példaképül a „legnagyobb magyart”. Az-
óta minden év szeptember 21-én méltó ünnepi műsorral emlé-
keznek meg a polihisztor és hazafi születésnapjáról.

Az ünnepi műsoron részt vett 
Zsámboki Anna igazgató és Pálfi 
Tamás főosztályvezető a Kecske-
méti Tankerületi Központ, Rosta 
Ferenc és Balla László alpolgár-
mesterek, továbbá dr. Réczi Lász-
ló önkormányzati képviselő a vá-
ros képviseletében. Az aula falán 
lévő Széchenyi domborműnél dr. 

Kása Zsuzsanna, a Móra Ferenc 
Gimnázium intézményvezetője és 
Sinkó Edit igazgató-helyettes he-
lyeztek el koszorút. A megemlé-
kezés végén Wolnerné Vidéki Szil-
via intézményvezető Széchenyi 
emlékérmet adományozott Meizl 
Ferenc alapító igazgatónak és 
Kőháziné Kovács Mária magyar 

szakos tanárnőnek az iskolában 
meghonosított Széchenyi örökség 
ápolásáért.

A tanítás nélküli munkanap 
kulturális akadályversennyel, al-

kotó kézműves foglalkozásokkal 
folytatódott, délután pedig az 
első osztályos tanulókat fogadták 
„platános” diákká a hagyományos 
Csibeavató rendezvényen. 
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Ez a klub már egy hatalmas család
Farkas Lászlóné Ilona nyugdíjas, az Őszidő Nyugdíjas Klub ve-
zetője a klub tagságával kialakított jó kapcsolata, az egye-
sületnek nyújtott segítsége, az idősek érdekében kifejtett 
tevékenysége elismeréseként augusztus 19-én vehette át 
a „Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” ki-
tüntető díjat. A jó kedélyű nyugalmazott hölggyel az elisme-
résről és a mögötte lévő lelkes közösségi szerepvállalásáról 
beszélgettünk. 

Icunak – ahogy mindenki szólítja 
– mindig különleges kapcsolata 
volt az idősekkel. Nagynénje ré-
vén régóta aktív részese a fülöp-
jakabi Őszidő Nyugdíjas Klub éle-
tének, 2014 óta pedig felmenője 
nyomdokaiba lépve, átvette annak 
vezetését. Azóta is lankadatlan 
örömmel látja el feladatát: két-
hetente összejöveteleket szervez, 
szívén viseli a klubtagok életét, és 
ha kell, még új nótákat is megta-
nul a kedvükért. A környező tele-
pülések egyleteivel közösen klub-
délutánokat szervez, ahol egész 
délután énekelnek, táncolnak, 

beszélgetnek, és olykor, még a 
házipálinka is előkerül a szekrény 
rejtekéből.

Mint mondja, ez a társaság 
már nem csak egy klub, hanem 
egy hatalmas család. A rend-
szeresen járó tagok létszáma 
több mint harminc fő, korukat 
tekintve hatvan és a nyolcvanhét 
év közöttiek. Elmesélt történetei 
rávilágítanak a cselekvő szere-
tet, a kedves szó és a figyelem 
múlhatatlan értékére. Bármeny-
nyire kevés pénzből gazdálkod-
nak is ezek a kisnyugdíjasok – 
meséli Icu -, mindig megtalálják 

a módját, hogy egy-egy apróság-
gal, gesztussal, egy tálca finom 
süteménnyel örömöt szerezze-
nek egymásnak. Ő maga is külön 
figyelmet fordít arra, hogy a je-
les ünnepeket valami kedves kis 

ajándékkal, koccintással, vagy 
virággal megünnepeljék. Kará-
csonyra például mindenki zseb-
naptárt kap, ami hamar megtelik 
a közös kirándulások, ünneplé-
sek, fellépések időpontjával. 

Szabó János, az aktív ezermester
Szabó János villanyszerelő, 
biztonságtechnikus, nyugal-
mazott karbantartó példamu-
tató emberi magatartása, a 
közösség iránti elkötelezett-
sége, segítőkészsége, önzet-
len, empatikus hozzáállása és 
emberszeretete elismerése-
ként városi kitüntetést vehe-
tett át az augusztus 19-i ün-
nepi testületi ülésen. 

Azt hiszem, Jánosról mintázták 
a perpetuum mobile-t. A velem 
szemben ülő, már deres halánté-
kú úr, az újítások és a tanulásvágy 
megszállottja: végzett mozigé-
pész, kisgépszerelő, hivatásos 
sofőr, és még kazánfűtő vizsgával 
is rendelkezik. Már gyermekkorá-
tól kezdve számára az elromlott 
műszaki eszköz nem hulladékot 
jelentett, hanem a megújulást 
látta bennük. Középiskolában 
villanyszerelőként végzett, ami 
kiváló alapja volt a további fej-
lődésének. Oktatói is meglátták 
benne az igyekezetet, ezért rend-
szeresen benevezték elektrotech-
nikai és matematikaversenyekre, 
amelyeket rendre meg is nyert. 
Minden szorgalmi feladatot hi-
bátlanul oldott meg, törekedett 
a maximumra. Fiatalabb korában 
fénytechnikával is foglalkozott 
egy barátjával közösen, akivel a 
helyi diszkókban, sulibulikban, 

a hangulatért felelős világításo-
kat üzemelték be. De dolgozott 
a helyi műanyaggyárban is, ahol 
vezérléstechnikai munkákat vég-

zett. A 80-as években magnókat, 
rádiókat, lemezjátszókat javított, 
majd a József Attila Általános Is-
kolában és a Közgében karbantar-

tói feladatokat látott el, egészen 
2020 novemberi nyugdíjazásáig. 
Az iskolákban nagyon szerették, 
mert mindig, mindenkihez volt 
egy jó szava. 

Arra a kérdésemre, hogy mire 
a legbüszkébb, szerényen elmo-
solyodott és elmesélt egy kedves 
történetet: 

– Egyszer egy biológiaóra köz-
ben kellett megszerelnem valamit 
a teremben, és a tanár kérdezgette 
diákjait az előző óra tananyagával 
kapcsolatosan. A tanár hiába várt 
a válaszokra, azok nem érkeztek 
meg. Ekkor megszólított engem, 
hogy vajon én tudom-e? Megadtam 
a választ, mire ő felhívta a gye-
rekek figyelmét arra, hogy „Hiába 
van csavarhúzó a kezében, nem 
tudni mi van a fejében”. Ezt hatal-
mas elismerésnek vettem – mond-
ta lesütött szemmel János. 

Jelenleg aktív nyugdíjas éveit 
tölti, de nem tétlenkedik, ugyanis 
villamos biztonságtechnikai felül-
vizsgálatokat végez. Mint mondja, 
számára a munka, kikapcsolódás. 
Szabadidejében kerékpározik, és 
nem is akárhogyan. Tekerés köz-
ben egy teniszlabdát pattogtat 
maga mellett, mert – szerinte csak 
– pedálozni, unalmas elfoglaltság. 
Szeret kirándulni, Simson motor-
jával járni az országot, és termé-
szetesen mindig újat tanulni, mert 
a jó pap is holtáig tanul. V. B. 
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A könyvtári napok programjai
2006 óta minden év októbe-
rében megrendezi a könyvtári 
szakma a legtöbb érdeklődőt 
megmozgató programsorozatát, 
az országos könyvtári napokat, 
amelynek célja, hogy tartalmas 
eseményekkel intézményeibe 
hívogassa a rendszeres könyv-
tárlátogatókat és az eddig még 
távolmaradókat.

A Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár évek óta csatlakozik az orszá-

gos rendezvényhez. Október 5-én, 
kedden 10 órától Betűbölcsi várja 
a fiatal anyukákat. Kocsis Dóri 
fitmummy-tréner mozgásformá-
kat ajánl a szülés utáni szétnyílt 
hasizom megerősítésére.

Október 7-én, csütörtökön 17 
órakor Modok Ágnes tanácsadó 
szakpszichológus, az Egészség-
fejlesztési Iroda mentálhigiénés 
csoportvezetője tart előadást 
Egészség lelkileg és testileg! – A 

pszichológiai immun-
rendszer szerepe az 
egészség megőrzésé-
ben címmel.

Október 9-én, 9 
órától az őszi családi 
szombat délelőttön a 
GyermekBirodalom-
ban a kicsik és nagyok 
kézműveskedhetnek, arcfestésen 
vehetnek részt.

10 órától a bibliotéka megbe-
csülése jeléül jutalmazza a leg-
hűségesebb tagjait, akik a nehéz, 
pandémiás időben is kitartottak 
az intézmény mellett és lelkes ol-
vasók, könyvtárhasználók marad-

tak. Majd a Móra 
Ferenc Közműve-
lődési Egyesület és 
a könyvtár közös 
rajzpályázatának 
díjátadó ünnepsé-
gére, kiállításának 
megnyitójára kerül 
sor, amelyen köz-

reműködik Kisgyőri Krisztián 
népzenész.

Ez a hét a megbocsátás hete, 
hiszen elengedik a kölcsönzési ha-
táridőn túl visszahozott könyvek 
utáni késedelmi díjat, valamint 
kedvezménnyel iratkozhatnak be 
az intézménybe.

KÖNYVTÁRSAROK

60 éves a Holló-kör
Hatvanadik évfordulóját ünne-
pelte a Kiskunfélegyházi Holló 
László Képzőművész Kör egy 
kiállítással. A jeles jubileumon 
az alapító tagok – Bajzák La-
josné, Csenki Tibor, Kürti Lász-
lóné, Mindszenti Lászlóné, 
Papp István és Rádi András – 
kiállítását láthatták az érdek-
lődők. A tárlatot Eszik Alajos 
festő, grafikus nyitotta meg, 
közreműködtek a Kiskunfél-
egyházi Balázs Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola tanárai és 
diákjai. 

– Hatvan év hűségben, elszántság-
ban, ez jellemzi ezt a közösséget, 
amely ma is összetartó. Egy gyé-
mántlakodalom családi ünnep, és 
én is ehhez a családhoz tartozom. 
1961-ben rajzott ki egy csapat 
Móczár Károly keze közül Bo-

dor Miklós vezetésével, és létre 
jött a Holló-kör. Nem véletlen ez, 
hiszen Félegyháza képzőművésze-
ti hagyományai jelentősek. Olyan 
elődök alapozták meg, mint Hol-
ló László, Morell Mihály, és a 
kör egykori vezetője, Terescsényi 
Endre – mondta megnyitójában 
Eszik Alajos.

Rosta Ferenc alpolgármester 
így fogalmazott: – Félegyháza mi-
liőjében kell lenni valamiféle meg-
termékenyítő energiának, hogy 
annyi jó képességű tehetséget, 
kiváló művészi vénával megáldott 
alkotót adott környezetének, váro-
sának, az országnak.

A megnyitó végén Csányi Jó-
zsef polgármester jelentette be, 
hogy a Holló László Képzőművész 
Kör immáron bekerült a helyi ér-
téktárba, és az ezt igazoló okleve-
let átadta a kör vezetőjének.

Hajrájához érkezett a 
Félegyházi Fotókaland
Tavaly decemberben hirdet-
te meg a Tourinform Iroda a 
Félegyházi Fotókaland pá-
lyázatát, amelyen Kiskunfél-
egyháza értékeit bemutató 
ötletes fotókat vártak a Fa-
cebook-oldalukra a bejegy-
zés hozzászólásában. 

A nyári fordulóhoz is számos 
alkotás érkezett. A zsűri ítéle-
te alapján 3. helyezett lett Ko-
vács-Fekete Lilla, aki különle-
ges nézőpontból örökítette meg 
a városháza és a Petőfi-szobor 
egy-egy részletét.

Második helyet érdemelte ki 

Kovácsné Doroghy Dóra. Az 
egyedi megjelenítésű képen a 
város egyik legkülönlegesebb 
épülete látható.

Első lett Fraskó Rita fotója, 
ami a Petőfi-téren készült. 

Elindult tehát a Félegyházi 
Fotókaland utolsó fordulója, 
Kiskunfélegyháza őszi színei 
címmel.

Várják a szeptember 1. és de-
cember 31. között készült, Kis-
kunfélegyháza értékeit bemutató 
ötletes fotókat. Részletes infor-
mációk megtalálhatók a 

http://felegyhaziturizmus.hu/
esemenyek oldalon. 
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Pillanatképek a XXII. Libafesztiválról
Huszonkettedik alkalommal 
rendezték meg idén szeptem-
ber 10-11-én a Kiskunfélegy-
házi Libafesztivált az Integrál 
Zrt. és a városi önkormányzat 
összefogásával. A rendezvény-
sorozat ezúttal is a tenyésztők 
szakmai tanácskozásával kez-
dődött, a városháza dísztermé-
ben. A megjelenteket Farkas 
Sándor, az agrárminisztérium 
államtitkára, dr. Horváth Sán-
dor elnök-vezérigazgató és 
Csányi József polgármester 
köszöntötte.

A tanácskozáson szó esett egye-
bek mellett a magyar baromfiága-
zat helyzetéről, a jövőben igénybe 
vehető állami támogatá-
sokról, a madárinfluenza 
hatásairól. Dr. Horváth 
Sándor elnök-vezérigaz-
gató arról beszélt, hogy 
a pandémiás időszak 
rámutatott az élelmi-
szer-ágazat, ezen be-
lül is a baromfiszektor 
fontosságára. 

Csányi József polgár-
mester az ünnepélyes 
megnyitón jelentette be, 
hogy a Libafesztivált fel-
vették Kiskunfélegyháza 
Értéktárába. Lezsák Sán-
dor, az országgyűlés alel-
nöke, országgyűlési képviselő arra 
mutatott rá, hogy Magyarország a 
világ első számú libamájtermelő-
je, a világkereskedelem 80 száza-
lékát adja. 2020-ban több, mint 
1100 tonna libamájat állítottunk 
elő. Végezetül az Integrál Zrt. jog-
elődjéről, az Általános Fogyasztási 
Szövetkezetről tett említést, amely 
1946-ban alakult, így a 75. évfordu-
lóját ünnepli idén a cég, amelynek 
elnök-vezérigazgatója immáron 20 
éve dr. Horváth Sándor. 

A gyermekprogramok, koncer-
tek, szakmai és kulturális esemé-

nyek mellett a néptáncnak és a 
gasztronómiának is fontos szerep 
jutott a kétnapos rendezvényen. 
A Libafesztivállal egyidőben adott 
otthont Félegyháza a VII. Kunsági 
Néptánc Találkozónak, amire 12 
néptáncegyüttes érkezett a város-
ba. A hagyományos és mind nép-
szerűbb főzőversenyre 35 csapat 
nevezett. A finomnál finomabb 
libás ínyencségek között a Szőke 
András vezette zsűri állított fel 
sorrendet. De valójában mindenki 
nyertese volt az élményekben gaz-
dag eseményeknek. 
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Lúdas Matyi-futam
Szikrázó napsütésben, összesen 
258-an vágtak neki a III. Lúdas 
Matyi-futam távjainak, amit a Liba-
fesztiválhoz kapcsolódva a Jogging 
Plus Sportegyesület rendezett meg 
a Móra Ferenc Művelődési Központ 
megbízásából a Kossuth utcán. A 
versenyre összegyűlt gyermek- és 
felnőttsereget Balla László al-

polgármester köszöntötte, majd 
Simon Hajnalka tartott közös 
zenés bemelegítést. Elsőként az 
óvodások és az annál fiatalabbak 
vágtak neki a 200 méteres távnak. 
A főfutamon 3 ezer méteres sza-
kaszt teljesítettek a résztvevők. A 
versenyt meggyőző fölénnyel Pol-
gár Szabolcs nyerte.

Strandröplabda Kupa

Tíz csapat részvételével bonyo-
lították le szeptemberben az 
Aranyhomok Strandröplabda Ku-
pát a Félegyházi Termál Parkfürdő 
területén a Kiskunfélegyházi Hon-
véd TK Szabadidős Szakosztályá-
nak szervezésében. Két félegyházi 
csapat mellett két kecskeméti, egy 
dunaújvárosi, egy dunaföldvári, 
két táborfalvi, egy helvéciai, egy 
orgoványi és egy paksi együttes 
vett részt a megmérettetésen. 
Első helyen a „Palacsinta” nevű 

táborfalvi csapat végzett, má-
sodik lett a dunaújvárosi „Bér-
di-Rostás” kettős. A bronzérmet 
az orgoványi „Junior” páros 
nyerte. Negyedik helyezést ért el 
a kiskunfélegyházi „EBT”, ötödik 
lett a szintén kiskunfélegyházi 
„Korláth-Czibolya” páros. Az 
időjárás kedvezett a versenynek, 
hiszen igazi strandidőben, kivá-
ló körülmények között játszottak 
a csapatok – mondta el Ónodi 
László szervező. 

Kadett fiúk a főtáblán

A Félegyházi Térségi Sportiskola 
kadett fiú kosárlabdacsapata 
is kvalifikálta magát az ország 
legjobb U16-os csapatai közé, 
miután csoportharmadikként 
zárta a selejtezőt. Simon Zoltán 
edző csapata a várakozásokon 
felül teljesített. A szegedi SZE-
DEÁK és a budapesti MAFC az 
országos szűk elithez tartozik, 
ellenük a tisztes helytállás volt a 
cél. A továbbjutásról a Budapest 
Basket elleni mérkőzés döntött, 

amit megnyertek a félegyházi 
játékosok, így az ország legjobb 
32 együttese közé kerültek. A 
csapat tagjai: Farkas Levente, 
Fehér Péter, László Kerecsen, 
Abonyi Ákos, Seéberger Mar-
tin, Horváth Benedek, Kis Do-
monkos, Várkonyi Bence, Kósa 
László, Trifont Roland, Bán 
Péter, Kapus György, Bozó Ma-
ximilián, Kószó Dániel, Szabó 
Milán játékosok, Ficsór Mihály 
statisztikus.

Európa-bajnokságra 
utaznak
Ifjúsági Európa-bajnok-
ságra utazik szeptember 
végén két remek félegy-
házi triatlonista, Papp 
Laura és Trungel-Nagy 
Kolos. A megmérettetés 
Törökországban, Alanyá-
ban lesz szeptember 30. 
és október 3. között. 
Kornokovics Györgyi, a 
3K Kiskun Kerékpáros Klub Sport-
egyesület edzője elmondta, 8-10 
év munkája van ezekben az ered-
ményekben. A fiatalok eljutottak 
arra a pontra, ahol már a sport pri-
oritást élvez. Laura ettől a tanévtől 
a Móra Ferenc Gimnázium magán-
tanulója, Kolos iskolája pedig telje-

sen támogatja sportkarrierjét. Az 
Európa-bajnokságot nagyon fontos 
versenyek előzték meg Tiszaújvá-
rosban, Pécsett és Lengyelország-
ban. Mindenhol remek eredménye-
ket értek el. A felkészülés feszített 
tempójú volt, hetente 15 edzéssel 
készültek az EB-re. 

Átalakult a szakosztály
Két korosztállyal kezdte meg a 
2021/22-es bajnoki szezont a 
KHTK Kézilabda Szakosztálya. 
Az U13-as és az U15-ös fiúcsa-
patot a Fekete Krisztián és 
Nagy Aletta edzőpáros irányít-
ja. A felnőtt csapat és a többi 
korosztály anyagi okok miatt át-
menetileg szünetel. Ez a döntés 
hosszú mérlegelést követően 
született meg. A felnőttek mellett 

a serdülők és az U8, valamint az 
U9-es korosztály sem nevezett 
az idei szezonra. Alkalmazkod-
tak a jelenlegi körülményekhez 
és a lehetőségekhez – mondta el 
Isán András szakosztályvezető. 
A tervek szerint néhány korábbi 
serdülő játékos játékvezetői tan-
folyamon vesz részt ősztől, vala-
mint változás esetén visszavár-
ják a korábbi csapattagokat. 

Megkezdődött az őszi 
versenyszezon
Szentesen rendezték meg a 
diák korosztály kelet-magyar-
országi területének selejtező-
jét, ahonnan a szabadfogású 
Diákolimpia Országos Döntőre 
jutottak be a legjobbak. A Kis-
kunfélegyházi BSE versenyzői 
közül öten kvalifikálták magu-
kat az orosházi döntőre. 63 kg-
ban szabadfogású bajnok lett 
Tapodi Norbert (Fülöpjakabi 

Ált. Isk.). Helyezettek: Szécsé-
nyi Kornél 85 kg 2., (Kunszál-
lási Tóth Pál Ált. Isk.), Hideg 
Balázs 38 kg 3., (Batthyány), 
Bárány-Almási Tamás 69 kg 
3., (József). Makra Benjámin 
46 kg 5., (Petőfiszállási Pe-
tőfi Sándor Ált. Isk.). A díjakat 
Lőrincz Tamás olimpiai baj-
nok és Lőrincz Viktor olimpiai 
ezüstérmesek adták át.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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1948-ban az egész ország az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc századik évfor-
dulójának méltó megünnep-
lésére készült. Simay Ferenc 
gimnáziumigazgató elnökleté-
vel az év elején Félegyházán 
is megalakult a Centenáriumi 
Bizottság, amely impozáns öt-
letekkel állt elő. 

A tervek között szerepelt a vasútál-
lomás előtti téren egy szabadság-
zászló felállítása, a Hattyú-épület 
– Petőfi Sándor apjának egykori 
mészárszékének – restaurálá-
sa, valamint a Petőfi-téren, az 
1922-ben felavatott egészalakos 
Petőfi-szobor mögött egy díszkút 
létesítése. Ezen kívül július 31-ére, 
Petőfi Sándor halálának évfordu-
lójára országos méretű ünnepség 
megszervezését is előirányozták. A 
sok elképzelés közül azonban csak 
kevés tudott megvalósulni. Félegy-
háza helyett ugyanis Kiskőrös kapta 
meg a március 15-i és a július 31-i 
országos megemlékezések megtar-
tásának jogát, a tervbe vett egyéb 
ötletek pedig az anyagi források 
hiánya miatt buktak el. Egyedül a 
díszkutat sikerült elkészíttetni, ám 
azt is csak nagy nehézségek árán. 

A város a finanszírozást hitelből 
oldotta meg: a díszkút elkészíté-
sére rendelkezésre álló összeget 
a Hattyúház restaurálási hitelével 
kellett kiegészíteni, sőt még a vá-
ros pótköltségvetésébe is be kellett 
állítani egy ezzel kapcsolatos kiegé-
szítő tételt. 

A szökőkút terveit, amelyeket a 
Népművelési Minisztérium Művé-
szeti Tanácsa 1949 novemberében 
hagyott jóvá, a félegyházi születésű, 
de Budapesten élő Nánási Sándor 
készítette. A város a kivitelezés-
sel a Bozóki családot bízta meg. 
A korszakra jellemző, kaotikus és 
korántsem ideális munkafeltéte-
lekre következtethetünk abból az 
adatból, hogy bár először az apa, 
Bozóki Mátyás adott árajánlatot, 

1949 decemberében mégis a fiával, 
Bozóki István kőművesmesterrel, 
műkő- és cementáru-készítővel kö-
töttek szerződést, aki később úgy 
nyilatkozott, hogy „ő nincs államo-
sítva”, csak az apja. 

A szerződés megkötése után 
három héttel az alapozási munkák 
már be is fejeződtek, és miközben 
a felépítményhez szükséges anyag-
ra vártak, a vállalkozó elvégezte a 
modellek elkészítéséhez szükséges 

előmunkákat. 1950 márciusában 
Nánási változtatott a terveken: a 
medence pereme egy síkba ke-
rült a kút talplemezével. A további 
munkákat a fagyveszély hátráltatta, 
ugyanis a kényes, aprólékos műkő-
tagozás és a feliratok +5 fok alatti 
hőmérsékletben nem kötöttek vol-
na meg rendesen. Szintén gondot 
okozott, hogy a Beruházási Bank 
a városi főmérnök harmadszori 
sürgetésére is csak késedelmesen 
utalta át Bozókinak a szükséges 
pénzt. Az 1950. június 30-i átadási 
határidőt anyaghiány miatt kellett 
kitolni, mivel szinte képtelenség-
nek bizonyult 40 mázsa cementet 
beszerezni. Végül 1950. november 
22-én készült el a centenáriumi 
díszkút ideiglenes átvételéről szóló 
jegyzőkönyv. Ebben a végleges át-
vételt „az 1951. évi november 23. 
után megtartandó utófelülvizsgálat 
eredményéhez képest” javasolták 
lebonyolítani. Az egy évvel később-
re tervezett végleges átadásról és 
esetleges ünnepélyes felavatásról 
azonban nincsenek adatok, nem 
tudósítottak róla az újságok. Arról 
viszont 1955-ben beszámolt a me-
gyei lap, hogy „avatatlan kezek” már 
többször is letépték a szökőkút te-
tején lévő, vörösrézből készült víz-
szóró rózsát, hosszú hetekre meg-
bénítva így a kút működését. 

 Ónodi Márta
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Hirdetés

Becsöngettek! A legjobb gépeink tanuláshoz!
Felújított PRÉMIUM notebook, / PC:
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
Acer Veriton asztali gép: Core-i3 4160, 4 GB mem., 
500 GB SSD, 1 év gar. Br. ár: 43.990 Ft

Új notebook-ajánlatunk:
Asus X543M: Intel N4020, 4 GB mem., 256 GB SSD, 
webcam,  15,6 colos kijelző, 2 év gar. Br. ár: 159.000 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

A centenáriumi díszkútról
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ÚJSZÜLÖTTEK:
Szigeti Dániel (anyja neve: Mihály-
kó Anna), Ficsór Janka (Bihal Mó-
nika), Hevér Csaba Hunor (Horváth 
Brigitta), Varga Krisztina (Kovács 
Krisztina), Deák Krisztián (Rácz 
Nikoletta), Bari Emma (Makány 
Éva), Tímár Luca (Dobák Szabina), 
Vas Vivien  (Kis Ibolya Szilvia), Bo-
dor Ármin (Jávorszky Tímea), Csík 
Laura (Tóth Henrietta), Bátori Lia 
Emma (Zsigmond Lilla), Petyaity 
Ármin (Gurdics Anita), Kozák Já-
nos Kristóf (Rácz Petra), Recski 
Martin (Bódog Kitti)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Makula Erika – Farkas János Ist-
ván, Szűcs Zsanett – Szabó József, 
Károly Vivien – Molnár Szabolcs, 

Olcsák Beáta – Nagy Tibor Ferenc, 
Tarjányi Ilona Mária – Gyurkovics 
István Károly

MEGHALTAK:
Császárné Tóth Julianna, Gondi 
Józsefné Karádi Éva, Csenki Ist-
vánné Hideg Rozália, Csuka Lajosné 
Rékasi Jolán, Nagy Lajos – Kiskun-
félegyháza, Pintér Ignácné Kádár 
Rozália, Kis Sándor, Németh Lász-
lóné Habran Anna – Kecskemét, Ka-
lapács István – Gátér, Szabó Lász-
lóné Buzás Terézia –Tiszakécske, 
Gyenes Istvánné Sápi Anna Mária 
– Nyárlőrinc, Hegedűs János Má-
tyásné Kökény Erzsébet – Kunba-
racs, Mészáros Lászlóné Szatmári 
Erzsébet – Bugac, Vida László – Bu-
gacpusztaháza, Pintér Sándorné 
Sándor Erzsébet Julianna – Kun-
szállás, Dányi Ferencné Benkő Ilona 
– Jászszentlászló

Anyakönyvi hírek

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


