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Október az idősek hónapja, amelynek első napján az Idősek Vi-
lágnapját is ünnepeljük 1991 óta. Ennek apropóján lapunk láto-
gatást tett a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intéz-
mény Csanyi úti telephelyén.

Magyariné Tóth Erika intéz-
ményvezető és Dobosné Harmath 
Mónika vezetőápoló fogadott és 
kalauzolt bennünket az épületben. 
Első utunk a fodrászatba vezetett, 
ahol Kiss Ferencné Erzsébettel 
beszélgettünk, aki több mint 20 
éve fodrászként dolgozik az intéz-
ményben. Elmondta, hogy bizony 

ünnepekkor jóval nagyobb figyel-
met fordítanak a szépkorúak is a 
frizurájukra, mint hétköznapokon. 
Természetesen ő is fokozatosab-
ban odafigyel arra, hogy rendben 
legyenek a női hajak, de a férfia-
kat is rendszeresen látogatja: heti 
két alkalommal a férfiosztályon 
borotvál és hajat vág, igazít. Mint 

minden fodrásznak, Erzsébetnek 
is olykor lelkileg is támogatni kell a 
vendégeit, hogy azok testileg-lelki-
leg jobban érezzék magukat.

A következő állomásunk Kor-
dás István bácsi szobája volt. 
Örömmel válaszolt kérdéseinkre, 
így megtudtuk, hogy Kömpöcön 
született 97 évvel ezelőtt és 1950-
ben került Kiskunfélegyházára. A 
járási tanácsnál kezdett dolgozni, 
majd egy év múlva osztályveze-
tő lett és magánúton letette az 
érettségit. Mikor a tanács meg-

szűnt, a húsipari vállalathoz került, 
ahol 29 éven át dolgozott, majd a 
szakszervezeti bizottság vezetője, 
titkára lett és 15 éven keresztül 
500 dolgozónak volt segítségére. 
A Csanyi úti otthonban másfél éve 
lakik, innen minden kedden bejár 
a piacra, a barátaival beszélget. 
Kifogástalannak mondja a szobája 
tisztaságát és ellátását, az ételeket 
nagyon szereti, és úgy érzi, hogy a 
vezetővel, valamint az intézmény 
munkatársaival kiváló a viszonya. 

 Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Fantoly M
árton

Idősek napja 
a Csanyi úti otthonban
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Folytatás  
az 1. oldalról!
K ö l c s ö n ö s e n 
megbíznak egy-
másban. Szenve-
délye a sakk, de 
sajnos az egykori 
sakkpartnere már 
nincs köztük, így 
a játék nagyon hi-
ányzik neki. 1953-
ban asztalos 
barátja készített 
neki egy sakkasz-
talt, amit – ha 
már ő nem lesz 
– az intézményre 
szeretné hagy-
ni. Szívfájdalma, 
hogy bár valami-
kor remek táncos 
volt és nagyon 
sokat énekelt, ma 
már egyik tevé-
kenységet sem 
tudja végezni. 
Sokat szédül és a 
hangja is elment, pedig a jó ma-
gyar nótákat nagyon szereti.

Utunk az ebédlőn át vezetett, 
megismertük a helyet, ami a kö-
zös étkezéseknek és ünnepeknek 
ad otthont, majd az élelmezésve-
zető asszonnyal váltottunk néhány 
szót. Zeleiné Tamási Klára idén 
Kiskunfélegyháza Város Képvise-
lő-testülete Elismerő Oklevele ki-
tüntető díjat kapott példaértékű, 
kimagasló eredményességgel 
végzett munkája elismeréseként. 
Megtudtuk tőle, hogy ő felel mind-
három telephelyen az idősek napi 
ünnepi menüért, ami idén tyúkhús-
leves, marhapörkölt, pirított tarho-
nya és savanyúság volt. Desszert-
nek képviselőfánkot készítettek a 
körülbelül 500 embernek. Nagyon 
fontos, hogy a mindennapi étkezés 
során az idősek egészségi állapo-
tának megfelelően kell összeállí-
tania az étrendet, amibe bele kell 
természetesen csempészniük az 
egészséges étkezés alapanyagait, 
amit nagyon nem szeretnek – me-
séli nevetve az élelmezésvezető. A 
hosszú évek türelmes próbálko-
zásai meghozzák azért a gyümöl-
csüket, hiszen a hajdina, a bulgur, 
a kukorica vagy a brokkoli ma már 
elfogadott ételnek számít. Egy nap 
ötszöri étkezés van, és ünnepek-
kor nagy figyelmet fordítanak arra, 
hogy tradicionális magyar ételek 
kerüljenek az asztalra, amit a gon-
dozottak mindig nagyon várnak.

Útközben Szabó Ilonával talál-
kozunk, akinek előtte készült el az 
új frizurája a fodrászatban. Elárul-
ja, hogy nagyon várják már az idő-
sek napi ünnepséget, hiszen tavaly 
elmaradt, így sokkal nagyobb az 

izgalom. Neki másért is ünnep lesz 
hamarosan, hiszen napokon belül 
a 80. születésnapját ünnepelheti. 
Három évvel ezelőtt került az in-
tézménybe, saját bevallása szerint 
nagyon leromlott egészségi álla-
potban, de az itteni szakértelem és 
ellátásnak köszönhetően ma már 
kiváló egészségi állapotnak ör-
vend. Nagyon hálás ezért az intéz-
mény munkatársainak és szeretne 
ez úton is köszönetet mondani.

Sárkány Erzsike nénit is meg-
ismerhettük látogatásunk során. 
Erzsike néni elmúlt 102 éves, ám 
amikor megkérdezték tőle, hogy 
van-e kedve néhány kérdésünkre 
válaszolni, akkor még az ünneplő 
ruháját is elkérte, hogy csinos le-
gyen a fotókon. Erzsike néni min-
denkit jókedvre derít. Mosolygós, 
beszélgetős, jó kedélyű, bölcs. Egy 
valóságos csoda. Öröm őt hall-
gatni. Mindig rengeteget táncolt 
és dalolt. A mai napig is, ezért 
ajándékként kaptunk tőle egy dalt 
búcsúzáskor. 

Mészárosné Buri Andrea men-
tálhigiénés csoportvezető szer-
vezte az idősek napi ünnepséget 
és az októberi programokat is ők 
állították össze. Elmondta, hogy 
egy remek csoport dolgozik azon, 
hogy a gondozottak hasznosan 
töltsék szabadidejüket, rendszeres 
foglalkozásokkal segítik a minden-
napjaikat. Megtudtuk, hogy nagyon 
fontosak az egyházi és állami ün-
nepek és a hagyományőrzés intéz-
ményükben. Október 1-je termé-
szetesen kiemelt esemény, ilyenkor 
minden telephelyükön ünnepi mű-
sorral készülnek. Meghívást kap a 
polgármester és a képviselő-tes-

tületi tagok is. Az ünnepségen in-
tézményük lakója, a 97 éves Fa-
ragó Dezső bácsi, volt pedagógus 
verset mondott, és az óvodákból 
is érkeztek szereplők hozzájuk a 
generációs kapcsolattartás fontos-
sága miatt. Évek óta számíthatnak 
a művészeti iskola növendékeire 
és Kis-Fekete Vilmos igazgatóra 
is, valamint Gulyás László ván-
dormuzsikus is ellátogat hozzájuk. 
Mészárosné Buri Andreától meg-
tudtuk, hogy egész október bő-
velkedik programokban az idősek 
hónapja fontossága miatt is. Az 
aradi vértanúkra emlékeznek majd 
egy irodalmi összeállításon, lesz 
lakó-rokon találkozó az ellátottak 
és hozzátartozóik részére egy csa-
ládi délután keretében. Kukorica-
fosztó bált is szerveznek, amikor 
a Mezgé által felajánlott néhány 
zsák kukoricát tisztítják, morzsol-
ják, mindeközben beszélgetnek, 
pogácsát esznek és forralt boroz-
nak is kicsit. Ilyenkor néptáncban 
is gyönyörködhetnek Kátai Tibor 
vezetésével.

Magyariné Tóth Erika igazgató 9 
hónapja vezeti az intézményt. Kér-
désünkre elmondta, hogy remek 
csapattal dolgozik nap mint nap, 
nagyon jól érzi itt magát. Először 
vett részt igazgatóként az idősek 
napi rendezvényen, nagyon készül-
tek rá és igyekeztek minden apró 
részletre figyelni. A gondozottak 
túl vannak a harmadik oltáson, be-
léptetéses rendszer van és ajánlott 
a maszkviselés az intézményben. 
Az igazgató szeretettel beszélt a 
lakókról, felidézve néhány élményt 
a közelmúltból. Elmondta példá-
ul, hogy kirándulni voltak, ahol a 

97 éves Dezső bácsi minden gond 
nélkül felült a lóra, amit ámulattal 
néztek. Nevetve emlékszik rá, hogy 
amikor nótadélutánokat szervez-
nek, akkor annak csak eleje van, 
vége sosincs. Sőt, amikor mégis 
berekesztik a nótázást, akkor az 
idősek a liftben, a folyosón is éne-
kelnek tovább. 

– Megteremtettünk egy miliőt, 
ami összekovácsolja a jelenlévőket 
egy-egy esemény alkalmával. Ezek 
után ott marad a mosoly az ember 
arcán – tette hozzá az igazgató.

Végezetül megkértem szépkorú 
beszélgetőpartnereim, hogy üzen-
jenek valamit a mai fiatalságnak. 
Ezeket a válaszokat kaptam:

„Világéletemben sokat dolgoz-
tam. Amikor nyugdíjba mentem, 
két hobbitelken is folytattam mun-
kát. Azt üzenem a fiataloknak, 
hogy mindig legyen feladatuk. Én 
gyermekkoromban megszoktam a 
munkát, ez frissen tartott. Soha 
nem unatkoztam. Nem voltam sem 
gazdag, sem szegény, de minde-
nem megvolt, ami az élethez kel-
lett. Jól éreztem mindig magam, 
ma is így van.” (Kordás István)

„Másképpen csinálnék sok min-
dent. Például jobban elengedtem 
volna magam. Éljetek fiatalok ad-
dig, amíg van erőtök. Úgy éljétek 
az életet, hogy legyen mindig rend 
körülöttetek.” (Szabó Ilona)

„Meg kell őrizni a jókedvet. 
Emellett a munka nagyon fontos. 
Én horgoltam, kötöttem, vályogot 
vertem, téglát hordtam. Szerettem 
dolgozni, az az igazság. Aki nem 
szeret, az menekül a munka elől.” 
(Sárkány Erzsébet)

 Z. A. 
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Új funkciót kaphat 
a régi óvoda
Döntés született a Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 11. szám 
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról is a 
szeptemberi testületi ülésen. Az 1888 négyzetméter nagyságú, 
erősen leromlott állapotú ingatlannal kapcsolatos vételi szán-
dékkal a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Tár-
sulata kereste meg az önkormányzatot. 

Az 1888 négyzetméter nagyságú, 
egykori óvoda főútra néző főépülete 
és a hozzá kapcsolódó melléképület 
állaga is jelentősen leromlott, a te-
tőszerkezet sérült, az épület oldal-
falai több helyen teljesen elreped-
tek. Az ingatlan jelenleg a Kiskun 
Múzeum vagyonkezelésében van, 
az épületben karitatív szolgáltatás 
működik, valamint a melléképüle-
tek egy részét a múzeum raktár-
ként hasznosítja. Az értékbecslés 
az ingatlan forgalmi értéket 55 mil-
lió forintban állapította meg.

A Miasszonyunkról Nevezett Ka-
locsai Iskolanővérek Társulatának 

megkeresése szerint a fenntar-
tásukban működő Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Isko-
la, Gimnázium, Technikum, Kol-
légium részeként működő óvodát 
vagy középiskolások számára kol-
légiumot kívánnak itt létrehozni. 
Az új óvoda, vagy kollégium épület 
a városképbe illő, a környező épü-
letekhez igazodó stílusjegyekkel 
ellátott terv alapján készülne el, 
amelyet előzetesen a városi főépí-
tésszel egyeztetnek. Ahogy Dávid 
Bernadette általános főnöknő a 
megkeresésben fogalmaz, a ter-
vezett épület felépítése szükség-

szerű, hiszen az intézmény kollé-
giuma az igényekhez viszonyítva 
szűkös lehetőséget tud kínálni, 
aminek következtében évről évre 
több jelentkezőt kell elutasítania 
az intézmény vezetőségének. Az 
óvoda áthelyezésével a meglévő 
kollégium bővülhetne, vagy a le-
hetőségektől függően a megvásá-
rolt telekhelyre épülne új kollégi-
um. Mindkét megoldás nagyon jó 

lenne, aminek eredményeképpen 
a város másik gimnáziumának 
tanulói részére is tudna kollégiu-
mi ellátást kínálni, amire szintén 
igény van. 

A képviselő-testület támogatta 
az elképzelést, és határozatában 
pályázat útján történő értékesítés-
re jelölte ki az épületet 55 millió 
forint + áfa összegű kikiáltási árat 
meghatározva. 

Közmeghallgatás 
Közmeghallgatást tart Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete november 
4-én, csütörtökön 16 órakor a vá-
rosháza dísztermében. A közmeg-

hallgatáson az állampolgárok és 
a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői közérdekű kérdést te-
hetnek fel és javaslattal élhetnek. 
Minden érdeklődőt várnak. 

Ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a Bács-Kiskun Me-
gyei Kormányhivatal a rókák veszettség elleni orális immunizá-
lása miatt október 2-ától október 22-éig a kiskunfélegyházi, a 
bajai, a bácsalmási, a jánoshalmi, a kalocsai, a kiskunhalasi, a 
kiskunmajsai és a kiskőrösi járásban.

Az ebekre, macskákra és legelő 
állatokra kiterjedő zárlat cél-
ja, hogy a kijuttatott, vakcinát 
tartalmazó csalétkeket a vörös 

rókák helyett ne a háziállatok 
vegyék fel. A csalétekszórás a 
lakott, beépített területeket nem 
érinti.

A veszettség vírusára a vadon 
élő és a házi emlősállatok egya-
ránt fogékonyak. Hazánkban a 
fertőzés fő fenntartói a vörös ró-
kák, ezért azok megelőző immu-
nizálása kiemelten fontos állate-
gészségügyi feladat.

A csalétek kerek, barna színű, 
az ember számára kellemetlen 
szagú, belsejében alumínium 

bliszterben található a vakcina. 
Ha a vakcina az ember szájába, 
orrába vagy megsértett bőrére 
kerül, azonnal orvoshoz kell for-
dulni. Amennyiben a vakcina kéz-
re vagy más fedetlen testrészre 
jut, azonnal le kell mosni szap-
pannal és bő vízzel.

Az érintett területek térképe és 
a települések listája megtekint-
hető a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal és Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata honlapján.

Új bizottsági tag
Gulyás István, a gazdasági bi-
zottság külső, nem képviselő tagja 
szeptember 30-i hatállyal lemon-
dott tisztségéről. Helyére Fejes 
Judit Piroskát választotta meg 
a képviselő-testület, aki korábban 
önkormányzati dolgozóként és a 
kormányhivatal tisztviselőjeként 
szerzett tapasztalatait fogja hasz-
nosítani ebben a tisztségben. Az új 
bizottsági tag megválasztását kö-
vetően esküt tett.

Bursa Hungarica 
ösztöndíjrendszer
A városatyák döntöttek többek között arról, hogy a város csat-
lakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához, és e célra 4 
millió forintot irányoz elő a jövő évi költségvetésben. 

A felsőoktatási szociális ösztön-
díjrendszer a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok fel-
sőoktatásban való részévételét 
támogatja központi költségvetési 
és önkormányzati források bevo-
násával. Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata az indulás évé-
től, 2001-től kezdve bekapcso-
lódott ebbe a támogatási rend-
szerbe, majd öt év kihagyás után, 
2015 óta ismét. 

Azóta minden évben 4 millió 
forint költségvetési keretössze-
get különített el a város e célra, 
évente 70-90, felsőoktatásban 
résztvevő, szociálisan rászoruló 
kiskunfélegyházi fiatal továbbta-
nulását segítve. 

A részletes pályázati kiírás már 
megjelent. Az érdeklődők megta-
lálják a www.felegyhazikozlony.
eu és a www.kiskunfelegyhaza.hu 
oldalakon.

Ebzárlat és legeltetési tilalom 
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Jubiláló polgárőrség
A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület szeptember 
24-én tartotta jubileumi közgyűlését a városházán. Az elmúlt 25 
évet értékelő beszámoló és a hozzászólások után jutalomban, el-
ismerésben részesültek a térség legaktívabb polgárőrei. A város 
és a térség közbiztonsági helyzete sokat javult az utóbbi időben, 
amiért tisztelet és köszönet illeti a polgárőrséget – mondta Csor-
ba Sándor, a Lovas és a Határvédelmi Polgárőr Tagozat elnöke.

Az ünnepi közgyűlésen Marczé-
nyi Csaba helyi elnök összegezte 
az elmúlt 25 év történéseit, és 
az elkövetkező évek feladatait. 
Csányi József polgármester is 
köszöntötte a polgárőröket és át-

adta a város elismerő oklevelét a 
közösségnek.

Csorba Sándor kitüntetéseket 
adott át. Kiváló polgárőr jelvényt 
kaptak a kiskunfélegyházi járásból: 
Kis-Czakó Lászlóné, Kővágó 

György, Rakovszky Zsolt, Tóth 
István, Tarjányi János, Petro-
vics Tamás, Tímár Zsolt, Pala-
tinusz Ferenc, Bencsik Gábor, 
Mészáros István, Mészáros Sán-
dor, Tóth Sándor, Ihász Antal, 
Zöldi Kovács József.

A kiskunmajsai járásból: Kálló 
József, Czirkó Szabolcs, Sisák-
né Zámbó Ágnes, ifj. Gulyás 
András, Gombos Mónika, Zelei 
Csaba, Borbás Norbertr, Greg-
us Imre, V. Tóth János, Bodor 
Lajos.

Valamennyi polgárőr egy em-
léklapot kapott, ami a 25. évfordu-
lóra emlékeztet.

Horváth Gábor

A 7-es számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője október 
25-én, hétfőn 17 órától tart lakos-
sági fórumot a Petőfi-lakótelepen, 
a Darvas-tér 1. szám alatti közös-
ségi házban. 

Meghívott vendégek: Csányi Jó-
zsef polgármester és dr. Faragó 
Zsolt jegyző.

Téma: aktualitások, a város 
helyzete és a körzet fejlesztésével 
kapcsolatos információk, a felme-
rült kérdések megválaszolása. 

Balla László

Az 5-ös számú választókörzet 
önkormányzati képviselője, alpol-
gármester október 11-én, hétfőn 
17 órakor tartja meg lakossági 
fórumát. Helyszín a Göllesz Viktor 
Általános Iskola aulája (volt Bajcsy 
iskola).

Meghívott vendégek: Csányi 
József polgármester, dr. Fara-
gó Zsolt jegyző és Juhász Lász-
ló, a városüzemeltetési osztály 
vezetője.

Téma: a 2020/2021-es évek 
eredményei, beruházásai, a követ-
kező időszak fejlesztési tervei, kér-
dések, javaslatok.

A fórum előtt 16 órától ingyenes 
vérnyomás- és vércukorszint-mé-
rés lesz az Egészségfejlesztési Iro-
da (EFI) jóvoltából. 

LAKOSSÁGI 
FÓRUMOT 

TARTANAK AZ 
ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK

Minden lakossági igényt megvizsgál Gyenes Attila 

Lakossági fórumot tartott Gyenes Attila, a 3. választókörzet ön-
kormányzati képviselője október 5-én. A fórumon részt vett Csá-
nyi József polgármester, dr. Faragó Zsolt jegyző és Juhász László 
városüzemeltetési osztályvezető. 

Csányi József polgármester el-
mondta, hogy a kormány által 
kapott támogatások és az itt élő 
vállalkozások munkájának köszön-
hetően sikerült a munkanélkülisé-
get féken tartani, a város adóbe-
vételeit pedig a vártnál nagyobb 
mértékben realizálni. Így kisebb 
felújításokba már idén bele tu-
dott kezdeni a város. Elkészült a 
Csólyosi út, a 160 milliós projekt 
érintette a városrészt. A fejlesztés 
nyomán jól használható útszakasz 
valósult meg. A polgármester hoz-
zátette, hogy a 2014-2020-as tá-
mogatási ciklusból két projekt ma-
radt még: az egyik a Vasas-pálya 
megújítása, a másik a Móravárosi 
kétcsoportos bölcsőde építése.  

A jövőbeni tervek között óvodák 
és bölcsődék felújítása szerepel, 
illetve öt iskola (köztük a Dózsa 
György Általános Iskola) energeti-
kai korszerűsítése is tervben van. 
Egy turisztikai projekt részeként 

kerékpárút épülhet a Mezőgazda-
sági Áruház és Városföld között, 
illetve a Fürdőszálló rekonstrukci-
ójára és a törökfürdő helyreállítá-
sára is van esély. Mindezek mellett 
a tervek egy rendezvényházról és 
egy 44 szobás szállodáról is szól-
nak a projekt keretében. Elhang-
zott továbbá, hogy a városháza 
épületén teljes energetikai és ál-
lagmegóvó felújítás vált szüksé-
gessé, ennek megvalósítására 
is megtették az első lépéseket, 
továbbá a jelenleg is több helyen 
folyó járdarekonstrukciók és út-
felújítások sora a jövőben tovább 
folytatódhatnak.  

Gyenes Attila beszámolójában 
hangsúlyozta, hogy a városvezetés 
egységben gondolkodik, mindig 
nagyívű projektek mentén halad-
tak, aminek része a körzet. Nem 
elaprózott felújítások történnek, 
hanem komplex dolgok, így sok 
esetben nem lehet körzethatárt 

megjelölni. Részletesen beszélt 
az eddig elkészült szilárd burko-
latokról, a szegélyfeltöltésekről, a 
kátyúzásról, a padkatakarítások-
ról, ami folyamatos munkát jelent 
a körzetében. A közvilágításról, 
az elektromos fejlesztésekről, a 
napelemek felszerelésének ha-
tékonyságáról is szó esett. El-
mondta, hogy a hulladéktárolást, 
a szelektív hulladékgyűjtő szige-
tetek zsúfoltságát és a hulladékel-
szállítás problémáit is igyekeznek 
normalizálni.  

A képviselő örömmel jelentette 
be, hogy a jövőben a Kocka játszó-
tér megújul, valamint a Kossuth 
utca járdafelújítása is megvalósul 
egészen a vasútállomásig. 

A megjelent lakók többek között 
parkolással kapcsolatos problé-
mákra kértek megoldást, egy eset-
leges gyalogátkelő létesítését sze-
retnék a Dózsa György utcában. 
Javaslatokat tettek köztéri padok 
áthelyezését illetően, kérelmezték 
a járdák és utak állapotának javí-
tását is. A képviselő a kéréseket 
meghallgatta és kivizsgálásukról 
biztosította a megjelenteket. 
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Az utak és a parkolók voltak fókuszban 
Kiskunfélegyháza 8-as számú 
választókörzetének képviselő-
je, dr. Ónodi Izabella tartott 
lakossági fórumot szeptember 
28-án, kedden a Bercsényi ut-
cai Óvodában. A fórumon a 
képviselőasszony az elmúlt idő-
szak fejlesztéseiről számolt be. 
Jelen volt Csányi József polgár-
mester is, aki a város gazdasági 
helyzetéről, fejlesztési terveiről 
szólt a jelenlévőknek. A felme-
rülő lakossági kérdések megvá-
laszolásában segítségükre volt 
dr. Faragó Zsolt jegyző is. 

Ónodi Izabella elmondta, hogy 
nagy örömére szolgált, hogy a 
város ki tudta gazdálkodni a Ná-
dasdy utca felújítását. Ez három 
szakaszban valósul meg, a munká-
latok már megkezdődtek. 

– Látjuk azt, hogy a körzetben 
sok helyen parkolási gondok van-
nak. Például a dr. Holló Lajos ut-
cán a lámpától a körforgalomig 
terjedő szakaszon. Itt a járdák, 
utak, parkolók tervezése megtör-
tént. Az Asztalos János utca egyik 
oldalát már felújítottuk, most kö-
vetkezik a másik oldal. Szívügyem 

a Kossuthvárosban a Bessenyei 
utca felújítása, mert az már las-
san balesetveszélyes. Ugyanak-
kor több kisebb utca felújítása is 
tervben van, és a Felsőtemetőben 
a ravatalozót is felújítjuk. A köz-
világítást több új lámpatesttel ja-
vítjuk – foglalta össze a képviselő 
asszony a terveket.

Csányi József polgármester hoz-
zászólásában kifejtette: azokban 
az utcákban, ahol nincs csapadék-
gyűjtő-rendszer, a felújítások so-
rán kiépítik. 

– A város gazdasági helyzete 
stabilnak mondható, folyamatosan 
adtunk és adunk be pályázatokat, 
amelyek többsége sikeres. Így tud-

juk a felújításokat folytatni – tette 
hozzá a polgármester. 

A fórum résztvevői is az utak 
felújítását, a parkolási lehetőségek 
bővítését szorgalmazták. A felve-
tések valamennyiét lejegyezték a 
fórum vezetői, és ígéretet tettek 
arra, hogy megpróbálják vala-
mennyit orvosolni.

Fejlesztésekről is beszámolt Bense Zoltán
Október 4-én tartotta meg la-
kossági fórumát Bense Zoltán, 
a második választókörzet ön-
kormányzati képviselője a Jó-
zsef Attila Általános Iskolában. 
A megjelent hallgatóság kéré-
seiben elsősorban a járdák, az 
utak felújításának szükséges-
sége szerepelt, de megfogal-
mazódott az is, hogy végezzék 
el a gyalogos és a járműközle-
kedést zavaró fák nyesését.

A lakossági fórumon jelen volt 
Csányi József polgármester, Bal-
la László alpolgármester, dr. Fa-
ragó Zsolt jegyző, Juhász László 
városüzemeltetési osztályvezető, 
dr. Alács Miklós vagyongazdál-
kodási osztályvezető és Ódor 
László, a szociális és közfoglal-
koztatási osztály osztályvezetője. 

Bense Zoltán önkormányzati 
képviselő elmondta, hogy az el-
múlt évben a járványhelyzet mi-
att elmaradt a fórum, de ennek 
ellenére ő sokszor találkozott a 
körzet lakóival és interneten is 
tartotta a kapcsolatot és meg-
beszélték a problémákat. Sok 

terv van, sok már meg is való-
sult. Megszépült a Korond utcai 
játszótér. Bem József szobrát 
sikerült kihelyezni a köztérre. 
A Mártírok utcában zajlanak a 
felújítási munkák, ami a járda 
burkolatának megújítását, szé-
lesítését jelenti. Emellett ter-
mészetesen a növényzetet is 
megújítják. Ebben az utcában 
megépült a kondipark is, amit 

remélhetőleg hamarosan vilá-
gítással is ellátnak. A tervek 
között szerepel az Attila utca 
burkolatának felújítása és a csa-
padékvíz-elvezetés korszerűsí-
tése. Bikahegyen is korszerűsö-
dött a közvilágítás és több utcát 
is felújítottak – tette hozzá.

Csányi József polgármester a 
város gazdasági helyzetét ismer-
tette, ami véleménye szerint je-

lenleg megnyugtató. A fejlesztési 
tervekről elmondta, hogy ebben a 
körzetben a Deák Ferenc utca jár-
dáját az első közökig felújítják, és 
a közök is új útburkolatot kapnak. 
Szólt arról is, hogy a volt Fürdő-
szálló felújítási tervei már készül-
nek és mellette még egy rendez-
vényház építésének gondolata is 
felmerült. A Vasas-pálya felújítása 
is hamarosan megkezdődhet.
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Átadták a PG vegyesforgácsoló-műhelyét

Átadták a megújult vegyesforgácsoló-műhelyt a Kiskunfélegy-
házi Szent Benedek PG-ben, szeptember 30-án, csütörtökön. Az 
eseményen megjelent Hortobágyi T. Cirill magyar katolikus pap, 
bencés szerzetes, pannonhalmi főapát, a Pannonhalmi Területi 
Apátság ordináriusa, a Magyar Bencés Kongregáció prézes apát-
ja, Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
miniszterhelyettese, államtitkár, Ördög Dóra szakképzési igazgató 
és Söröli Ilona szakképzési irodavezető a Kereskedelmi és Ipar-
kamara képviseletében, Nógrádi László és Hornyák Levente, a 
Bencés Diákszövetség képviselői, Hardi Titusz atya főigazgató és 
Rokolya Csaba igazgató. 

Hortobágyi T. Cirill főapát beszé-
dében emlékeztetett mindenkit, 
hogy 150 év egy intézmény életé-
ben nagyon komoly múlt. Értékes 
hagyományokat és tradíciót hordoz. 
Véleménye szerint a hagyományt 
megélni kell, mert közben derül 
ki, hogy a mában mi élhető még. 
Hozzátette: ennek a 150 éves intéz-
ménynek a múltja példázza, hogy 
egy változó környezet kihívásaira 
változással reagálunk. Majd érté-
kekre hívta fel a figyelmet: szemé-
lyesség és bensőségesség, célok és 
eszmények. Ez az iskola a barátsá-
gokról és kapcsolatokról is szól, a 
közös ünnepekről vagy a sportról. 
Emlékeztetett, hogy törekedjünk a 
személyes és bensőséges kapcsola-
tokra, és legyenek céljaink, amiért 
erőfeszítéseket teszünk. A szak-
mát, amit megtanulunk, az életmó-
dot, amit élünk, azért választjuk, 
mert küldetésünk van a világban. 
Valakivé válni akarunk. Küzdünk 
és áldozatot vállalunk. Mindehhez 
társak kellenek, akik által ez si-
kerülhet. Az igazgatót az iskola, a 
szaktanárt a tanítvány teszi vala-
kivé és ez fordítva is pontosan így 
van. Hat ránk a fizikai környezet is, 
ami körbevesz bennünket, ezért is 
olyan fontos a mai átadó.

Schanda Tamás miniszterhelyet-
tes hangsúlyozta, hogy évről-évre 
jó szakemberek kerülnek ki az in-
tézményből, köszönhetően a ne-
velésben kitartó, tudásátadásban 
rendíthetetlen, szakmaiságban 
kiváló oktatógárdának. A megújult 

vegyesforgácsoló-tanműhellyel az 
iskola tovább fejlődik, a diákok pe-
dig korszerűbb körülmények között 
sajátíthatják el gyakorlati ismere-
teiket, hogy még jobb szakember-
ré váljanak. A korszerű géppark 
ezt célozza, és ezt teszi lehetővé. 
Kiemelte: ma nagy szükség van a 
szakképzett fiatalokra, akik megáll-
ják a helyüket. A jó szakember kincs 
és megbecsülésre érdemes, aki 
egyszerre támasza a családjának 
és hozzájárul hazája gazdaságának 
erősödéséhez. Úgy véli, hogy a kor-
mányzati oldalnak pedig nem lehet 
más a feladata és célja, minthogy 
a magyar fiatalok a jövő nyertesei 
legyenek. Ezért újították és erősí-
tették meg a szakoktatást, emelték 
a szakoktatásban dolgozók bérét, 
támogatják a duális képzést és 
ösztönzik a vállalatokat arra, hogy 
szorosabb kapcsolatba lépjenek a 
szakképzéssel, ezzel is segítve a 
gyakorlati oktatásnak a minőségét. 

–  Munkaalapú gazdaságot hoz-
tunk létre, amelyben a családokra, 
a vállalkozásokra és a magyar dol-
gozóknak a szakértelmére építünk. 
A magyar gazdaság stabilnak és 
válságállónak bizonyult, a teljesít-
ménye ma már meghaladja a vál-
ság előtti szintet, miközben az uni-
ós országok többségében erre még 
várni kell. Több mint 4,7 millióan 
dolgoznak ma Magyarországon, 
többen, mint a rendszerváltás óta 

bármikor. A 4 százalék alatti mun-
kanélküliségi ráta pedig a legala-
csonyabb Európában. Szükség van 
szakképzett és felkészült fiatalokra, 
akik kilépve a munkaerőpiacra a sa-
ját és közösségi életükben is sike-
reket tudnak elérni – mondta a mi-
niszterhelyettes, majd hozzátette: 
szót kell ejteni egy nagyobb és szo-
rosabb összetartó erőről is, amit a 
modern környezet sem tud helyet-
tesíteni. Ez a bencés szellemiség, 
amit az itt tanulók a megszerzett 
tudással és szakértelemmel együtt 
visznek majd magukkal és kama-
toztatnak egész életük során. Vé-
gezetül azt kívánta, hogy számos 
tanuló koptassa és koptassa el eze-
ket az eszközöket, hiszen ennek a 
fejlesztésnek ez a valódi értelme. 

Rokolya Csaba igazgató beszédé-
ben felidézte az 1972-1973-as kez-
deteket, amikor elindult a gépészeti 
képzés az iskolában és megépült a 
tanműhely. Mivel nagyon fontosnak 

tartják, hogy korszerű eszközökön 
képezzék a jövő szakembereit, el-
készítették a vegyesforgácsoló-mű-
hely fejlesztési koncepcióját, amit 
az iskola fenntartója és az ITM is tá-
mogatásra érdemesnek ítélt. 2020. 
december 14-én írták alá a támo-
gatói okiratot, amit követően meg-
valósult a CISCO labor és egy CNC 
multiszenzoros koordináta mé-
rőgépet is beszereztek. A támoga-
tásnak köszönhetően teljes körűen 
felújították a vegyesforgácsoló-tan-
műhely elektromos hálózatát, pad-
lóját, kicserélték a nyílászárókat 
és Kiskunfélegyháza város anyagi 
támogatásának köszönhetően egy 
galériát is kialakítottak. A teljesen 
felújított tanműhelyben 14 eszter-
gagépet, 4 marógépet és 1 függő-
leges síkköszörűt üzemeltek be. A 
fejlesztések jól mutatják intézmény 
elköteleződését a megújuló szak-
képzés mellett – mondta az igaz-
gató, majd hozzátette: támogatják 
alapvető célkitűzésüket, ami sze-
rint örömmel vessék bele diákjaik 
magukat a tanulás folyamatába, 
ezáltal olyan szakembereket képez-
zenek, akik a későbbiek során kor-
szerű tudással kerülnek ki a munka-
erőpiacra és értékes tagjai lesznek 
a társadalomnak. Megköszönte Ma-
gyarország Kormányának, Schan-
da Tamás miniszerhelyettesnek, 
valamint a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatalnak, a pol-
gármesternek, a képviselő-testület 
tagjainak, a kollégáknak és szakem-
bereknek a támogatást, az eszkö-
zök használatához sok örömet és jó 
egészséget kívánt. 

Az ünnepi műsort verbunkos 
tánccal és zongorajátékkal is színe-
sítették, majd az ünnepélyes szala-
gátvágás következett. A vendégek 
megismerhették a felújított vegyes-
forgácsoló-műhelyt, Cirill főapát 
pedig megáldotta az új eszközöket, 
a helyiséget, az ott dolgozó diáko-
kat és pedagógusokat. 

 Z. A. 
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Vannak dolgok, amelyeket akár egy fél életen át is halogatni 
vagyunk kénytelenek, mert nem jut rá idő, energia, figyelem… 
Tényleg másként van ez a nyugdíjas években? Félegyházi höl-
gyeket és urakat kérdeztünk.

Szűts Tamás 
(68): – Évtize-
dek múltával 
mindent más-
hogy nézek és 
teszek. Az idő 
előrehalad-
ta ráirányítja 

a figyelmemet olyan dolgokra is, 
amire eddig kevesebb lehetőségem 
volt. A családom története gazdag 
kutatási terület számomra, akikre 
méltán büszke lehetek. A művé-

szek életének felfedezése és az írás 
is régi vágyam volt. Mind a kettő 
összekapcsolódik a tárgyi ábrázo-
lással, alkotással és az előadómű-
vészettel is. Sokat és örömmel 
dolgozom, tartalmasan telnek a 
napjaim.

Juhász István (75): – Amikor 
kisgyermekek voltunk a testvéreim-
mel, a szüleink határozták meg mit 
tehetünk meg és mit nem. Amikor 
pedig a szülők sem voltak otthon, 
akkor a két idősebb testvérem 

döntött a te-
e n d ő k r ő l . 
Néhány éve 
özvegyként 
élek, így most 
már tényleg 
én osztom 
be az időmet 

és a tevékenységeimet. Igyekszem 
frissen tartani az elmémet és a tes-
temet is. A fiamnak van egy hobbi-
kertje, ahol szívesen segítek a föld-
munkában, rendben tartásban. 

Gombkötő Lajosné (71): – 
Könnyebb az időmet beosztani a 
nyugdíjas éveimben. Az unokák 
nagyok már, bármikor felhívhatnak, 
szívesen készítem el nekik a ked-

venc ételüket, 
süteményü-
ket. Élvezem, 
hogy már bár-
hová, bármi-
kor elmehe-
tek. Gyakran 
k irándulok, 

programokon veszek részt. 
Ta r j á n y i 

I s t v á n n é 
(76): – Világ 
é l e t e m b e n 
t e v é k e n y 
voltam, ez a 
nyugdíjazá-
sommal sem 

ért véget. Sokat önkénteskedem, 
odafigyelek a nálam idősebb em-
berekre, és segítek nekik, amiben 
tudok. Így próbálom jobbá tenni a 
saját magam és mások életét.

Körkérdés – Mire jut idő nyugdíjaskorban?

Köszöntötték az időseket

Az Idősek Világnapját ünnepelték október 1-jén, pénteken a Móra 
Ferenc Művelődési Központban. A megjelenteket Kovács-Csonka 
Szilvia, az intézmény igazgatója köszöntötte, majd Balla László 
alpolgármester mondta el ünnepi gondolatait. 

Beszédében hangsúlyozta, hogy 
tiszteletünket, szeretetünket és 
megbecsülésünket szeretnénk év-
ről-évre ezekkel az ünnepségekkel 
kifejezni idősödő embertársaink 
iránt. Sütő András gondolatai-
val kezdte köszöntőjét, ami arról 
szólt, hogy az ifjú generációnak fel 
kell ismernie és becsülnie kell azt 
az értéket, amit az idősebb korosz-
tály képvisel. Hozzátette: Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzata 
a helyi szociális ágazat minél szín-
vonalasabb fenntartásával igyek-
szik segíteni azoknak az időseknek 
az életét, életkörülményeit, szak-
szerű ellátását és a róluk szóló 
szeretetteljes gondoskodást, akik 
bentlakásos intézményekbe kény-
szerülnek. Megemlítette a nyugdí-

jasklubok és civil szervezetek mun-
káját, akik a nyugdíjas korosztály 
sokaságát tömörítik, így új célokat, 
kikapcsolódási lehetőséget nyúj-
tanak nekik. Rendkívül fontosnak 
nevezte a szerepüket, hiszen egy 
összetartó, közösséget nyújtó, ba-
ráti kapcsolatokat jelenthetnek az 
idősek számára, amit városunk 
önkormányzata nagyra becsül. Vé-
gezetül jó egészséget, erőt és bol-
dogságot kívánt a megjelenteknek. 

Az alpolgármester beszéde 
után verssel köszöntötték a meg-
jelenteket, majd zenés műsor kö-
vetkezett. A szegedi Lévai László 
énekes és az őt kísérő Viktória trió 
lépett színpadra régi nosztalgiada-
lokkal és táncdalokkal, a vendégek 
nagy örömére.  Z. A. 

A jókedv mindenre orvosság
A címben szereplő 
igazságra Mezei Ist-
ván Áronné, Francis-
ka néni remek bizonyí-
ték. Ugyanis a mindig 
jókedvű asszony kiváló 
szellemi és fizikai ál-
lapotban ünnepelhette 
meg 90. életévét. A 
mosolygós, jó kedélyű 
hölgy hatalmas szere-
tettel fogadta a hozzá 
érkező vendégeket, 
városunk vezetőit, akik 
csodás csokrokkal, és 
egy Orbán Viktor kézjegyével 
ellátott oklevéllel érkeztek a kü-
lönleges alkalomra. A szeptem-
ber 22-én tartott születésnapon 
szem nem maradt szárazon a kö-
zös nevetésektől, és a finom disz-
nótorossal is mindenki jól lakha-
tott az anekdotázás közepette.

Franciska néni a vendéglátás 
és a mókázás ikonja a városunk-
ban. A humor épp olyan megha-
tározó tényező az életében, mint 
a munkájában tanúsított szakér-
telme és precizitása. A szakmá-
jában eltöltött több évtized alatt 
számos felszolgáló került ki kezei 
alól, akik azóta is büszkén me-
sélik Franciska nénihez fűződő 
kedves történeteiket, szeretet-
tel gondolnak vissza a szépkorú 
hölgy jótanácsaira, fortélyaira. 

Korai éveiben megannyi nehéz-
ség árnyékolta be életét. Csupán 
hároméves volt, amikor az édes-
anyja meghalt, majd a Szent Ist-
ván Templomban harangozóként 
dolgozó édesapja készítette fel 

az életre. A hat elemi iskolai év 
után négy év polgári következett 
az apácáknál, a zárdában. Mint 
mondja, nagyon szigorú nevelés-
ben részesült, korán el kellett kez-
denie dolgozni. Még csak tizenhét 
éves volt, amikor munkát kapott a 
Molnár könyvkötőnél. Nem sokkal 
később talált rá az örök szerelem, 
a vendégátás, és a férje személyé-
ben. A Takács-féle vendéglátóban 
kezdett felszolgálóként, utána a 
Kiskunsági Étteremben dolgozott. 
Közben folyamatosan képezte 
magát, végül szakoktatói vizsgát 
is tett. Néhány évvel később fel-
kérték vezetőnek a Csillag Ven-
déglőbe, ahonnan harminchat év 
után vonult nyugdíjba. 

Férjével egy lánygyermekük 
született. Az életvidám, sugárzó 
személyiségű szépkorú asszony 
rendkívül büszke unokáira is. 
Egyikük a kiskunfélegyházi Móra 
Ferenc Művelődési Központ mun-
katársa, testvére pedig egy kuta-
tóintézetben dolgozik.  V. B. 
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Kutatók Éjszakája
A szeptember 24-én, péntek délutáni program során részt ve-
hettek az érdeklődők szárazjeges kísérleteken, őrző-védő ku-
tyák bemutatóján, megismerhették a gimnazisták díjnyertes 
projektjeit, betekinthettek a fizikaszertárba, előadást hallgat-
hattak régészeti feltárásokról, sőt sötétedés után a gimnázium 
udvarán látványos kísérleteknek lehettek szemtanúi. Volt logi-
kai szoba és egészségfejlesztés témában is válaszokat kaphat-
tak kérdéseikre.

A Kutatók Éjszakája 
eseményre több kor-
osztály is kíváncsi volt, 
a kisiskolásoktól a 
nyugdíjasokig minden-
ki érdeklődve szemlél-
te a nem mindennapi 
kísérleteket. Az este 
egyik leglátogatottabb 
foglalkozása a száraz-
jéggel történt, amely 
során játékos és látvá-
nyos formában ismerkedtek az 
érdeklődők a különleges anyag 
tulajdonságaival, gyarapították 
a tudásukat izgalmas folyama-
tok révén. Az érdekes kísérle-
tekbe a szülők és nagyszülők is 
bekapcsolódtak.

Sötétedés után az udvaron 
folytatódott a program, A cso-
dálatos természet című fotópá-
lyázat legjobbjait hirdette ki dr. 
Kása Zsuzsanna igazgató.

A díjnyertes képek: Tavasz 
(Nagy Hédi), Az erdő mélyén 
(Cseri Kristóf), A gomba kalapja 

(Kovács Bence), Fűben (Faragó 
Szabolcs), Egy pillanat az Őrség-
ben (Gera Bernadett), Szürké-
ben a fény (Tercsi Renáta).

Az átadó után látványos kísér-
letek következtek az udvaron, 
ahol többek között lőgyapotot, 
lőport láthattak reakcióban, va-
lamint megismerhették az ugató 
kutya nevű kísérletet is, amely 
során nemcsak a fény-, hanem 
a hanghatások is fontos szerepet 
kaptak. A résztvevők hatalmas 
tapssal fejezték ki tetszésüket a 
pedagógusoknak.

Kamaszokkal fogtak össze a kortársak biztonságáért
Kamasztanból jeles címmel tar-
tottak bűnmegelőzési előadást fél-
egyházi fiataloknak, korosztályuk 
önkéntesei közreműködésével. A 
diákok nyelvén íródott színdarab 
olyan kényes témákat érint, mint az 
internetes zaklatás, a drogok, vagy a 
kisebbségek kiközösítése. Az amatőr 
színjátszók tolmácsolásában a 
Móra Ferenc Művelődési Központ 
színpadán szeptember 21-én életre 
keltett történetek több mint 450 kö-
zépiskolás diákot késztettek a téma 
továbbgondolására. Az esemény a 
Kreatív Mozaik Alapítvány pályázata 
alapján, a Belügyminisztérium és a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tá-
mogatásával és a Kiskunfélegyházi 
Rendőrkapitányság együttműködé-
sével valósult meg.

Az általános és középiskolás 
korosztályt napjainkban kiemelten 
érintő aktuális témákra reagálva a 
kortárs csoport a rendőrkapitány-
sággal egy nagyszabású bűnmegelő-
zési programot indított el 2019-ben. 

Ennek célja elsősorban az volt, hogy 
a veszélyeztetett korosztályokat 
segítsék olyan magatartásformák 
elsajátításában, amelyekkel elkerül-
hető áldozattá, vagy akár elkövetővé 
válásuk. Megtanulták többek között, 
hogy az internetes zaklatás – nem-
zetközi elnevezéssel cyberbullying 
– az iskolai kiközösítés elektronikus 
üzenetekkel elkövetett módja. Olyan 
– főleg kortársaktól érkező – csú-
folódásokat, fenyegetéseket értünk 
alatta, amelyek az áldozat önbe-

csülésére, személyiségére károsan 
hatnak. 

A téma a színpadon is életre kel a 
Kamasztanból jeles című színdarab 
segítségével, amit interaktív, szemé-
lyes hangvételű beszélgetések színe-
sítenek dr. Horváth Rekedt Gréta 
és a jelenet szereplői között, a kö-
zönség bevonásával. Így történ ezút-
tal is. A program után a főhadnagyot 
a kezdetekről kérdeztük. Mint mond-
ta, az előzmények 2013-ra nyúlnak 
vissza, amikor a rendőrkapitányság 

kortársak bevonásával indított el a 
diák korosztályt célzó programo-
kat. A tapasztalatok alapján 2018-ra 
összeállt egy tematika az általános 
és középiskolásokat leginkább ve-
szélyeztető témákból, amit színhá-
zi jelenetek formájában dolgoztak 
fel. A munkában részt vett Bene-
dek-Koncz Eszter és Manyasz 
Erika is, az első bemutatót egy évvel 
ezelőtt tartották. A siker a pandémia 
ellenére is töretlen olyannyira, hogy 
immár országos turnéra készül a 
Kamasztanból jeles. 

A tevékenység a Belügyminiszté-
rium és a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács támogatásával valósul meg.

Szeptember 28-án, Ballószög adott otthont az Országos Hadi-
torna Verseny megyei fordulójának, amelyen 11, négyfős csapat 
vett részt a 9-12. évfolyamos középiskolás korosztályból. A ver-
seny rendezője és egyben fővédnöke a Magyar Honvédség volt.

Iskolánkat, a Kiskunhalasi Szak-
képzési Centrum Kiskunfélegy-
házi Kossuth Lajos Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégiumát 
Káposztás Atilla tanár úr és 
csapata képviselte az idei tanév-
ben már 5. alkalommal. 

A diákoknak változatos, a ka-
tonai életpályához kapcsolódó 
feladatokat kellett teljesíteniük: 
akadályfutás, váltófutás, kézig-
ránátdobás, légpuskás lövészet, 
valamint egészségügyi és honvé-
delmi ismeretekről szóló feladat-
lap kitöltése.

A versenyzők közül sokan ki-
fejezetten rendvédelmi iskolák-
ból, illetve a megyében működő 

kadétképző intézetekből kerül-
tek ki. Ebben a kifejezetten erős 
mezőnyben sikerült tanítványa-
inknak derekasan helytállniuk, 
hiszen a nemes versengésben az 
első helyet szerezték meg.  

A csapat tagjai voltak: Papp 
Tamás, Néző Bence, Szilvási 
Zalán, Czinege János és tartalé-
kosként Luczás Sándor. A tanu-
lók éremdíjazásban részesültek, 
valamint a megyéből egyedüli 
csapatként megszerezték a rész-
vétel jogát a tavasszal megrende-
zendő országos döntőben.

Hideg János László
munkaközösség-vezető

Kossuthos siker 
a haditornaversenyen
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Nyolcadik alkalommal rendezte 
meg tangazdaságában az őszi pik-
niket a Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Technikum és Szakképző 
Iskola. Tavaly a járványhelyzet mi-
att nem tudták megtartani, talán 
ennek is köszönhető, hogy idén 
minden eddiginél több látogatója 
volt. Jöttek a gyermekes családok 
és az egyéni látogatók egyaránt, 
és szemmel láthatóan jól érezték 
magukat a rengeteg látnivaló, sok 
program közepette.

A rendezvény megnyitóján Ró-
zsa Pál igazgató elmondta: – Isko-
lánk büszkesége, hogy egy ilyen vá-
rosi, térségi rendezvényt sikerült 
megrendezni. Nyolc éve kezdtük el, 
és évről évre többen látogatnak ki 
a piknikünkre. Kínálatunk is folya-
matosan bővült. Az ide érkezőknek 
lehetőségük van megtekinteni, 

megsimogatni és megnyergelni 
lovainkat, megnézni tenyésztett 
állatainkat, munkagépeinket, ame-
lyekkel földjeinket műveljük. A 
gyerekek pedig a kukoricásunkban 
egy labirintusban próbálhatják ki 
tájékozódási képességüket. Ter-
mészetesen a vendégek húsipari 
tanüzemünk termékeit is megvá-
sárolhatják, éppúgy, mint számos 
kézműves élelmiszeripari termé-
ket – tette hozzá.

– Elismerendő az a teljesítmény, 
amelyet a félegyházi szakképző is-
kola mutat fel. Nemcsak ez a piknik, 
jelzi ezt, hanem az is, hogy diákjaik 
a szakmai országos versenyeken 
is kiválóan szerepelnek és végzés 
után nincs gondjuk az elhelyez-
kedéssel sem – mondta Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő a 
megjelenteket köszöntve.

Tisztelet  
a szervdonoroknak

Évről évre egyre többen gyűlnek 
össze a kiskunfélegyházi Alsó-
temető ravatalozója melletti, a 
donorok tiszteletére állított em-
lékhelynél. Szeptember 27-én a 
donorcsaládok és azok hozzátar-
tozói mellett dr. Mihály Sándor, 
az Országos Vérellátó Szolgálat 

transzplantációs igazgatója és 
munkatársai, valamint Berente 
Judit, a Magyar Szervátültetettek 
Szövetségének elnöke is megje-
lent. A megemlékezésen szó esett 
a donáció és a saját szerveink ha-
lálunk utáni felhasználásáról való 
rendelkezés fontosságáról is. 

Mezgé Piknik

Díjat nyert az  
újraálmodott belváros
Az ország egyik legrangosabb 
szakmai elismerésében része-
sült Kiskunfélegyháza megújult 
városközpontja. A Magyar Urba-

nisztikai Tudásközpont Kiskun-
félegyháza, Történelmi tér 2021 
című pályázata Köztérmegújítási 
Nívódíjat kapott. 

Őszi ajándék
Görög Anita ötletét megvalósítva, 
Rátkai Zsuzsa, Keresztes Tünde, 
Lantos Szabolcs és Tóth Pál tevé-
keny közreműködésével kedves őszi 
hangulat költözött a főtérre az évszak 
színeivel és terményeivel ékesített 
szekér és ősztündér bájos alakjával. 
Rengeteg ötletük van a karácsonyi 
időszakra is, amit megvalósítanak 
majd a dekorációk terén.
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A városközpont közterületeinek 
felújítása kapcsán néhány idő-
sebb fa átültetésére is sor került. 
A Szent János-tér elejéről 4 darab 
gömb páfrányfenyőt a Kossuthvá-
rosi közparkba telepítettek át. A 
szakemberek is érdeklődve várták 
az átültetés eredményét. A fákat 
a városfenntartó cég szakembe-

rei gondozzák immár második 
éve. Mint azt Nagy Ágnes városi 
főkertésztől megtudtuk, szépen 
megeredtek, beilleszkedtek a fel-
újított park régi és új növényei 
közé, tájékozatlan szem nem iga-
zán vesz észre semmit az átülte-
tésből. Mára már csak a történetük 
őrzi kalandos múltjukat.

Félegyházáról 
indult

Dr. Tóth Ákos nyugalmazott egyetemi tanár 
volt a vendége dr. Tarjányi Józsefnek, a váro-
si könyvtár Félegyházáról indultak sorozatának 
legutóbbi előadásán. A professzor Félegyhá-
zához való kötődéséről elmondta: itt született, 
szülei itt dolgoztak, itt éltek és testvérei is itt 
születtek. Ide kötődnek a gyerekkor, az általános 
és a középiskola élményei. 

– Mindig megdobban a szívem, amikor ide jö-
vök. Legutóbb augusztusban voltam Félegyhá-
zán, amikor kaptam egy értéktár-kitüntetést. De 
minden alkalommal, amikor itt vagyok, két dol-
got nem hagyok el. Az egyik, hogy körbe járom a 
várost szép lassan, lépésben. A temetőbe is ki 
kell látogatnom, mert szüleim és több családta-
gom is ott nyugszik már.

A kérdésre, hogy ha ismerőseinek, barátainak 
ajánlani szeretné ezt a várost, hogyan fogalmaz-
na, így válaszolt: – Mindenképpen azzal kezde-
ném, hogy ez egy gyönyörűen fejlődő város. Sze-
mem előtt nőnek ki a gyönyörű parkok. Régen 
itt, a városháza előtti téren egy piac volt, most 
pedig egy gyönyörű park.

Lélek és a zene

Ünnepi műsorral kedveskedett 
a város lakosságának a Kis-
kunfélegyházi Ifjúsági Fúvó-
szenekar és a Kiskunfélegyházi 
Koncert Fúvószenekar a Nem-
zetközi Zenei Világnap alkalmá-

ból. Az október 2-i esemény sok 
érdeklődőt vonzott a Szent Ist-
ván Templom padjai közé, ahol 
a halhatatlan darabok mellett 
a könnyedebb műfaj is helyet 
kapott.

Megmentett fák

60. érettségi találkozó 

Kapus Béláné foglalta össze a Móra 
gimnázium öregdiák találkozójának él-
ményeit a 60. érettségi találkozójukat 
ünneplő egykori növendékek nevében.

– Köszönjük dr. Kása Zsuzsanna igaz-
gató asszonynak a meleg, kedves fogadást, 
az iskola mai életéről szóló beszámolóját. 
Örömmel elevenítettük fel a régi emléke-
ket, majd a Holló galériában Papp Gáspár, 
volt osztálytársunk vendégszeretetét él-
vezhettük, gyönyörködtünk csodaszép ke-
rámiáiban, köszönjük az ajándékot! 

A könyvtárban dr. Tóth Ákos, volt osz-
tálytársunk gazdag életútjáról hallhattunk, 

láthattunk hangulatos beszámolót. Keve-
sen voltunk, de igazi, élménydús nap volt.

A találkozón jelen voltak: dr. Cserép Jó-
zsefné (Tapody Klára), Mallár Józsefné 
(Meskó Emőke), Nyíki Emília, Papp Gás-
pár, dr. Tóth Ákos és e sorok írója, Kapus 
Béláné (Parádi Lenke).

Halottaink emléke közöttünk él: Kanyó 
Katalin, Luczó Mária, Némedi Zsuzsan-
na, Szabó Piroska és szeretett osztály-
főnökünk, dr, Héjjas Zoltán. Szép em-
lékekkel gazdagodtunk, a 60 év emlékeit 
szívünkben őrizzük. Köszönjük, hogy meg-
érhettük ezt az évfordulót – számolt be az 
egykori diák.
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A félegyházi liba útja a fesztiválig
Az első libafesztivált 1999-ben rendezték meg Félegyházán. A hagyo-
mány azóta töretlenül folytatódik. S bár volt, ami változott időközben, 
a szellemiség 22 éve ugyanaz: az érték és a tehetség felkarolása. 
Megjelenik ez kézműves termékek, néptánc, népi játéktér formájában, 
a hagyományos magyar ételek ízében, vagy akár zenei kuriózumokban. 
A Kiskunfélegyházi Libafesztivál mindezen erényei elismeréseként 
nemrégiben felvételt nyert Kiskunfélegyháza Értéktárába, a kulturális 
örökség szellemi és tárgyi javai kategóriában. Ezt az idei rendezvény 
megnyitóján jelentették be. E fontos elismerés kapcsán idéztük fel 
Kovács-Csonka Szilvia igazgatóval az elmúlt 22 év történetét.

– Az első félegyházi libafesztivált 
1999 novemberében, Márton nap-
hoz kötődve rendezték meg a Móra 
Ferenc Művelődési Központ mun-
katársai Darabos Andrea akkori 
igazgató ötlete nyomán, Gulyás 
László vándormuzsikus közre-
működésével. Ha célt szeretnénk 
megfogalmazni, mai divatos szóval 
valamiféle városi imázsteremtési 
szándéknak nevezhetnénk. Kínálko-
zott ehhez a liba, ami a város kö-
rüli tanyák jellegzetes állataként és 
a Félegyházán működő, akkor már 
Európa-hírű libafeldolgozó üzem 
révén is fontos szerepet töltött be 
a térségben.

– Milyen múltja volt a térség-
ben a libatartásnak?

– Levéltári adatok szerint Kiskun-
félegyházán az 1800-as évek elejé-
től nagy tömegekben tartottak libát 
a „Lúd Pást” kifejezéssel illetett, 
szárnyasoknak fenntartott közös 
legelőkön. Később a kukorica na-
gyobb térhódításával még elterjed-
tebb lett a libatömés, és hamarosan 
már tömegével hordták a libákat a 
vonatok a városból Nyugat-Európa 
országaiba. A kiskunfélegyházi ba-
romfitenyésztésnek 1854-ben már 
Európa-szerte jó híre volt. Kará-
csony táján hatalmas szállítmányok 
indultak a városból Angliába, Po-
roszországba csirkével, libával és 
tojással megrakodva. Országszerte 
híressé vált az 1949 szeptemberé-
ben megalakult Kiskunfélegyházi 
Tollüzem is. A félegyházi libák a fő-
városiak körében is nagy népszerű-
ségnek örvendtek. A libatartásnak 
évszázados hagyománya van. A 
tradíció túlélte a háborúkat, rend-
szerváltásokat is, Félegyházán és 
környékén ma is sokan élnek liba-
tartásból, -hizlalásból, így családok 
százai kötődnek valamilyen módon 
a fesztivál központi szereplőjéhez, a 
libához.

– Hogyan alakult, formáló-
dott a bő két évtized alatt ez a 
félegyháziak számára oly kedves 
rendezvény? 

– A legelső libafesztivál kizárólag 
a művelődési központ erejéből és 
költségvetéséből lett. Darabos And-

rea, az intézmény akkori igazgatója 
nagyon sok erőfeszítése ellenére 
is csak csekély támogatást sikerült 
elnyerni, de ez nem szegte kedvét 

a szervezőknek. A Korona utcában 
egy színpadon fellépők és mintegy 
kéttucatnyi sátorban kézművesek 
fogadták a látogatót. Kifejezett tö-
rekvés volt a hagyományőrzés. En-
nek jegyében népi játékterek, báb-
játékosok, fa körhinta, csúzlizda 
töltötte meg a tereket, és főzőverse-
nyen idézték meg a régi korok ízeit, 
ismert és elfeledett receptjeit. Em-
lékszem, volt, hogy a verseny előtti 
éjszaka valaki téglából kemencét 
épített, hogy másnap abban készít-
hesse el az ételt. Az időjárás miatt 
a fesztivál időpontja az első alka-
lom után szeptemberre került át. A 
következő tíz évben is szinte csak a 
saját költségvetéséből rendezte meg 
a művelődési központ az eseményt, 
ami szakmailag folyamatosan fejlő-
dött, de látogatottságban valahogy 
nem sikerült áttörést elérni. Ez a 
pont akkor érkezett el, amikor Áfész 
úgy döntött, hogy szponzorként a 
Libafesztivál mellé áll. Tíz év folya-
matos küzdelem után ez nagy lendü-
letet adott a folytatáshoz.

– Mit tapasztalt ebből a kö-
zönség, és milyen változást él-
tek meg a szervezők?

– Minden rendezvényszervező 
álma az az időszak, ami ez után kö-
vetkezett. Az Áfész, később Integrál 
Zrt. teljes bizalmat szavazott, és 
nagyon jelentős pénzügyi forráso-
kat áldozott a rendezvény sikerére. 
Az ilyen nagyságrendű fesztiválokat 
nagyobb városokban rendezvény-
szervező cégre bízzák, Félegyházán 
mindvégig a művelődési központ 
tartotta kézben, teljes szakmai 
apparátusát és szakértelmét latba 
vetve. A bizalom és a megelége-
dés teljeskörű volt, a Libafesztivál 
kiteljesedett: kiköltözött a Kossuth 
utcára, és gyakorlatilag az egész 
városközpontot megtöltötte. Két 
színpadon zajlottak az események, 
amit kézműves sátrak sora kötött 
össze, és párhuzamosan zajlottak 
a főzőverseny és a Kunsági Nép-
tánc Találkozó eseményei. Óriási 
szakmai kihívás volt ez, hiszen az 
áramellátástól a hulladékszállí-
táson át a legapróbb részletekig 
mindent a művelődési központ tar-
tott kézben. Így ment ez egészen 
2018-ig, amikor az Integrál Zrt. – 
az ágazatban jelentkező nehézsé-
gek miatt – jelezte, hogy nem tudja 

a továbbiakban egyedül vállalni a 
költségeket. 

– Veszélybe került a két évti-
zedes hagyomány…

– Akár így is lehetett volna, hiszen 
mindeddig nem igazán találta meg az 
önkormányzat a helyét és szerepét 
a Libafesztiválban. Csányi József 
polgármester viszont azonnal mellé 
állt, és a költségek meghatározó ré-
szét azóta is az önkormányzat állja. 
Az Integrál Zrt. sem vette le a kezét a 
rendezvényről: amiben tudnak, segí-
tenek. Emellett mi, a művelődési köz-
pont munkatársai is mindent meg-
teszünk, hogy nyertes pályázatokkal 
tehermentesítsük az önkormány-
zatot. Idén mintegy 8 millió forintot 
nyertünk el pályázati forrásokból. 

– Tehát, a hagyomány töretle-
nül folytatódik. 

– Gyakorlatilag már hozzá is fog-
tunk a 2022. évi, 23. Libafesztivál 
tervezéséhez és előkészítéséhez. 
Ráadásul abban a tudatban, hogy 
a város – úgy is, mint helyi érté-
ket – a magáénak vallja. Köszönet 
érte a húsz év előtti elindítóknak, 
és mindazoknak, akik hittek benne, 
melléálltak és kitartottak mellette. 
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A magyar festészet napjára
2002 óta civil kezdeményezés-
re hazánkban rendszeresen 
megünnepeljük a magyar fes-
tészet napját október 18-án. 
Azért ezen a napon, mert ekkor 
tartjuk Szent Lukács evangélis-
ta névnapját, aki a hagyomány 
szerint a római Santa Maria 
Maggiore-bazilikában őrzött Má-
ria-kép alkotója, ezért a közép-
korban a festők védőszentjükül 
választották.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
programokkal készül az ünnepre.

Október 19-én, kedden 17 
órakor mutatja be A Napútfestő, 
Csontváry című egyszemélyes 
színpadi művét Szűts Tamás 
szobrászművész. A zenei beté-
teket Vereb István komponálta. 
Köszöntőt mond Csányi József 
polgármester.

Október 21-én, csütörtökön 
17 órakor állandó kiállítás nyílik 

a könyvtár kamara-
termében. Egyrészt 
azokból a festmé-
nyekből, amelyeket 
az elmúlt évtize-
dekben ajándékba, 
letétbe kapott az 
intézmény, másrészt 
a félegyházi születé-
sű dr. Dósai László 
István ügyvéd magángyűjtemé-
nyéből, amelyet végakaratában 
a bibliotékának adományozott. 
Köszöntőt mond Kállainé Vereb 
Mária nyugalmazott könyvtá-
rigazgató, a kiállítást Rosta Fe-
renc alpolgármester nyitja meg.

Október 22-éig még látogatha-

tó Kirják Miklós 
kortárs festőmű-
vész kiállítása, 
a sajátos csen-
déletei, varázs-
latos természet-
képei és tárgyak 
közé helyezett 
önarcképei.

2018 óta egész 
évben nyitvatartási időben megte-
kinthető a Hattyúház belső folyo-
sójának falán elegáns megjelení-
tésben 35 Bodor Miklós-grafika, 
amelyben ex librisek, kiskunsá-
gi útszéli keresztek, Madonnák 
kaptak képi formát, jellegzetes 
stílusban.

KÖNYVTÁRSAROK

Kulturális kapcsolat Araddal
Arad egy dél-alföldi, 160 000 lakosú, gazdag törté-
nelmi múltú és tragikus eseményekkel terhelt város a 
trianoni határtól néhány 10 kilométerre. Az ottani ma-
gyarságot a Kölcsey Egyesület fogja össze, szívósan 
küzdenek kultúrájuk és identitásuk fennmaradásáért. 
Ennek egyik nagyon fontos eseménye az évenkénti 
aradi Magyar Napok, ahol színvonalas rendezvények-
kel őrzik magyarságukat, és emlékeznek történelmi 
múltjukra. 

Az idén e jeles napokon rendezték 
meg a kiskunfélegyházi alkotók ki-
állítását, ahol a jelen és közelmúlt 
félegyházi művészei elvihették 
Aradra alkotásaikat és egy igazán 
pazar kiállításon tárhatták az otta-
ni nézők elé. 

Az Arad Megyei Múzeum Kölcsey 
Galériájában Hermkens Edit, Kis 
Virág és Kolozsvári Sándor mű-
vei arattak osztatlan sikert. 

A tárlatmegnyitóra érkezett kis 
félegyházi delegáció a rendelke-
zésre álló néhány órában meg-
látogathatta a megyei múzeum 
könyvtárát, ahol a legbecsesebb, 
a legféltettebb kiadványokra is 
vethettek egy pillantást, megcso-
dálhatták az újjávarázsolt Kultúr-

palota termeit, majd a 
közelgő tragikus évfor-
duló kapcsán megko-
szorúzták az aradi vér-
tanúk emlékoszlopát. 

Bognár Levente 
volt alpolgármester ve-
zetésével az impozáns 
városházát is megte-
kinthették a félegy-
háziak. Bár az egyre 
erősödő járványhelyzet 
óvatosságra késztet-
te a vendéglátókat és 
a vendégeket, a bemutatóterem 
zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, 
helyi művészekkel, akik a képek 
láttán kifejezték elismerésüket.

A tárlatot Balla László és Rosta 

Ferenc alpolgármesterek nyitot-
ták meg. A megnyitó végén a fél-
egyháziak köszöntötték Piroska 
Istvánt és kedves feleségét, akik 
az ottani polgári napilap, a Nyugati 

Jelen irodalmi pályázatán az esszé 
kategóriában díjat nyertek. 

Ezután a vendéglátók egy igazán 
baráti és szívélyes vacsorán látták 
vendégül az alkotókat és a hivata-
los jelenlévőket. 

Ez a bemutatkozás egy újabb 
láncszem abban a sorban, amelyet 
a két település nyugdíjasainak kö-
zös programjai, illetve a félegyházi 
Zenebarátok Kórusának adventi 
hangversenyei jelentettek. 

Ezúton is szeretnénk kifejezni 
köszönetünket az aradi sikeres 
kiállításért a félegyházi szervezők-
nek, a két kiállító művésznek és 
Lantos Szabolcsnak, valamint az 
aradi Kölcsey Kör kedves tagjainak 
– Berecz Gábor elnöknek,

Fekete Károly alelnöknek, 
Bognár Levente Arad volt alpol-
gármesterének, Erdélyi István-
nak, a Piroska házaspárnak, a 
könyvtár munkatársainak, illetve 
az egyesület többi tagjának a szí-
vélyes vendéglátásért. 

Kiskunfélegyháza a jövő eszten-
dőben tervezi fogadni és megis-
mertetni városunkkal Arad magas 
színvonalú és az 1840-es években 
(!) alakult Kölcsey Egyesületét.  

 Rosta Ferenc

Én, Morell Mihály…
A fővárosban, az óbudai Magyar Művészeti Akadémia Makovecz 
házában mutatták be az elmúlt héten a fenti címet viselő Morell 
Mihály életéről szóló filmet.

A 110 éve született és 102 évet 
megélt szobrász, festő és filmes 
szakembernek jelentős kötődése 
volt Kiskunfélegyházához. Itt járt 
iskolába, itt érettségizett (Szántó 
Piroska osztálytársa volt), itt volt 
gimnáziumi rajztanár, a Kiskun 
Múzeum őrzi több szobrát és fest-
ményét, és itt áll az ország máig 
egyetlen köztéri alkotása is – az 

Égi vándor (a Móra Ferenc Gim-
názium előkertjében).

Ezek a helyszínek mind sze-
repelnek a filmben. Így érthető, 
hogy Félegyháza is kapott meg-
hívót erre a kivételes alkalomra. 
Az egykori alma materének volt 
és mai rajztanára és a gimnázium 
egyik tanára tisztelte meg jelenlé-
tével az eseményt.

A vetítés utáni hangu-
latos megemlékező est 
baráti beszélgetéssel zá-
rult, ahol Juhász Judit 
házigazdával, dr. Feledy 
Balázs Holló László-dí-
jas művészeti íróval, dr. 
Frőch lich Ritával (Mo-
rell Mihály unokájával) 
és Szalay Péter rende-
ző-operatőrrel idézték fel 
egyrészt a személyes em-
lékeket, másrészt a film-
készítés menetét.

Bozóné Rosta Eszter
tanár
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A jövő szakemberei 
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Triatlonsikerek  
az ifjúsági EB-n 
Kiváló félegyházi szereplést ho-
zott a törökországi ifjúsági tri-
atlon EB. A fiúk mezőnyében 
Trungel-Nagy Kolos az ötödik, a 
lányok között Papp Laura Inez a 
16. helyen zárt Antalyában. A ver-
seny az egyéni számokat követően 
a mixváltóval ért véget, amelyen 
az egyéniben két-két legjobban 

teljesítő fiú, illetve lány képvisel-
hette a magyar színeket. Az így 
kialakult Nádas Romina, Hóbor 
Zalán, Dobi Lili, Trungel-Nagy 
Kolos összeállítású magyar egy-
ség minden várakozást felülmúlt, 
és az egyéni eredmények alapján 
talán kissé váratlanul, megnyerte 
az Európa-bajnokságot. 

Éremeső 
a VB-n
Miskolcon rendezték meg 
szeptemberben a WUAP 
World Championship 2021 
nevű sorozatot. A világbaj-
nokságon öt félegyházi mé-
retette meg magát. Fekve-
nyomásban, felhúzásban és 
erőemelésben is érmes he-
lyezések születtek. Kárpáti 
Beáta fekvenyomásban lett 
világbajnok kategóriájában. 
Gubicza Pál felhúzásban, 
Takács Milán erőemelés-
ben szerzett aranyérmet. Kiss 
Krisztián ugyancsak a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel fel-

húzásban, míg Bajzák György 
kemény mezőnyben ért el ezüst-
érmet fekvenyomásban.

Kétgólos győzelem
Nehéz mérkőzésre számíthatott az 
ötödik helyezett Akasztó FC ottho-
nában a Kiskunfélegyháza megyei I. 
osztályú labdarúgócsapata, amely a 
harmadik helyről várta az összecsa-
pást. A félegyházi együttes az előző 
körben rangadót veszített a János-
halma ellen, így próbált javítani, ami 
sikerült is. Az együttes Erős Gergő 

és Oroszi Dániel góljaival 2-0-ra 
nyert, így megszilárdította harmadik 
helyét a bajnoki táblázaton.

Bács-Kiskun Megyei I. 7. ford., 
10. 03.

Akasztó FC – Kiskunfélegyháza 
0-2 (0-1)

Gólszerzők: Erős Gergő 35. p., 
Oroszi Dániel 77. p.

Birkózósikerek 
a diákolimpián
Orosházán rendezték meg szeptemberben a 
fiú szabadfogású birkózó diákolimpiai baj-
nokságokat. A 12-13 évesek között nagysze-
rű félegyházi sikerek születtek. A 38 kg-os 
súlycsoportban Hideg Balázs diákolimpiai 
bajnok lett legfiatalabbként kategóriájában. 
Balázs már sokszor bizonyította tehetségét, 
több érmet is nyert eddig országos bajnoksá-
gokon, de ez az első alkalom, hogy bajnokként 
felállhatott a dobogó tetejére. Ezen a verse-
nyen többen is kiváló eredménnyel végeztek: 
Bárány-Almási Tamás és Szécsényi Kornél is dobogóra állhatott, 
mindketten bronzérmesek lettek, míg Tapodi Norbert az ötödik helyen 
végzett. Nagy Máté két győzelem és egy vereség után sérülést szenve-
dett, így a 7. helyen fejezte be a versenyt. A serdülők – 14-15 évesek 
– eközben Hajdúszoboszlón próbáltak szerencsét, ahol a +85 kg-osok 
között Bátyai Dorián ötödik lett. Edzők: Ván Jenő, Szabó József, Ke-
lemen András és Polyák Dániel. 

Siker a rövidpályás OB-n 

Hódmezővásárhely adott otthont 
az I. Rövidpályás Szenior Orszá-
gos Úszóversenynek, amelyen 30 
egyesület 155 versenyzővel vett 
részt. Egyéniben 11 arany-, 9 
ezüst- és 1 bronzérmet szereztek 
a félegyháziak. Első helyen vég-
zett az Urbán Tamás, Holló Sza-
bó Viktor, Sebők János és Óno-
di László összeállítású 4 x100-as 
férfi vegyes váltó négyes. Arany-
érmes lett a 4x50 méteres mix 
váltó: Kalotai Zsuzsanna, Füze-

si Zsófia, Sebők János és Holló 
Szabó Viktor. Harmadik helyen 
végzett páros párbajúszásban a 
Kalotai Zsuzsanna, Sebők János 
kettős. Egyéniben Sebők János 
nyolc aranyérmet, Ónodi László 
egy aranyat és három ezüstöt, 
Csenki Klára egy aranyat és két 
bronzot, Füzesi Zsófia egy ara-
nyat és egy bronzot, Kalotai Zsu-
zsanna egy ezüstöt, Urbán Tamás 
négy ezüstöt és egy bronzérmet 
szerzett.

Mórás leányfoci ezüst 
A II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Gimnázium és Technikum szer-
vezésében rendezték meg szep-
temberben a X. Kötény Kupát 
Kiskunhalason. A Móra Ferenc 
Gimnázium leány csapata mint-
egy két év kihagyás után állt ösz-
sze ismét a nagy múltú torna al-
kalmából. A lányok nagyszerűen 
szerepelve ezüstéremmel tértek 

haza. Három nyert meccset köve-
tően a házigazdák ellen maradtak 
alul a fináléban. A torna gólkirá-
lya a mórás Czinege Eszter lett. 
A csapat tagjai: Berkó Nóra, 
Szálas Jessica, Czinege Eszter, 
Czienge Enikő, Bónus Fanni, 
Papp Anna, Szabó Hajnalka, 
Kádár Kíra, Kis-Fekete Lili. 
Edző: Abonyi Péter. 
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1849. október 5-én az aradi 
osztrák várparancsnok elren-
delte, hogy a másnap kivég-
zendő honvédtábornokokat a 
vallásuknak megfelelő lelki-
pásztorok búcsúztassák el. A 
tisztek közül tízen a római ka-
tolikus vallást követték, ketten 
az evangélikus felekezet tagjai 
voltak, egy fő, Damjanich Já-
nos pedig görögkeleti. 

Utóbbi elzavarta a hozzáküldött 
szerb pópát, mert – mint mondta 
– annak a nemzete sokat vétkezett 
a magyarok ellen. Ezután áttért a 
római katolikus hitvallásra. A ka-
tolikus tiszteket négy aradi magyar 
minorita szerzetes gyóntatta meg, 
készítette fel az örök életre. A 
szerzetesek jelen voltak a foglyok 
kivégzésénél: egyikük a feszüle-
tet szorongatva még sírt is, olyan 
rettenetesen kínlódtak a kötél ál-
tali halálra ítélt rabok. Damjanich 
János így vigasztalta a papot: „Mit 
sír tisztelendő barátom, hiszen 
akit kezében tart, az is az igazsá-
gért akasztatott fel”.

Az aradi 
vé r tanú -
kat bú-
csúz tató 
m a g y a r 
m i n o r i -
ta atyák 
méltó utó-
da volt – 

majd fél évszázaddal később – a 
Kiskunfélegyházán született Csák 
Alajos Cirjék dr. (1855-1934) 
minorita szerzetes, tanár, lapszer-

kesztő, író, ifjúsági segélyegyletek 
alapító tagja (Kiskunfélegyházán 
pl. a Petőfi és a Teleki Blanka segé-
lyegyleté). 1892-től teljesített szol-
gálatot Aradon 3 évig, mint hitta-
nár, majd 12 évig, mint a magyar 
minoriták rendfőnöke. 

Az ő egykori tanítványa, Thor-
ma János, 1893 őszén határozta 
el, hogy egy monumentális képet 
fest az aradi vértanúkról. A törté-
nelmi hitelesség kedvéért gondos 
történelmi és topográfiai tanulmá-
nyokat folytatott Aradon Csák Cir-

jék dr. felvilágosításai alapján. Az 
ő segítségével kereste fel az ott élő 
hiteles szemtanút, egy molnárt, 
aki elejétől a végéig látta az akasz-
tottak szörnyű szenvedését.

A 4 méter magas és 8 méter 
széles festmény több mint két évi 
munka után 1896 tavaszára ké-
szült el. A millenium évében az új 
Műcsarnokba beküldött kép a ren-
dezőbizottságot kényes helyzetbe 
hozta volna, ugyanis a képzőművé-
szeti kiállítás megnyitójára az ural-
kodó – Ferenc József – is hivata-

los volt. Az ő parancsára végezték 
ki annak idején a honvédtiszteket. 
Így Thorma maga állította ki a fest-
ményt egy városligeti vendéglő 
nagytermében. A műnek óriási ér-
zelmi hatása volt, alkotójának neve 
országosan ismertté vált. 

Mi, félegyháziak büszkék lehe-
tünk arra, hogy Thorma János si-
keréhez a mi földink, Csák Cirjék 
is hozzájárult tudásával, haza- és 
magyarságszeretetével, amelyet 
átadott egykori tanítványának.

 Mayer László
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Hirdetés

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
Toshiba DynaBook B554: Core-i3 4000, 
4 GB mem., 256 GB SSD, 15,6”-os kijelző, 
W10 Pro 1 év gar. Br. ár: 89.990 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

Nem szabad felednünk őket!
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ÚJSZÜLÖTTEK:
Telek Nadett Hanna (anyja neve: 
Cseh Judit), Pomázi Lara (Tóth 
Márta Csilla), Tarnóczki Alíz 
(Trungel Renáta), Novák Gergő 
László (Györgyi Andrea), Rálik 
Dominik (Tarjányi Melinda), Do-
hány Melinda (Tóth Erika)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Almási Nikolett – Kovács Imre, 
Lajos Gabriella – Török Sza-
bolcs Dávid, Magony Mónika 
Edit – Ladányi László Róbert, 
Luczás Nikoletta Aranka – Hor-
váth Péter, Nyers Mónika Piros-
ka – Magony Attila, Dora Noé-
mi – Lódri Ádám, Szesztrienka 
Mariann – Kovács Zsolt, Bujá-
ki Mária – Berta Zoltán, Kiss 

Gyöngyi Éva – Csenki László, 
Pikács Mercédesz – Mizsei 
György, Rácz Dzsenifer Rita – 
Kovács Martin Dezső

MEGHALTAK:
Szabó Tamás Józsefné Török Ju-
dit, Bondor Norbert, Rigó István, 
Saitz Károlyné Pap Margit, Móré 
Albertné Dobák Matild, Kővágó 
Mihály – Kiskunfélegyháza, Babo-
di Béláné Kőrösi Magdolna Irén, 
Földházi Istvánné Maletz Etel-
ka – Kecskemét, Bársony Lász-
lóné Szelei Katalin, Ernhoffer 
József – Nagykőrös, Czombos 
Lajos – Tiszaalpár, Novák György 
– Bácsalmás, Hunyáné dr. Orlita 
Magdolna – Lakitelek, Simon Jó-
zsefné Major Lenke – Kunszent-
miklós, Hajma Tibor – Izsák, Dér 
Istvánné Kovács Ilona Julianna 
– Szabadszállás

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


