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Államalapításunk ünnepének előestéjén a szokásos kenyérszen-

telésekre került sor a külterületeken, Haleszban és Selymesben.

Augusztus 19-én, pénteken előbb
a Haleszi Gazdakör szervezésében, majd a Selymesért Egyesület
jóvoltából került sor a hagyományos ünnepségre. Mindkét helyszínen dr. Tóth Ákos tárogatójátéka

fogadta a megjelenteket és Balla
László alpolgármester mondott
ünnepi beszédet. A kenyeret Hajagos Gyula atya szentelte meg,
majd megvendégelték belőle a
megjelenteket.

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Görög Anita

Az idei Félegyházi Napok programsorozat hagyományos elemekkel és számos újdonsággal várta a városlakókat augusztus
19-én és 20-án.
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ÜNNEPELT A VÁROS
Félegyházi Napok 2022

Folytatás az 1. oldalról!
Ugyancsak augusztus 19-én
szervezett ünnepséget a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok. A
létesítmény emeletén Csodálatos
világ címmel nyílt meg az a fotókiállítás, amely a világ ezerszínűségét szemlélteti egy házaspár,
dr. Császár József és felesége,
Joó Gyöngyi lencséjén keresztül.
Ugyanekkor, a Legendás edzők,
legendás testnevelők és az Olimpikonok képcsarnoka mellett, egy
tablókiállítás keretében mutatták
be Félegyháza büszkeségeit.
A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban Szelényi Károly Magyar
Örökség Díjas fotóművész Szent
Koronáról, a jogarról, az országalmáról, a palástról és a koronázási
kardról készült fotóiból rendeztek
kiállítást. A tárlatot dr. Feledy Balázs művészeti író nyitotta meg a
Hattyúházban. Az író elmondta:
Szelényi Károly a tárgyakról mintegy 200 fotót készített a Korona Tanács és a Nemzeti Múzeum
megbízásából, ezekből 40 képet
állított most ki. A fotográfiák nemcsak illusztrációk, hanem művészettörténeti, történészi és ötvöskutatások alapjai is.
A programok ezek után a nagyszínpadon folytatódtak. Csányi József polgármester köszöntője után
a kiskunfélegyházi A Láma Dalai
együttes lépett színpadra. A 2000ben alakult csapat remek hangulatot varázsolt a nagyszínpad köré,

2022. augusztus 26.
amit az utánuk következő Molnár
György Lyra-díjas harmonikaművész és koncertzenekara tovább fokozott. Az egykori Táncdalfesztivál
hangulatát megidéző műsorban
közreműködött Zalatnay Sarolta,
Poór Péter és Gallusz Nikolett.
A koncert bebizonyította, hogy ez
a műfaj nem csak az érettebb korosztály kedvence, hiszen nagyon
sok fiatal érdeklődő is megjelent a
csordultig telt téren.
Az estét a New Level Empire
műsora zárta. Az öttagú elektro-pop formációt 2013-ban A Dal
című műsorban ismerhette meg
a közönség. Azóta számos sláger
birtokosai, többek között a Valahol,
a Szerteszét vagy a Bellédfulladnék című dalokat is jegyzik, amikkel megörvendeztették a közönséget a koncert során. Az idén Valódi
című zenéjük aranylemez lett és
áprilisban elektronikus zene kategóriában megkapták a legrangosabb magyar zenei elismerést, a
Fonogram-díjat.
Államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án délelőtt a tervezett programok rendjét részben
felülírta a megérkezett csapadék.
A sokak által várva várt Irigy Hónaljmirigy együttes koncertje elmaradt, a délben meghirdetett
Örökség Csapat műsorát viszont
színpadra tudták állítani. Nagy
Tünde tekerőlanton, Toldi Níla
népi énekkel, F. Juhász Zoltán
néptánccal működött közre. Az
eső miatt a gyermekbirodalom és
a kézműves standok a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokba
költöztek, a délutáni programok
első produkcióját is itt mutatták
be. A Brill-Art Stúdió Táncsport
Egyesület tagjai kezdték egy kiváló
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évtizedes zenei pályájukból állt
össze a repertoár, a profizmusuk
mellett közvetlenségükkel zárták
őket szívükbe ismét a megjelentek. Megismerhettük Mező Misi
kisfiát, lánykérésnek is szemtanúi
lehettünk és pálinkás koccintásra
is sort kerítettek a fiúk.
Az államalapítás ünnepén egy
meglepetés produkcióval is készültek a szervezők: a Magna Cum
Laude nagykoncertjét követően a
színpadra lépett a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar, akik a
Kormorán együttes, Ez az ország
a te hazád című dalát játszották
el. Szólót énekelt Pázmándi Judit és Vas László, vezényelt Tóth
László. Az előadás előtt Csányi
József polgármester lépett színpadra és megköszönte a részvéhangulatú bemutatóval a programfolyamot, ahol végül táncra bírták
a vállalkozó kedvű nézőket is. Őket
már a nagyszínpadon a gyermekek
kedvencei követték: Farkasházi
Réka és a Tintanyúl ezer mosolyt

csalt a megjelentek arcára. A délutánt Tóth Andi műsora folytatta, majd a Silver Step Táncstúdió
növendékei adták át a nézőknek
utánozhatatlan energiájukat és jókedvüket. Mire este a Magna Cum

Laude zenekar színpadra lépett,
már egy nagyon jó hangulatú több
ezres közönség várta őket a helyszínen. A gyulai csapat jelenléte és
másfél órás nagykoncertje kiváló
zárása volt a programoknak: több

telt mindenkinek, különösképpen
a zenés produkció résztvevőinek
és megvalósítóinak. A Félegyházi Napok programjai utcabállal
záródtak.
A
kísérőprogramok
között
gasztroegységek, borutca, versenyszimulátor és az elmaradhatatlan Vasvári Vidámpark játékai
szórakoztatták a közönséget.
Keresztes Tünde, az önkormányzat kulturális referense, az
esemény főszervezője elmondta,
hogy bár az időjárási előrejelzések nem sok biztatót jeleztek erre
a két napra, nagyon örül, hogy
mégis ilyen szerencsésen alakult a
kiskunfélegyházi esemény. Egyetlen koncertet kellett lemondani a
csapadék miatt, ezen kívül minden
programelemet sikerült megvalósítani. Úgy érzi, hogy jó döntésnek
bizonyult, hogy kitartottak az elképzeléseik mellett. Sokan voltak
kíváncsiak a rendezvényre, ami
természetesen nagy öröm számukra és ezzel a lendülettel készülnek
a jövőben hasonlóra.
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Motorok és rock and roll Sörfesztháza
Július 21. és 23. között a
söröké volt a főszerep Kiskunfélegyháza szívében, a
hetedik ízben megrendezett
Sörfesztházán.
A vendégeket Ónodi Árpád,
a fesztivál atyja köszöntötte, a
sörfőzés rejtelmeibe Tóth Péter
hivatalos sörbíra nyújtott betekintést. A fesztivál egyediségét az utcán felsorakoztatott Food Truckok adták, amelyek afféle mozgó
büféként funkcionálnak, ugyanis
valós gépjárműveket alakítottak
át arra a célra, hogy hangulatos

kiszolgálásban részesítsék vásárlóikat. Volt ezek között lószállító
utánfutóból átalakított büfé és
többféle egyedi gépjármű-különlegesség. Nemcsak a környezet,
a kiszolgálás, hanem az ételek és
az italok is az egyediséget, a kézművességet tükrözték. Mindehhez
olyan koncertélményt kaptak a
látogatók, ami minden korosztálynak és ízlésnek megfelelt. A
fellépők között ott volt például a
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar, a Crazy Daisy Jug Band
és a Brass On The Road is.

Predator Party Motoros Találkozóra gyűltek össze a jármű szerelmesei augusztus 5-én és 6-án a városi Parkerdőben. Két önfeledt nappal ünnepelték az összetartozásukat, a motoros életérzést és a rock and rollt.
Lovas Róbert főszervező elmondta, hogy a vendégek javarészt vis�szatérők voltak, de természetesen
akadtak közöttük új látogatók is.
A koncertekről és a hangulatról is
elismerően nyilatkoztak, csakúgy,
mint a mostanra szinte kedvenccé
vált Parkerdőről. A két nap alatt a
színpadon fellépett a Road Runner Blues, a Fullánk, a Pokolgép,

a Dogs, a Heart Killer, az Időutazó
Rock Band és a Rockin Rock Cats
is. Volt motoros felvonulás, ahol
igazi kuriózumként mentőmotort
is láthatott a közönség. Lovas Róbert hozzátette: természetesen
már vannak tervei a jövő évre vonatkozóan, de ezeket még korainak
tartja elárulni. Egy biztos: a Predator Party 2023-ban folytatódik.

Zaporozsecek szerte
az országból

Lovas ünnep – Tiszta forrásból
Belvárosi lovas ünnep „Tiszta
forrásból” címmel kétnapos
programot rendezett augusztus 12-13-án, Kiskunfélegyházán a Tiszta Forrás Waldorf
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda.
A rendezvény keretében lóháton,
ünnepi ruhában érkeztek a Szent
János-térre a Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium,
AMI és Óvoda lovas tagozatának
képviselői, valamint székely és

Színes autók kavalkádja fogadta
a látogatókat a X. Nemzetközi
Zaporozsec Találkozón, ami a
július 21. és 23. között zajló VII.
Sörfesztháza rendezvény kiegészítő programja volt. Az ország
legkülönbözőbb szegleteiből ér-

kező kocsikat Kiskunfélegyházán
és környékén is megcsodálhatták
a járókelők, ugyanis a térség látványosságait is végiglátogatta a
népes csapat – mondta el Szász
Sörfesztháza Attila, a Zaporozsec Klub alapítója.

magyar fiatalok, ahol az intézmény
nevében Árvainé Volentér Éva
köszönetet mondott Csányi Józsefnek és a félegyházi városvezetésnek, amiért a tíz évvel ezelőtt
alapított alternatív oktatási intézmény helyet kapott a településen
és azóta is színesítheti az oktatási
palettát. Ezt követően többek között tánccal, muzsikával, a Csodaszarvas legendájának ritmusos,
zenés előadásával, kézműves foglalkozásokkal, bajvívással és jógával telt a közösen töltött idő.
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Magyar
Törzsi
Gyűlés
Bugacon
Lovak dobogásától volt hangos a puszta augusztus 12. és
14. között Bugacon. E rendezvény egyike azoknak, amelyet
minden magyarságtudatú hagyományőrző ember már jó
előre beír a naptárba, hiszen
ez a Kárpát-medence egyik
legnagyobb hagyományőrző
találkozója. Az idén több mint
10 ország és két tucatnál is
több hun-türk tudatú népcsoport képviselői csatlakoztak a
rendezvényhez.

Nyárestékre: sör és bor
Petőfiről elnevezve

76 éves volt a legidősebb
oldalkocsis motoros
Nemzetközi Oldalkocsis Találkozó zajlott július 28. és 30. között
a Parkerdőben. A látogatók között litvánok, hollandok, belgák,
németek, osztrákok, románok is érkeztek városunkba.
Az idelátogatókra vezetett túrák,
kiváló zenekarok és sok-sok jókedv várt. Az eseményen az elmúlt
évekhez hasonlóan kupákat osztottak ki a vendégek között.
Idén a legidősebb motoros címet
Varga Laci bácsi kapta, aki Tatáról
érkezett hozzánk és a 76 évével másodszorra vitte el a serleget. Legidősebb oldalkocsija Fekete Béla
bácsinak volt, aki egy 1938-as katonai oldalkocsis BMW tulajdonosa.
A legszebb oldalkocsis motor
díja Puskás Gáborhoz és családjához került, ők már elég népes

A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan széles gasztronómiai
kínálattal találkozhatnak Kiskunfélegyháza lakói és az idelátogató turisták. A Petőfi nevét viselő kávé és sütemény mellett
újdonságként már bor és sör is kóstolható a városban.
– Petőfi városaként szerettünk
volna gasztronómiai különlegességekkel is emléket állítani a
költő születésének 200. évfordulójára, így készült el nemrégiben
a Tourinform iroda kezdeményezésére a Félegyházi Sörműhelynek köszönhetően a Petőfi-sör,
valamint a Selb Családi Pincészet
jóvoltából a Petőfi-bor.
A Szülőföldemen nevet viselő,
limitált kiadású Petőfi-sör egy

Bohemian Pils típusú szűrt láger.
Az egyedi címkén – amit Rátkai
Zsuzsanna félegyházi képzőművész alkotott meg – Petőfi arcképe és aláírása is megjelenik.
Az ünnepi címkével ellátott
Petőfi-bor fekete leányka szőlőből készült, prémium minőségű,
száraz vörösbort rejt. A zamatos,
tüzes bor, magas csersavval és
gazdag, elsősorban fűszeres ízével hívja fel magára a figyelmet.

rajongótáborral rendelkeznek a
rendezvényen.
A legmesszebbről érkezett motoros kupáját holland vendég kapta, ő az ország északi részéről jött,
1951 kilométert tett meg.
A flúgos futam idei győztese Ed
Donkers, holland motoros lett.
A szervező, Ónodi Árpád örömmel számolt be a részletes programokról, amelyek mind nagy sikert arattak. Már vannak terveik
a jövőre vonatkozóan, amelynek
megvalósítását szeretnék elérni a
következő találkozóig.
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Aszály sújtotta gátéri földek
Európai szinten egyre nagyobb méreteket ölt az aszály. Az Alföld,
ezen belül Bács-Kiskun megye hazánk egyik leginkább sújtott
területe. A bajt már saját bőrünkön is tapasztaljuk, kertjeinkben a be nem érett, elszáradt zöldségek, gyümölcsök, növények
látványa okoz szomorú látványt. Veszteségeink viszont eltörpülnek azokéhoz képest, akik évek, évtizedek munkáját tették már
földjeikbe, növényeikbe. A mezőgazdasági munkát végzőkre ma
mindenki összeszoruló szívvel gondol. Azokra, akiknek földjeiken
nem terem meg a kukorica, pedig több százezer forintot öltek
már hektáronként vetőmagba, műtrágyába, időbe, szakértelembe, munkaórába.
Nagyon elkeseredett és kevésbé
borúlátó gátéri gazdákkal beszélgetve reményt keltő volt számomra, hogy a történtek ellenére
is mindannyian örök hivatásul
tekintenek a termőföld megművelésére. Akkor is így nyilatkoztak,
amikor a kiégett kukoricatábla közepén néztem bele a tulajdonos
szemébe.
Megtudtam, hogy június közepén, amikor a kukoricán megjelent
a címer, nélkülözhetetlen lett volna
a csapadék a termés kifejlődéséhez, azaz, hogy bekössön a kukorica. Az idén erre esélye sem volt
a növénynek. Tavaly is kevés volt a
csapadék, de a talajban volt annyi
tartalékvíz, ami lehetővé tette a
későbbi aratást. Az ideihez hasonló vízszegény helyzetre viszont az
elmúlt hetven évben nem volt példa. A gazdák – annak érdekében,
hogy legalább valamennyi pénzhez
jussanak – lesilózzák a növényt
és eladják az állattartóknak. Má-

sok a szárat a földeken hagyják,
ami némi szerves anyagot pótol a
talajban.
A gazdák elmondása szerint a
kukoricába befektetett pénz hektáronként 300-400 ezer forint
(beleértve a vetőmag, gondozás,
növényvédelem, művelés költségét). Nyilvánvaló, hogy nem egy
hektárral gazdálkodnak azok, akik
évek óta a mezőgazdaságból élnek, tehát ennek a többszörösét
fektették be. Cserébe nulla hozam
mellett jelentős kárral számolhatnak ennél a növénynél.
Idén azonban nem csak a kukoricatermés marad alul a korábbihoz képest. 50 mázsa búza termett előző évben a gátéri földeken,
ami most a felére, körülbelül 25
mázsára csökkent. A napraforgó
tekintetében is hasonló az arány.
Az aszály további rombolást végez: a fák levelei hullanak, augusztusban olyan sárgák és szárazak,
mint máskor októberben. 450-500

milliméter csapadék szokásos az
Alföldön (itt hullik a legkevesebb
országos viszonylatban) és ilyenkorra az éves csapadékmennyiség
fele lehullik. Ez idén sajnos nem
következett be. Az a gyakorlat sem
teljesült idén, hogy a meleghullámot általában csapadék szokta követni: most több meleghullám után
sem kapott a föld nedvességet.
Gátéron például idén eddig 132
milliméter csapadék esett.
Kovács József, Gátér község
alpolgármestere évtizedek óta él
mezőgazdaságból, gyakorlatilag
ebbe született bele. Saját földjei
és bérleményei vannak. Szántóföldi kultúrával foglalkozik: kukorica, búza, napraforgó, árpa és kis
részben lucerna, amit termeszt.
Kukoricatermést sajnos ő sem tud
felmutatni idén, a napraforgóhozama is jelentősen visszaesett, a gabonából pedig a szokásos harmadát tudja betakarítani. Több mint
hetven hektáron gazdálkodik, ő a
kukoricát otthagyja a földben, ami
tárcsázás, szántás után humuszként hasznosul.
Elmondta, hogy tavaly a földjei
50 százalékán kukorica volt, bár
akkor sem volt jó év, de a gabona
kompenzálta a kukorica okozta
problémát. Idén a gabona is jóval
kisebb hozammal bír. Nincs olyan
növény, amire ne lenne hatással a
vízhiány. Kétségbeejtő a helyzet,
a tartalékaikat élik fel már a gaz-

dák. Sajnos, a jövő is bizonytalan,
úgy véli, hogy szeptember, október
végéig jelentős eső kellene ahhoz,
hogy el lehessen vetni az őszi gabonát. Csontszáraz ugyanis a föld,
hatalmas göröngyökkel. Így nem
lehet előkészíteni a vetésnek, ahhoz porhanyós állagúnak kellene
lennie. A locsolás szóba sem jöhet
a magas költség és a földek szétszórtsága miatt.
A gazdák szerint az állatok is
nagy bajban vannak. Évekkel ezelőtt körülbelül négyszer ennyi
őz élt ezen a területen. Minimális
csapadékvízzel is beérnék, hiszen
a reggeli harmaton is eléldegélnek. A légköri aszály miatt azonban nem jutnak nedvességhez. Ez
az oka a szomorú ténynek: ezen a
nyáron gyakori az ivóvíz híján elpusztult őzek, nyulak látványa a
határban.
Ezek után bizony alaposan át
kell gondolni a jövőt. Kovács József szerint például a kukoricát
minimalizálják, inkább napraforgó
kerül a helyére. A faluban emlegették korábban, hogy az ötvenes
években már volt három, hasonlóan szélsőséges aszályos esztendő, amikor még a vetőmag is veszélyben volt. Optimista embernek
vallja magát, így bízik abban, hogy
túl leszünk ezen a száraz időszakon, és utána újra normalizálódik
a helyzet, hiszen – mint mondja – a
gátéri termőföld viszonylag jó földnek mondható, ha lesz eső, nem
lehet gond a jövőben.

Z. A.
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Tájékoztatás az energia-áremelkedés
okozta városi intézkedésekről
Tisztelt Félegyháziak!
Az elmúlt 8 évben mindig, mindenről őszintén tájékoztattam
Önöket, most is azt teszem.
Bár még nem látszik, de városunk – hasonlóan Magyarország
és Európa valamennyi városához
– az elmúlt harminc év legnagyobb
kihívása előtt áll. Most nem egy
láthatatlan és ismeretlen ellenséggel – egy vírussal – kell majd
megharcolnunk, hanem azért kell
dolgoznunk, hogy az intézményeinket fűteni és világítani, a várost
működtetni tudjuk.
Kiskunfélegyháza anyagi helyzete jelenleg rendezett. A város
számos pontját fejlesztjük, új
bölcsőde épül, új központi parkoló épül, számos, mindenki által
használt utcát építünk és újítunk
fel jelenleg is, mindezen nagyléptékű beruházások mellett még
300 millió forint megtakarítással
is rendelkezünk. Hitelünk, tartozásunk nincs.
Ez az állapot rövidesen véget ér.
A város és intézményeinek gáz- és
áramszámlái augusztustól a jelenlegi 10-szeresére nőnek. Ez annyit
jelent, hogy az éves kétszázmilliós
rezsiköltségeink kétmilliárd forintra emelkednek.

Kétszázmillió helyett évente
kétmilliárd forintot fizetünk majd.
Évente. Csak gázra és villanyra.
Ez az összeg annyi, amelyből a
városközpontot az elmúlt két évben megújítottuk. Csak az uszoda
áramszámlája a jelenlegi 15 millió
forintról 200 millió forintra emelkedik. Ekkora összegeket nem lehet kigazdálkodni. Képtelenség.
Az önkormányzat összes gazdasági és energetikai szakembere jelenleg azon dolgozik, hogy
a veszteségeinket minimalizálni
tudjuk. Az elmúlt években minden
intézményünkre napelemet szereltünk, a fűtőműben kapcsolt hő- és

villamosenergia-termelésre képes
erőművet építettünk. Megtettük,
amit tudtunk, más lehetőségünk
nem maradt.
Egy felesleges és értelmetlen
háború miatt Félegyházának újra
össze kell fognia. A szeretett városunk hosszú távú stabilitásának
érdekében el kell fogadnunk, hogy
néhány, a szívünknek kedves dologról átmenetileg lemondunk:
• A város nevezetes épületeinek
díszkivilágításait kikapcsoljuk, a
szökőkutakat lekapcsoljuk.
• A libafesztivál után valamen�nyi önkormányzati programot elhalasztunk, kizárólag az adventi
gyertyagyújtások maradnak.
• A karácsonyi díszkivilágítás és
a város ünnepi fényekbe öltöztetése elmarad. Kizárólag a fenyőfát
állítjuk majd fel a megszokott helyén. Nem lesz korcsolyapálya és
óriáskerék sem.
• A legnagyobb gáz- és villanyfogyasztó sportcsarnok és uszoda
nyitvatartásában és szolgáltatásaiban korlátozásokat vezetünk be
szeptember 1-jétől. A múzeum, a
könyvtár és a művelődési központ
nyitvatartásában és működésében
is jelentős korlátozásokat vezetünk
be. Amennyiben ez nem lesz elég,

Számlálóbiztosokat keresnek
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
számlálóbiztosok jelentkezését várja az
októberi-novemberi országos népszámláláshoz. A népszámlálás terepen történő
adatgyűjtését a számlálóbiztosok látják
el október 17. és november 20. között.
A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a körzethez tartozó internetes önkitöltési
időszakban le nem zárt címek felkeresése, az
adatfelvétel lebonyolítása, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, folyamatos
kapcsolattartás a felülvizsgálóval. A számlálóbiztosnak a terepmunka során kb. 100-140
címen kell kérdőívet elektronikus formában
kitöltenie.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
nagykorú, cselekvőképes személy, saját eszköz
megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC,
laptop, tablet stb.), e-mail cím, telefonszám.
Előnyt jelent: legalább középfokú végzettség,
alapszintű számítógépes ismeretek (tablet kezeléséhez), jó fellépés, tájékozódási képesség,
rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A számlálóbiztosnak a terepmunka során előreláthatóan 100–140 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH nyújt
az adatfelvétel idejére.
A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek
a 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. számú
melléklete alapján:
Kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizá-

Változott a hulladékudvar nyitvatartása
A Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Osztálya tájékoztatja a

lakosságot, hogy augusztustól a Csongrádi
úti hulladékudvar (vásártér mellett) az aláb-

további intézkedéseket fogunk
hozni.
• Figyelemmel arra, hogy a város összes félretett pénzét, és
közeljövőben keletkező bevételét
gázra és villanyra kell költenünk,
új útépítéseket, építkezéseket nem
indítunk. Kizárólag a már elnyert
két uniós projektünket valósítjuk
meg. A Zöld város folytatását a
Kossuth utcán és a Vasas-pálya
felújítását.
A legfontosabb, hogy a bölcsődéinkben, az óvodáinkban, valamint a szociális otthonokban a
gyermekeink és az időseink ebből a
lehető legkevesebbet vegyenek észre. A gyermekeink a jövőnk, az időseink a felelősségünk. Félegyházán
nem fordulhat elő, hogy 20 fok legyen ezekben az intézményekben.
Ezen nem fogunk spórolni.
A 2010-es évek csődközeli állapota, a 2020-as Covid-megpróbáltatások után most újra hatalmas
kihívások előtt állunk. Mi ezzel a
helyzettel is őszintén szembenézünk és hisszük, hogy helyes döntésekkel ezen is túljutunk, ahogy
eddig is tettük.
Tisztelettel:
Csányi József
polgármester

lás tekintetében címenként: külterület: 350 Ft,
belterület: 300 Ft.
Összeírás körébe tartozó lakás címenként:
külterület: 380 Ft, belterület: 300 Ft.
Összeírt személyenként: külterület: 730 Ft,
belterület: 620 Ft.
Felkészülési és kapcsolattartási díjként
25.000 Ft/számlálóbiztos.
Az egyéni felkészülést követő sikeres vizsga
után történik meg a szerződéskötés a számlálóbiztosi feladatok ellátására. Amennyiben úgy
érzi, hogy szívesen venne részt a népszámlálási munkában és számlálóbiztosnak jelentkezne, kérjük, hogy kapcsolatfelvétel céljából
küldje el nevét és telefonszámát a jegyzo@
kiskunfelegyhaza.hu e-mail címre vagy hívja a 76/562-015-ös telefonszámon a Jegyzői
Titkárságot.
Dr. Faragó Zsolt
jegyző, helyi népszámlálási felelős
biak szerint tart nyitva: vasárnap és hétfő:
zárva,
kedd és szerda: 8:00 – 16:00, csütörtök és
péntek 8:00 – 18:00, szombat: 8:00 – 12:00.
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Újabb gyártástechnológiai fejlesztés a Torus Kft.-nél
A Torus Acéltermékgyártó Kft. a GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar
Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása – keretében technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre 2023 végéig összesen 601,4 millió
Ft összértékben, amelynek 50%-a, 300 706 158 Ft a Széchenyi
Terv Plusz keretében nyújtott vissza nem térítendő Európai Uniós
támogatás segítségével valósulhat meg.
A Torus Kft.-nek – az IFKA előminősítés által is támogatott – célkitűzése, hogy ennek a hazai
stratégiával összhangban lévő
projektnek a keretében előirányzott fejlesztések hatékonyan szolgálják a vállalkozás működésének
a piaci kihívásokhoz való igazodását, a megrendelői igényeknek való
megfelelést és ezen keresztül az
értékláncban történő előrelépést,
illetve lehetővé tegyék az exportértékesítési volumen további jelentős növelését. Fejlesztési céljuk
nem csupán az eszközbeszerzésre
koncentrál. A technológiai és infrastrukturális adottságok megteremtése mellett a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre is
szeretnének kiemelt figyelmet fordítani azzal, hogy saját villamosenergia-termelésükhöz megújuló
energiaforrást hasznosító rendszerbe is fektetnek.

A tervezett beruházások:
– Lemezvágó folyamat automatizálása egy FANUC M-410iC/315
típusú
4
tengelyű
robot
integrációjával.
– Infrastrukturális és ingatlanberuházás esővíz-elvezetéssel, illetve
út- és térburkolatok felújításával.
– CREAFORM DEMO MetraSCAN BLACK Elite lézerszkenner
beszerzése a termékek és szerszámok 3 dimenziós modellezéséhez.
– 599 kWp teljesítményű napelemrendszer telepítése.
– GOODWAY GV 780 M meghajtott szerszámos, C-tengelyes
karusszeleszterga a speciális szerszámok gyártásához.
– Inspekt UTM univerzális szakítógép az alapanyagok modernizált
vizsgálatához.
A beruházások a cég telephelyén,
Kiskunfélegyházán valósulnak meg,
aminek befejezése 2023 második fe-

lében várható. A fejlesztés hozzájárul a versenyképesség, az árbevétel,
bruttó hozzáadott érték növeléséhez, a munkahelyek megőrzéséhez,
új munkahelyek létrehozásához.
A projektről és a cég tevékenységéről bővebb információt a

https://torus-kft.webnode.hu/ és a
http://www.baz-heads.de/ oldalon
olvashatnak.
Projektazonosító:
GINOP
PLUSZ-1.1.2-21-2022-00049
(X)

érdeklődőket, de emellett azt is
fontosnak érezzük, hogy a digitális megoldásainkkal a napi bankolás még egyszerűbbé, gyorsabbá,
gördülékenyebbé válhasson – fogalmazott a területi vezető. Az
új ügyfélponton készpénz ki- és
befizetésre is alkalmas ATM is ta-

lálható, így a készpénzmozgással
járó tranzakciók intézése a nap
24 órájában, sorban állás nélkül
intézhető.
A város nevében Csányi
József polgármester kívánt sok
sikert és jó munkát az ügyfélpont
működéséhez.

Új helyen a K&H Bank
A Szent János-tér 1. szám alatt, modern környezetben várja
meglévő, és új ügyfeleit a K&H Bank Kiskunfélegyházán. Az új
ügyfélponton digitális zónát is kialakítottak, ahol az ügyfelek
tanácsadók segítségével ismerkedhetnek meg a bank innovatív, digitális szolgáltatásaival.
A K&H Bank Magyarország egyik
vezető pénzintézeteként Kiskunfélegyházán is szakértő tanácsadással várja jelenlegi és új ügyfeleit. A magánszemélyeknek és
kisvállalkozásoknak teljes körű
számlavezetési és hitelügyintézési szolgáltatásokat, valamint
prémium banki szolgáltatást is
nyújtanak. Emellett pedig a biztosítással kapcsolatos kérdésekben is tudnak segíteni – tudtuk
meg az új ügyfélpont megnyitóján Fehér Gyöngyi területi
vezetőtől.
– Nagyon örülök annak, hogy
ma itt lehetünk, hiszen több éves
munka előzte meg az új ügyfélpont megnyitását. A Petőfi-térről
költöztünk át a Szent János-tér 1.

szám alá, ahol sokkal modernebb,
a megváltozott igényekhez alkalmazkodó helyszínen tudjuk az
ügyfeleket kiszolgálni. A kialakításnál fontos szempont volt, hogy
személyesebb kapcsolatot tudjunk
kialakítani a hozzánk betérőkkel, így egy olyan digitális zónát
is létrehoztunk, ahol kényelmes
környezetben tudunk beszélgetni
az ügyfelekkel. Lehetőségünk van
arra is, hogy a bank és biztosító
innovatív, digitális szolgáltatásainak használatában is segíthessünk az ügyfeleinknek.
A komplexebb kérdések megválaszolásában, például hitelfelvétellel vagy befektetési tanácsadással kapcsolatos kérdésekben
továbbra is szeretettel várjuk az
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A János vitéz című táncjátékkal indul
Félegyházán a Petőfi-emlékév
János vitéz történetét a tánc eszköztárával meséli el a Félegyházi Táncszínház azon az előadáson, ami szeptember 3-án,
szombaton 20 órakor debütál a félegyházi városi sportcsarnok
színpadán. A nagyszabású produkció egyben a Petőfi-emlékév
városi rendezvényeinek nyitóprogramja lesz. A részletekről Kovács-Csonka Szilviával, a Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület elnökével beszélgettünk.
– Hogyan merült fel az előadás
gondolata?
– Több mint egy évvel ezelőtt
Balla László és Rosta Ferenc alpolgármesterektől kaptuk a felkérést, hogy a Félegyházi Táncszínház
hagyományait követve dolgozzuk fel
táncjáték formájában Petőfi Sándor elbeszélő költeményét. Szép
kihívásnak és rendkívül megtisztelőnek találtuk a lehetőséget, így
azonnal megkezdtük a munkát.
– Mekkora stáb dolgozik a
sikeren?
– Tavaly nyáron készült el a
szövegkönyv, ami Kátai Tibor és
Papp Nóra rendező-koreográfusok munkája. A mintegy 60 perces
előadásba természetesen nem lehetett az eredeti mű mind a 27 fejezetét belesűríteni, de a legjellegzetesebb jelenetek életre kelnek a

színpadon a néptánc nyelvén. Ráadásul élőzenés kísérettel. A táncokat a szabadkai Juhász Zenekar
kíséri. A Padkaporos táncegyüttes
tagjai mellett szerepelnek a darabban a szegedi Délkert Möndörgő
Táncegyüttes táncosai is. János
vitéz szerepében Babos Dániel
látható, Iluskát Kovács Krisztina alakítja. A táncelőadásban
Petőfi Sándor is feltűnik, őt Kálmán Vilmos személyesíti meg. A
francia király Kátai Tibor, a francia hercegnő Misek Bettina lesz.
A boszorkány szerepében Brimo
Vidad, a gazdáéban Kószó Bo-

risz lép színpadra, a magyar sereg
vezéreként Dankó Dominik. A
táncos próbák folynak, a jelmezeket varrják, a díszletek készülnek.
Ahogy a két színpadot megtöltő
fény- és hangtechnika is.
– Közel az előadás napja,
sűrűsödnek az események.
Hogy lehet ennyi embert
összetartani?
– Ez az egyik legnehezebb feladat, hiszen a mi táncosaink – akik
majdnem ötvenen lesznek jelen
a színpadon – nem csak helyi diákok, hanem egyetemisták, családapák és családanyák, akik az
ország legkülönbözőbb szegleteiben élnek, dolgoznak. Nagyon
kell akarniuk, hogy ezt a feszített
tempót tartani tudják. A korosztály
is rendkívül vegyes: öttől hatvan
évesig terjed. Már több egész napos próbán túl vagyunk, augusztus
22. és 28. között pedig a borsihal-

mi művésztelepen tartunk egyhetes felkészítő tábort, ahol reggeltől estig tartanak majd a próbák.
Szeptember 2-án lesz a nyilvános
főpróba, 3-án pedig az előadás.
Addig is minden résztvevő minden
idegszálával azon van, hogy a lehető legjobbat hozza ki magából. Felbecsülhetetlen segítséget kapunk
a szülőktől, és nagyon hálásak vagyunk a szponzoroknak is a bizalomért. Emellett két pályázati forrás
tette lehetővé, hogy a Félegyházi
Táncszínház idén minden eddiginél nagyszabásúbb produkcióval
álljon a közönség elé. Végezetül, de
nem utolsó sorban szeretném kiemelni legnagyobb segítőm, Pappné Szabó Szilvia munkáját, aki az
egyesület titkáraként koordinálja
és szervezi a felkészítő tánctábort,
valamint a jelmezek és a díszletek
készítésének folyamatát – mondta
el Kovács-Csonka Szilvia.
T. T.

A program a TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 azonosítószámú – Megyei identitás erősítése – „Petőfi200” című pályázat keretében valósul meg.

Móra szobrot avattak

Orvostanhallgatók
pályázatát várják
helyi ösztöndíjra
Pályázatot hirdet az egészségügyi felsőfokú
szakképzési rendszer keretében nappali tagozaton, általános orvos szakon tanulmányokat
folytató hallgatók számára Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Művelődési és Szociális Bizottsága az orvostanhallgatók helyi ösztöndíj támogatásáról
szóló önkormányzati rendelet alapján.

Móra Ferencet ábrázoló szobrot avattak Kiskunfélegyházán, az író nevét viselő művelődési központban július 19én, születésének 143. évfordulóján.
Az eseményen a város képviseletében jelen voltak Kiskunfélegyháza alpolgármesterei: Balla László és Rosta Ferenc, Fo-

gas Ottó, a szegedi Móra Ferenc Múzeum
igazgatója, valamint Móra Péter, aki Móra
István író, költő, néptanító, Móra Ferenc
bátyjának leszármazottja. Beszédet mondott dr. Medgyesi Konstantin történész.
A mellszobrot Rieger Tibor, Kossuth-díjas szobrászművész alkotta meg, kivitelezője pedig Bozóki István kőfaragó volt.

Pályázatot nyújthat be az az orvostanhallgató, aki
legalább hat félévet eredményesen befejezett és
vállalja ösztöndíjszerződés kötését. Az ösztöndíj-
támogatás mértéke havi 100 ezer forint, amely a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 6 tanulmányi
félévre pályázható meg. A pályázat benyújtásának
határideje szeptember 30., az elbírálás október 30áig megtörténik.

A pályázat részleteiről
www.felegyhazikozlony.eu
és a www.kiskunfelegyhaza.hu oldalakon
lehet tájékozódni, ahonnan a pályázati
adatlap is letölthető.

10

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l ELISMERÉS

2022. augusztus 26.

EMLÉKEZÉS ÉS ELISMERÉSEK
a Semmelweis-napi városi ünnepségen
A városháza dísztermében rendezte meg Semmelweis-napi
ünnepségét a Kiskunfélegyházi Városi Kórház, Rendelőintézet, Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központ június 30-án,
csütörtökön.
A megjelenteket dr. Körtvélyessy
András, a Bács-Kiskun Megyei
Oktatókórház
kiskunfélegyházi
telephelyének igazgatója és Balla
László alpolgármester köszöntötte. Az ünnepségen a jelenlévők néma tisztelgéssel adóztak
a nemrégiben elhunyt dr. Svébis
Mihály, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház főigazgatója, valamint
dr. Tóth Sándor, a kiskunfélegyházi városi kórház egykori igazgatója emléke előtt.
Az eseményen dr. Spottle
Andrea orvos idézte fel Semmelweis Ignác, az anyák megmentőjének meg nem értett életútját,
majd dr. Körtvélyessy András
szívélyes szavakkal üdvözölte a
szakma képviselőit, és kiemelten
szólt azokról a félegyházi munkatársakról, akik az egészségügyi
dolgozók legnagyobb ünnepén, a
Bács-Kiskun Megyei Kórház központi ünnepségén vehették át
díjukat, elismerésüket.
A főigazgató-helyettes beszédében kitért arra, hogy az elmúlt
két évben a Covid-vírus okozta
nehézségek összehozták a csapatot, amelynek tagjai sokszor
saját családi életüket áldozták fel
a gyógyítás és az ápolás oltárán.
Emberfeletti harcot vívtak egy
olyan vírus ellen, aminek kezelése, visszaszorítása még gyerekcipőben jár annak ellenére, hogy
már régóta ismerik a betegség
más változatait. Mint mondta,
végtelenül büszke arra, hogy egy
ilyen összetartó csapat tagja lehet, akik nemcsak igazi szakemberek, hanem kiváló támogatói is
egymásnak a nehéz helyzetekben.
Balla László személyes tapasztalatait felidézve ezúton is köszönetet mondott a kiskunfélegyházi
kórház egészségügyi dolgozóinak
azért a törődésért és szakmai
profizmusért, amit a saját betegsége kapcsán tapasztalt az intézményben. Mint mondta, 2021
novemberében került a kiskunfél-

egyházi kórház Covid-osztályára,
ahol csupa odafigyelést, törődést
kapott.
Semmelweis-nap alkalmából a
félegyházi városi kórház dolgozói közül az alábbiak részesültek
elismerésben:
Kiváló Ápoló-díjat kapott Géczi
Beáta ápoló, rehabilitációs osztály.
Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért kitüntető díjban részesült Ozsvárné dr. Cinke Klára
osztályvezető főorvos és dr. Szabó
Edina adjunktus.
25 éves szolgálati elismerésben
részesült:
Czizmadiáné Nagy Szilvia
ápoló, Kispál Józsefné vezető
ápoló, Mácsai Edit ápoló, Sallainé Olajos Andrea asszisztens,
Takácsné Kurucz Gréta ápoló és Urbán Bernadett Andrea
röntgenasszisztens.
30 éves szolgálati elismerésben
részesült:
Ézsi Anikó röntgenasszisztens,
Gál Illés Antal telefonközpontos,
Kovácsné Palotás Erika konyhai
kisegítő és Süvegesné Csabai
Andrea ápoló.
40 éves szolgálati elismerésben
részesült:
Bokor Imréné asszisztens,
Göröcs Éva ápoló, Kuruczné
Csáki Éva Julianna gyógyszertári asszisztens, Törökné Pintér

Veronika asszisztens és Fazekas
Jánosné ápoló.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Bács-Kiskun
Megyei Területi Szervezete minden
évben példamutató szakmai és kimagasló kamarai tevékenységéért
kitüntetést ad át tagjai részére
minden városi szervezetében. A
Kiskunfélegyházi alapszervezet az
idei évben 3 kollégát részesített
kitüntetésben az ellátás különböző területeiről, akik évek óta részt
vesznek a kamara tevékenységében, osztályukon segítik annak
működését. Munkájukat elméleti
és gyakorlati területen is lelkiismeretesség, felkészültség és alaposság jellemzi. Munkatársaikkal
és a betegekkel való kapcsolatuk
példaértékű.
A MESZK Megyéért-díjat Hürkecz Attila Jánosné fizioterápiás asszisztens vehette át
Kecskeméten, az Ápolók Napja
rendezvényen.
A MESZK Semmelweis-napi elismerésében részesült Göröcs Éva
szakápoló, mozgásszervi rehabilitációs osztály és Mátyás-Péter
Judit röntgenasszisztens.
A telephely vezetése Semmelweis-napon apró figyelmességgel
köszönte meg nyugdíjba vonuló kollégáik hosszú, áldozatkész
munkáját:

Fazekas Jánosné és Göröcs
Éva ápolóknak, Törökné Pintér
Veronika és Bokor Imréné as�szisztenseknek, Kuruczné Csáki
Éva Julianna gyógyszertári as�szisztensnek és dr. Gyöngyösi
György főorvosnak.
Az Európai Gyógyszerészek Szövetsége 2021-ben meghirdette a
„Szükséglet alapú Gyógyszerellátás”című programot, amelynek
célja a környezet és az anyagi források védelme. Ezeket a célokat a
félegyházi intézmény gyógyszertára is a magáévá tette és ezúton
mond hálás köszönetet a legjobban
teljesítő kollektívának, a Krónikus
Belgyógyászat B és C részlegének.
Kiváló Kórházi Dolgozó-díjat kapott dr. Szaszkó Mária főorvosnő, dr. Parczen Dénes főorvos és
Rádi Szabó Andrea ápoló.
Kiváló Asszisztens elismerésben részesült Bokor Imréné
asszisztens.
Kiváló Előadó, Kiváló Ügyintéző-díjat kapott Rajzinger-Pataki Katina pénzügyi ügyintéző
és Tóthné Farkas Gabriella
csoportvezető.
Kiváló Szakmunkás elismerést kapott Gál Illésné telefonkezelő, portás és Farkas Zoltán
gépkocsivezető.

V. B.
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Göröcs Éva, akinek az emberek
segítése a legfontosabb
Negyvenéves szolgálata alkalmából köszöntötték az idei
Semmelweis-napon Göröcs Éva
szakápolót, aki mindvégig a félegyházi városi kórházban szolgálta a betegeket. Tudta, hogy
ezen a pályán a legmagasabb
szintű empátiára, türelemre és
szakmai alázatra lesz szüksége. Ezeket az erényeket kiérlelte és csiszolta az évtizedek
alatt, betegek ezreinek gyógyulását segítve.
– Mikor végzi jól a dolgát az
ápoló?
– Egy jó ápoló mindig empatikus,
türelmes és megvan benne a szakmai alázat. A mi foglalkozásunk
kőkemény csapatmunkát igényel
mindenkitől. Attól működik jól egy
osztály, ha az orvosok és a nővérek
maximálisan együtt tudnak dolgozni. Szerencsés vagyok, mivel mindig
olyan közegben voltam, ahol ez maradéktalanul teljesült. A pandémia
ezt különösen megmutatta, hiszen
nem egyéni győzelmeket arattunk,

hanem egymást támogatva csapatgyőzelmeket értünk el.
– Miért az egészségügyi pályát
választotta hivatásaként?
– Az édesanyám takarítóként
dolgozott a félegyházi kórház műtőjében. Sokszor bementem hozzá,
ahol lenyűgözött a szervezettség és
a munka iránti alázat, ami az ott
dolgozókat jellemezte, így megtetszett ez a hivatás. Az iskolaválasztás is kézenfekvő volt számomra.

– Milyen út vezetett végül a
kórházig?
– A kiskunfélegyházi József
Attila Általános Iskola elvégzését követően a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban kaptam meg a szakképesítésemet.
1982. augusztus 1-jétől a félegyházi kórház sebészeti osztályán
dolgoztam. 2010-től a mozgásszervi rehabilitációs osztályra
kerültem.
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– Mi marasztalta negyven évig
a pályán?
– Középiskola után nagy volt bennem a tudás iránti vágy, így folyamatosan képeztem magam. 1984-ben
szaknővér lettem, majd 1986-ban
intenzív terápiás szakasszisztensi
végzettséget szereztem. Rengeteg
érdekes feladattal találkoztam és
ezekből sokat tanultam. Az orvosok
megbíztak bennünk és a felkészültségünkben. A szüleim, a tágabb
családom mögöttem állt azokban a
helyzetekben, amikor rám odabent
volt szükség. Ezért nem tudok elég
hálás lenni. Voltak nehéz pillanatok,
de tudtam, hogy nekem még feladatom van itt.
– Mit tervez a nyugdíjas
évekre?
– Van két tündéri kislány unokám, akikkel a lehető legtöbb időt
igyekszem eltölteni. Szeretném,
ha tudnák, hogy a nagymamájuk
mindenben támogatja őket, még a
huncutságban is. Kikapcsolnak a jó
könyvek és az ismeretterjesztő műsorok. Az elmúlt években nekem is
adódtak egyészségügyi problémáim, amiket pihenéssel, odafigyeléssel, illetve az orvosi tanácsok betartásával kívánok csökkenteni.

V. B.

Az idegrendszer őre – dr. Szaszkó Mária
Kiváló Kórházi Dolgozó-díjat
vehetett át dr. Szaszkó Mária
neurológus főorvos július 7-én,
a kecskeméti megyei kórház
Semmelweis-napi ünnepségén.
A Jászságból származó szakember szívesen beszélt az orvosi
pálya választásának okáról, valamint az élethosszig tartó tanulásba vetett hitéről.
– Milyen élmények határozták
meg a fiatal éveit?
– Jászberényben születtem. Ott
jártam általános iskolába, a tantestület nyolcadikos koromban Székely
Mihály-díjjal jutalmazott az iskola
legjobb tanulójaként. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a tanulás legyen az
én utam. Az általános iskola után a
Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiztem. Az egyetemi éveimet Szegeden töltöttem.
– Minek a hatására választotta
az orvosi pályát?
– Nagy hatással volt rám a cipész
nagyapám, aki egy betegség miatt
elveszítette az egyik lábát, majd
protézist kapott, és ezzel a művégtaggal még a tetőre is felment. A
küzdést tőle tanultam meg. A köz-

vetlen családomban elsőgenerációs
értelmiségi vagyok.
– Miért lett neurológus? Hol
kezdődött a szakmai pályája?
– Viszonylag korán elköteleződtem a neurológia irányába, minden elméleti tárgyból az idegrendszer működése érdekelt leginkább.
Ötödévesként, amikor a neurológiát
tanultuk, már tudtam mit választok.
Érdekelt az idegrendszer szervezettsége, hogy megfelelő anatómiai
és elméleti tudással milyen jól meg
lehet határozni a sérülés helyét.
Miután sok neurológiai betegség,

például a Parkinson-kór, epilepszia,
stroke, demencia bár kezelhető, de
nem gyógyítható, hosszú követésre van szükség. Az éveken át tartó
gondozás közvetlenebb kapcsolatot
jelent a betegekkel és a hozzátartozókkal. Örömteli és szomorú híreket
is megosztanak velem az emberek.
Sokszor az együttérző meghallgatáson kívül mást nem tudok adni.
Gyökössy Endre református lelkésztől olvastam, „ahol száz szó is
kevés, ott egy is sok”. Nagy bölcsesség! Ha ma kellene döntenem, akkor
is a neurológiát választanám.

Az egyetem után Szentesen,
majd szakvizsga után a Kistarcsán
dolgoztam. A rendszerváltás idején
Budapestre költöztem, ahol máig
ható élményeket szereztem. Ott
voltam a Kossuth-téren, amikor
1989 júliusában Magyarországra
látogatott idősebb George Bush,
az USA 41. elnöke, vagy 1989. október 23-a, amikor Szűrös Mátyás
kikiáltotta a köztársaságot a parlament erkélyéről.
–
Mióta
lakik
Kiskunfélegyházán?
– Házasság révén kerültem Kiskunfélegyházára. Itt élek a férjemmel azóta is. 1995 óta dolgozom
a neurológiai szakrendelőben. A
negyvenes éveim végén szereztem
angol nyelvből középfokú nyelvvizsgát. Az élethosszig tartó tanulásra biztatom betegeimet, és én
is így élek. Pihenésképp hetente
többször gyalogolok, néha kerékpározom. Érdekel a múzeumok, a
képtárak, a kastélyok és a templomok világa. Szívesen olvasok, a
Bibliát is napi rendszerességgel.
Egyetlen fiunk Londonban tanul, reméljük, hogy a megszerzett tudást
hazahozza.
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Aki a testünkbe lát – Ozsvárné dr. Cinke Klára
Ozsvárné dr. Cinke Klára radiológus főorvos magas színvonalú orvosi munkásságát, betegei iránti empatikus, türelmes
hozzáállását ismerte el a képviselő-testület a Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért
kitüntető díjjal. Ennek kapcsán
beszélgettünk a doktornővel
hivatásról,
elköteleződésről,
családról.
– Milyen gyerekkori élmények határozták meg a
pályaválasztását?
– Szegeden születtem, Kiskundorozsmán éltem a szüleimmel.
Általános iskolás koromban operaénekes szerettem volna lenni.
Zongoráztam, hegedültem, de be
kellett látnom, hogy az álmom beteljesedéséhez nem elég a hangterjedelmem. Jó tanuló voltam,
így könnyen felvételt nyertem a
szegedi Radnóti Miklós Kísérleti
Gimnáziumba, majd a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán diplomáztam.
Az első két év nagyon nehéz volt
számomra, de – ahogy egyre több
volt a szakmai tantárgy – megszerettem, mind jobban élveztem a
tanulást. Jók voltak a gyakorlatok,
segítőn álltak hozzánk a betegek
és az oktatók is.
–
Miért
a
radiológiát
választotta?
– Nagyon imponált, hogy ami
mások számára csak foltok halmaza, abban mi, radiológusok meg-

látjuk a háromdimenziós testről
készült képet, és a szaktudásunk,
precizitásunk, képzeletünk révén
értelmezni, értékelni tudjuk.
– Hogyan születik diagnózis a
látott képből?
– Az elmúlt évtizedek alatt hatalmas átalakuláson ment keresztül a
radiológia a technika fejlődésének
köszönhetően. A röntgenorvos
feladata az, hogy a röntgenképek
alapján a kezelőorvostól és a betegtől kapott információk segítségével minél pontosabb diagnózist
állítson fel. Ezért, nekem nagyon
fontos a betegekkel és a küldő

orvossal a megfelelő kommunikáció. Nagy felelősség van rajtunk.
36 éves szakmai pályafutásom
során sok mindent tapasztaltam.
Volt, hogy egy látszólagos apróság mögött életveszélyes betegség
igazolódott. Ebből is érthető, hogy
mennyire körültekintően kell eljárnunk minden alkalommal.
–
Hogyan
került
Kiskunfélegyházára?
– 32 éve házasságban élek, a férjem félegyházi. Nagyon szerettem
a szakmámat, de vágytam családra is. A két gyermekünk születése
között szakvizsgáztam, és a fiúk a

munkám rendszertelensége illetve
kötöttsége miatt nem sokat láttak.
Ennek megoldására született meg
a döntésem, miszerint Kiskunfélegyházán vállalok munkát. Az elődöm nyugdíjas lett, megpályáztam
az állást. 28 éve a helyi kórházban
dolgozom.
– Mi jelenti a pihenést az
életében?
– A családom az első. Igyekszem
sok időt eltölteni velük, ami feltölt
egy nehéz nap után. Szívesen nézek hírműsorokat, képzem magam
a szakmámban, szaklapokat olvasok.
V. B.

Városi kitüntetésben részesült dr. Szabó Edina
Kiemelkedő szakmai tudása, empatikus, pozitív hozzáállása, a
covidos betegek ápolásában, gyógyításában tanúsított emberséges, hősies magatartása elismeréseként Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért kitüntető díjat vehetett át dr. Szabó Edina
belgyógyász.
A kardiológus kérdésünkre elmondta, hogy a díjat civil kezdeményezés alapján ítélték oda,
amellyel elsősorban a félegyházi
betegek ismerik el munkáját. –
Nagy öröm volt számomra ez a
díj. Úgy gondolom, hogy nemcsak
szakmai elismerés, hanem a lakosok megbecsülése is. Visszajelzés
és megerősítés számomra, hogy
megítélésük szerint jól végzem a
munkámat, hogy elégedettek velem a páciensek. Ezzel nemcsak
az itteni munkámat ismerik el

az emberek, hanem a városhoz
fűződő lojalitásomat is. Azt, hogy
itt maradok Félegyházán, annak
ellenére is, hogy számtalanszor
hívtak más intézménybe dolgozni
– fogalmazott.
Dr. Szabó Edina Szeghalmon
született, általános iskolai tanulmányait Dévaványán és Békéscsabán, a gimnáziumot és az egyetemet Szegeden végezte. – Sok
véletlen egybeesés hozta, hogy
a félegyházi kórházba kerültem.
Tulajdonképpen a szüleim előre-

látásának köszönhetem azt, hogy
Szegedre jártam és ott végeztem
el a középiskolát. A matematikát
nagyon kedveltem, és eredetileg
talán közgazdásznak készültem,
de biológia-kémia szakos osztályba vettek fel, ahol megkedveltem a
biológiát. Érettségi után nem elsősorban szakmát, hanem egyetemet
választottam, 1996-ban végeztem
el az orvosi egyetemet Szegeden –
mesélte a doktornő.
– Amikor hatodéves gyakorlati
helyet kellett megnevezni, az egyik
csoporttársam javaslatára választottam az itteni kórházat. A várost
egyébként már korábbról is ismertem egy félegyházi gimnazista
és egyetemi évfolyamtársam révén. Amikor idekerültem, kiderült

az is, hogy Nyúzó Bálint főorvos
úr – akitől sokat tanultam belgyógyászatból – szintén dévaványai,
ismeri a szüleimet. Szigorló éveim nagy részét már itt töltöttem,
megtetszett a belgyógyászat, és
szerencsére a megpályázott állást
is megkaptam. Eredetileg diabetológusnak készültem, de időközben gyermekeim születtek és a
férjem lett a diabetológus. Amikor visszajöttem a babázásból
a koronária-őrzőben dolgoztam,
ahol „megfertőződtem” a kardiológiával, és végül Nyúzó főorvos
állított erre a pályára. Egyáltalán
nem bánom, hogy így hozta az
élet, szeretek ebben a kórházban
és ebben a szakmában dolgozni –
tette hozzá.
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Élete az ápolás – Kiváló
Ápoló-díjat kapott Géczi Beáta
Több mint 30 éve segíti ápolóként a betegeket Géczi Beáta,
a félegyházi kórház munkatársa. Pályája során részt vett az
újszülöttek ellátásában, a koronavírusos betegek ápolásában és az idős emberek mozgásszervi rehabilitációjában is.
Munkáját Kiváló Ápoló oklevéllel ismerte el a Bács-Kiskun
Megyei Oktatókórház. Ennek
kapcsán életútjáról, mindennapjairól és a szakma szépségéről kérdeztük.
– Végtelen megtiszteltetésnek érzem ezt az elismerést. Olyan díj ez,
amit egyszer kap meg életében az
ember, amit büszkén mutathatok
majd meg az unokáimnak. Ezzel
megköszönik azt a munkát, amit
az elmúlt 31 évben végeztem. Egyben megerősít abban, hogy ezen a
pályán a helyem, hogy jól végzem
a rám bízott feladatokat. Úgy gondolom, egyszer minden nővérnek
kellene egy ilyen elismerést adni
– fogalmazott a díj kapcsán Géczi
Beáta.
Az ápolónő Petőfiszálláson töltötte gyermekkorát, tanulmányait Kecskeméten, az akkor még
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
Szakközépiskolában végezte. 1991
nyarán került a félegyházi kórház
gyermekosztályára, majd újszülött

kardiológus
– Nagyon nehéz helyzetben voltunk a koronavírus-járvány időszakában. A legnehezebb talán az
volt, amikor egy csütörtöki napon
délután megtudtuk, hogy másnap
bezárunk, és egy teljesen másfajta
ellátásra kell átállnunk. Pénteken
már jöttek is a mentők és hozták
a koronavírusos betegeket. Hirtelen kellett minden helyzetet megoldanunk, mind szakmailag, mind
emberileg. Előtte nem találkoztunk
ilyen betegekkel, alapvetően senki
sem volt tüdőgyógyász köztünk.
Mentálisan sem voltunk erre felkészülve, a kialakult helyzet emberfeletti munkát követelt mindenkitől,
orvosoktól, nővérektől, takarítóktól – emlékezett vissza a járvány
időszakára.

osztályára, ahol 20 évig gondoskodott a kisbabákról. Ezt követően a krónikus belgyógyászaton
dolgozott, jelenleg a mozgásszervi rehabilitációs osztály betegeit
gondozza. – Anyukám idősekkel
foglalkozott, valószínűleg tőle ered
az, hogy az ápolás irányába fordultam. Azt mindig is tudtam, hogy
gyerekekkel szeretnék foglalkozni,
és már kislányként is felnéztem
az ápolónőkre, így az egészségügyi
pályát választottam. Munkám legjobb és legszebb része az újszülött
osztályon eltöltött idő volt. Sok

munkatárs gyermekét gondoztam
az első napokban, sőt, ma már
olyan kollégám is van, akit újszülöttként én mutattam meg először
az édesapjának – emlékezett vis�sza Beáta.
Szerinte ezt a hivatást nem lehet kicsit szeretni, szívvel-lélekkel,
rengeteg türelemmel és kitartással lehet csak csinálni. – Ha valaki
ápolónak készül, akkor elfogadja,
hogy a kórházban kell karácsonyozni. A fiatalok nem igazán látják a szakma vonzerejét, csak azt,
hogy nem éri meg ennyi pénzért
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12 órázni, pedig rengeteg szépséget rejt ez a munka. A legjobb
része az, amikor látjuk a betegek
gyógyulását és hazaengedhetjük
őket – mondta.
Az ápolónő aktívan részt vett a
koronavírus-járvány időszakában
a fertőzött betegek ellátásában
is. Elmondta: nagyon nehezen
élte meg, számára is embert próbáló időszak volt. – Egyik napról
a másikra szembesültünk az új
helyzettel. Három-négy órát kellett
beöltözve a betegek között tölteni, nem ehettünk, ihattunk, vagy
mehettünk el a mosdóba. A kollégák sokat segítettek, együtt nevettünk, vagy sírtunk a többiekkel
– fogalmazott.
Beáta mindennapjai nagy részét
a betegek között tölti, munkája során fontos a csapatmunka, hiszen
az orvossal és a beteggel is együtt
kell dolgozni. – A beteggel való
kapcsolattartás a legfontosabb, hiszen igénylik, hogy beszélgessünk
velük, figyeljünk rájuk, mi pedig
ezekből tudjuk, hogy ha valami baj
van. A 12 órás műszakok a nyári időszakban még nehezebbek,
mert a szabadságon lévő kollégák
feladatait is átvállaljuk. A mozgásszervi rehabilitációs osztályon
általában 40 beteget látunk el. A
gyógytornászokkal összedolgozva
az a célunk, hogy egy-egy operáció
után mindenki visszatérjen az aktív életbe. Ahhoz, hogy jól tudjuk a
munkánkat végezni, a betegeknek
is türelemmel és emberséggel kell
hozzánk viszonyulniuk – mondta el
Beáta.
G. E.
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In memoriam Molnár József
Nehéz szívvel búcsúzunk egy olyan nagyszerű embertől, aki két
és fél évtizeden át vezette a kiskunfélegyházi földhivatalt, napjainkban a Kiskunfélegyházi Járási Földhivatali Osztályt.
Molnár József 1958. július 29én született Kiskunfélegyházán,
egyszerű polgári család középső
gyermekeként. Gyermekéveit Tiszaalpáron töltötte családjával. Általános iskolai tanulmányait is ott
végezte, majd Kiskunfélegyházára
került, a Petőfi Sándor Gépészeti
Szakközépiskolában érettségizett.
Katonai szolgálatát 1981-1983
között teljesítette Kiskunfélegyházán. 1985-ben növénytermesztési
üzemmérnök diplomát szerzett
Mezőtúron. Ezt követően a tiszaalpári Búzakalász Mezőgazdasági
Termelő Szövetkezetben agronómusként helyezkedett el.
1992. február 25-étől dolgozott a földhivatalban, ahol mezőgazdászként kezdte pályafutását,

majd 1997. január 1-jétől a hivatal
vezetője lett egészen halála napjáig. Még kinevezése évében ingatlankataszteri szakosító oklevelet,
2006-ban Székesfehérváron ingatlanközvetítő szakképesítést szerzett, ezen kívül természetesen folyamatosan teljesítette a kötelező
szakmai képzéseket is. 2013-ban a
Nyugat-Magyarországi Egyetemen
okleveles birtokrendező mérnök
diplomát vehetett át.
Munkáját mindig legjobb tudása
szerint végezte, pályáját a fejlődés
iránti vágy, a szakmaszeretet és az
ügyfelekkel szembeni maximális
tisztelet példázta. A hivatal első
számú embereként mindvégig következetesen, nagy empátiával és
megértéssel oldotta meg az adó-

dó feladatokat és élethelyzeteket,
mind az ügyfelek, mind a munkatársak vonatkozásában. Kollégái
elismerését szakmaiságával, segítőkészségével és a csapatmunka
kialakításával vívta ki. Az egység
megőrzése és a csapat összetartása érdekében élen járt a kirándulások megszervezésében és
lebonyolításában is. Visszafogott
természete révén igyekezett csak
a pozitív információkat átadni
kollégáinak.
Szeretettel gondolunk vissza
az általa oly gyakran emlegetett
történetekre, amelynek fő témái
a főiskolai évek, a katonaság, a
téeszes évek és a vadászat voltak.
Hálásak vagyunk a csapatépítő tevékenységéért, az általa szeretettel készített és nagyon finom bográcsos ételekért.
Erős személyiségét, élni akarását sajnos a betegsége megtörte,

Elhunyt Kovács Sándor, a Móra Ferenc
Gimnázium nyugalmazott igazgatója
Kovács Sándor nyugalmazott
igazgató 1933. szeptember 9-én
született Kiskunhalason. Szüleit
korán elvesztette, így magának
kellett irányítani életpályáját. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait Kiskunhalason végezte. A Szegedi Tudományegyetemen
1956-ban szerezte földrajz-történelem szakos középiskolai tanári
diplomáját.
Kiskunfélegyházára került tanítani, három évig az I. sz. Leányiskolában, majd szintén három évig
a Petőfi Sándor Gimnáziumban
dolgozott. Ezután került a Móra
Ferenc Gimnáziumba, ahol 31
évet töltött, ebből 24 évig intézményvezetői feladatokat látott el.
Felesége szintén pedagógus, majd
igazgató volt.
Gyermekkora óta szerette az
irodalmat, főleg a verseket és
novellákat. Mindig érdekelte az
ember, a világ, a természet, az
érzések, az ifjúság, a haza sorsa,
a jelen és a jövő. Néhány alkalmi
vers kivételével a fiókjának írt.
A Móra Ferenc Gimnázium közalkalmazotti testülete tisztelettel
és szeretettel emlékezik Kovács
Sándor életpályájára, Rosta Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató
szavaival.

Kovács Sándor igazgató úr 89 földi év után
hazatért.
Az iskola történetének harmadik
leghosszabb ideig
tartó igazgatósága
volt az övé. Több
mint húsz esztendőt adott neki a
sors e tisztség betöltéséhez. Nem volt
egyszerű az a kor sem
egy vezetőnek, mégis a
nevéhez fűződnek olyan jelentős dolgok, mint az intézmény
150. évfordulójának megemlékezései, a tagozatos oktatás megteremtése, a muzsika ünnepének
lehetővé tétele, az új épületszárny
megszületése, vagy a keresztény
tagozat indítása. Ezekre különösen büszke volt.
Örökös harcot kellett vívnia az
akkori szemlélettel, amely a gimnáziumi oktatás háttérbe szorítását akarta elérni a szakképzéssel
szemben. Nem volt forradalmár
típus, nyugodtsága, embersége
mindig arra késztette, hogy türelemmel, apró lépésekkel haladjon
céljai felé.
Emberséges volt, jó lelkű a gyerekekkel s a kollégákkal egyaránt.

De ezt néhányan gyengeségnek tudták be, s bizony visszaéltek vele.
I ga z gat ó s á g á n a k
utolsó időszakában,
mint
mondotta,
többen megkeserítették életét, de
soha nem reagált
haraggal,
mindig
humánusan próbálta
megoldani úgy a kollégák, mint a hozzá forduló gyermekek problémáit.
Szép csendben megbocsátott
mindenkinek, a nyugdíjas évek beszélgetéseiben sem hallottam tőle
elmarasztaló véleményeket, negatív visszaemlékezéseket. Nagy
szeretettel és boldogan írta vis�szaemlékező sorait a gimnázium
200 éves emlékkönyvébe.
Szelíd, békeszerető, líraiságba
hajló alkata legjobban verseiben
fejeződött ki. Bár több kötetét is
kiadták, mégsem tekintette magát költőnek, inkább olyan embernek, mint aki kiírta magából
azt, ami fájt, amit szépnek, jónak
tartott, sok eltávozott barátja
emlékét foglalta kedves, megható rímekbe, de az utolsó kötetből
bizony már a komolyabb témák is
kicsendülnek.

ennek ellenére panaszkodni soha
nem hallottuk. Július 28-án, a 64.
születésnapja előtti napon örökre
lehunyta szemét.
Nyugodj békében Józsi, szeretettel emlékeznek rád a kiskunfélegyházi földhivatali osztály jelenlegi és volt munkatársai.
„Azok a barátaink, akiket elveszítettünk, nem a földben pihennek, hanem bent lakoznak a
szívünkben”

Alexandre Dumas
Örült az élet megannyi szépségének, az ifjúságnak, az őt körülvevő világnak, a májusi szerenádoknak. Az egy szál gyertya által
megvilágított ablakában mindig
ott várta a búcsúzó osztályokat
egy doboz Macskanyelv.
Amikor jobban beengedett életébe, akkor láttam csak, hogy
mennyire szerette és tisztelte
feleségét, akit nagy odaadással
és szeretettel ápolt haláláig. Ez a
szívszorító, embert próbáló helytállás, tiszteletet ébresztő és példaként ragyoghat mindannyiunk
előtt. Utoljára unokájának szalagozó táncát nézték meg együtt
büszkén csillogó szemmel a városi sportcsarnokban.
29 esztendő telt el azóta, hogy
Kovács Sándor igazgató úr kilépett iskolájának kapuján, ahol
egykori tablók, sárguló fényképei
máig őrzik arcának vonásait; alakja, személyisége tanítványai lelkében emlékeiben él tovább.
Kedves Sanyi bátyám! – engedd
meg, hogy a 2002-ben írt Megújulás című versed egy részletével
búcsúzzam tőled:
A test porrá válik,
A lélek megmarad.
Ősi közbe vágyik,
A fény úton halad.
A távozó fénypont
Az égbe visszatér,
Ősi szülőjétől
Bebocsátást kér.
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Félegyházi ajándék Korondnak
Idén XVI. alkalommal szervezték
meg a Fúvószenekarok Találkozóját Korondon. Ez alkalommal,
augusztus 7-én avatták fel azt a
Hunyadi László szobrászművész
által készített Petőfi-mellszobrot, amit Kiskunfélegyháza a
testvérvárosi kapcsolat megerősítésének szándékával ajándékozott a településnek. Az
eseményen dr. Ónodi Izabella
önkormányzati képviselő, Isán
András és felesége, valamint dr.
Tarjányi József és felesége képviselték a várost.
A látogatásról a képviselő as�szony elmondta, hogy számos
testvértelepülés küldöttei voltak
jelen a találkozón, amit tartalmas
program és szíves vendéglátás jellemzett. Ott tartózkodásuk során
meglátogatták Orbán Balázs sírhelyét, megtekintették a Mini Erdély Parkot, jártak Tamási Áron
szülőházánál és sírhelyénél Farkaslakán. Sófalvi Árpáddal – akinek a kálváriánál álló székelykaput
köszönheti Félegyháza –, a Jézus
Szíve Kilátóhoz kirándultak, Illés
Sándor a fazekasság rejtelmeibe
vezette be őket, és jártak a korondi
hegyekbe szervezett szekeres túráiról híres Tófalvi Bertalannál
is. Dr. Ónodi Izabella elmondta azt
is, hogy székelyföldi születése miatt különösen közel érzi magához
az erdélyi testvértelepülést, ahol
2014-ben járt első ízben Félegyháza képviseletében, majd a Sörfesztiválon mélyítették el barátságukat az idei Petőfi-emlékfutásra
érkező korondi delegáció tagjaival.
Augusztusi kint tartózkodá-

suk harmadik napján, vasárnap,
a szentmisét követően avatták fel
a korondi szakközépiskola előtti téren a félegyházi ajándékként
érkezett, Petőfi Sándort ábrázoló,
bronzból készült mellszobrot. Az
alkotásról Katona Mihály polgármester köszöntő beszédében
azt mondta, hogy az eddigieknél
is szorosabbra fűzi a két település
közötti testvérvárosi kapcsolatot,
és segít a korondiaknak a költő
emlékének ápolásában.
Dr. Ónodi Izabella a kiskunfélegyháziak üdvözletét e szavakkal
tolmácsolta az átadó ünnepségen:
– Korondi barátaink többek között a leghíresebb anyagformálók,
mint azt az egész világon ismert
kezük munkája is bizonyítja. A mi
kiskunfélegyházi Petőfi Sándorunk
pedig az egyik leghíresebb szóformáló, akinek gondolatai több tucat
nyelvre lefordítva meghódították
az egész világot. Ámde formálni
nemcsak az anyagot és a szavakat lehet, hanem az emberi kapcsolatokat, a határokon átívelő

határtalan barátságot is. Ennek a
formálásnak azonban reményeim
szerint sohasem lesz vége. Ez nem
egy korondi kerámia, ami el tudja
nyerni végleges formáját, vagy egy
Petőfi vers, amit a költő befejezett és úgy él tovább. A barátság
formálása mindig újabb és újabb
alakot ölt, mindig újabb és újabb
erőfeszítéseket kíván. Legyen hát
ilyen megújuló és örökké formálódó kötelék Korond és Kiskunfélegyháza között!
Dr. Tarjányi József, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Emlékbizottság elnöke az ajándékról elmondta,
hogy a marosvásárhelyi Hunyadi
László szobrászművész munkája.
A Magyar Örökség-díjas és Kiskunfélegyháza
Petőfi-emlékérmével
kitüntetett szobrászművésznek is
sokéves kapcsolata volt Koronddal,
hiszen a marosvásárhelyi népművészeti iskola oktatójaként rendszeresen járta a Sóvidéket, közvetlen
kapcsolatot alakított ki és ápolt a
fazekas családokkal. Dr. Tarjányi
József kutatómunkája során világ-

Július 2-án, a Sarlós Boldogasszony Templom búcsúján
köszönt el Kiskunfélegyházától Rónaszéki Gábor plébános.
Az ünnepi szentmise egyben
Geszler Péter új plébános beköszönő szentmiséje is volt.
Sarlós Boldogasszony ünnepe egy olyan találkozás ünnepe,
amikor Mária és Erzsébet, és általuk a még anyai szív alatt lévő
Keresztelő Szent János és Jézus
találkoztak. Ezen az ünnepen egy
másik találkozás is létrejött: találkozott és együtt ünnepelt az elköszönő Gábor atya, és az új plébános Geszler Péter atya.

szerte feltérképezte a Petőfi-szobrokat, és összesen 415 szobrot
talált a világ különböző részein. Így
a Korondon felavatott lett a 416ik. Az ünnepségen jelen volt a ma
már 89 éves Hunyadi László szobrászművész is, aki – mint mondta –, örömmel értesült róla, hogy
Korondra került az általa készített
Petőfi Sándor-mellszobor egyik változata. A szoboravatási ünnepség
koszorúzással és a helyi lelkészek
áldásával zárult.
Ezt követően megnyitották a
XVI. fúvóstalálkozót, amelyen idén
hét zenekar vett részt, közöttük a
házigazdák felnőtt és gyermekzenekara is színpadra lépett.
– A képviselőkkel beszélgetve
örömmel tapasztaltam, hogy Korond a Sóvidék egyik legdinamikusabban fejlődő települése. Jelenleg
is három jelentős pályázatuk vár
kivitelezésre, aminek köszönhetően megújul az egészségház és
a mentőállomás, korszerűsödik
az általános iskola, és aszfaltos
út épül Pálpataka felé. A Korond
községhez tartozó területek közül
Fenyőkút felé már szilárd útburkolaton lehet eljutni. Nem csoda,
hogy Katona Mihály polgármester
munkásságát Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba
külön dicsérettel illette az ünnepség nyitóbeszédében, ahogy Bíró
Barna Botond alelnök is elismerően nyilatkozott a méltán ismert
és elismert település fejlődéséről.
Külön öröm számomra, hogy az
első női képviselő is megjelent a
korondi képviselő-testület tagjai
között Imre Anna személyében,
akinek ezúton is sok sikert kívánok
munkájához – tette hozzá dr. Ónodi
Izabella.
T. T.
A szentmisét, amelyen mintegy
hétszázan vettek részt, dr. Bábel
Balázs érsek celebrálta, aki prédikációjában kiemelte a találkozás fontosságát: találkoztunk a
múlttal és a jövővel is, hiszen Péter atya már korábban káplánként
volt itt, most pedig az eljövendő
plébánost jelenti.
Az ünnepi alkalom végén külön köszöntőt mondott Farkas
Tibor atya, aki káplánként sokat
tanult Gábor atyától. Búcsúztak és
ajándékot adtak át az egyházközségi tagok vezetői, és a plébániai
közösség, majd ezt követően a
plébánia udvarán szeretetebédre
várták a búcsúzó és egyben örvendező híveket.

K. G.

Fotó: Novák Péter

Elbúcsúzott Rónaszéki Gábor
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Tízéves a félegyházi Tourinform iroda
Naprakész turisztikai információkkal, tematikus
városi sétákkal, ingyenes kiadványokkal és ajándékbolttal várja a helyi lakosokat és a városba
érkezőket a belváros szívében a Tourinform iroda. Olasz Anita irodavezetőt többek között az elérhető szolgáltatásokról kérdeztük.
– Mi az iroda feladata?
– Nagyon sokan tévesen azt gondolják, hogy utazási iroda vagyunk,
de nálunk nem lehet utazásokat,
repülőutakat foglalni. Ahogy az
iroda neve is mutatja, mi egy turisztikai információs hely vagyunk.
Egyrészt a városba érkezők itt
minden információt megkapnak
Kiskunfélegyháza és térsége turisztikai kínálatával, a szálláshelyekkel,
programokkal, városi rendezvényekkel kapcsolatban. Másrészt,
feladatunk a helyi lakosok tájékoztatása is, a helyi lehetőségek mellett
az ország különböző területeinek
turisztikai bemutatása, általános és
tematikus kiadványokkal. A Magyar
Turisztikai Ügynökség több mint
100 irodájának egyikeként számos
ingyenes kiadvány található meg
nálunk az ország és egy-egy térség
látnivalóival, érdekességeivel kapcsolatban. Ha valaki bejön hozzánk,
egy olyan információs csomagot
kap, amellyel könnyebben eldöntheti hova menjen nyaralni, vagy aki
már választott helyszínt, az előre
informálódhat, hogy milyen nevezetességeket érdemes megnézni
az adott településen. A látnivalók
megközelítését könnyítik meg a
részletes térképek, amelyek szintén
elérhetők az irodában.
Az információ átadása mellett
rendszeresen végzünk turisztikai
adatgyűjtést is, Kiskunfélegyházáról és a környező településekről,
így például Bugacról, Gátérról,
Petőfiszállásról és Tiszaalpárról.
A gyűjtés célja a térség szolgáltatóinak, programjainak, rendezvényeinek népszerűsítése, országos
megismertetése. Ezeket az adatokat rendszeresen feltöltjük a
Nemzeti Turisztikai Adatbázisba,
így országos szinten is elérhetővé
válnak.
Mindemellett kiemelt feladatunk
a városháza dísztermének ingyenes bemutatása a helyi lakosoknak és az ide érkező látogatóknak,
valamint a város értékeinek és
programjainak népszerűsítése a
különböző kiállításokon. Idén már
Szolnokon, Kecskeméten, Hajóson
és Nemesnádudvaron mutattuk be
a város nyújtotta lehetőségeket.

Ezek a részvételek az önkéntes
segítők nélkül
nem valósulhatnak meg, többnapos munkájukat ezúton is
köszönjük.
–
Mivel
nyújt
többet
az iroda, mint
az
interneten
elérhető
információk?
– Az interneten sok minden
megtalálható, de nem biztos, hogy
az naprakész is. Ezzel szemben
nálunk személyesen kapnak friss
információt az érdeklődők. A kiadványokban pedig olyan részletes
és összetett leírások olvashatók,
amit csak hosszas böngészéssel
találunk meg az interneten. A nyári hónapokban több száz látogató
tér be hozzánk személyesen, a
megkeresések több mint 80 százaléka helyi lakosoktól érkezik.
Az irodában személyes kapcsolattartásra van lehetőség, de természetesen telefonon, e-mailen és
Facebookon is elérhetőek vagyunk.
Itt is folyamatosan teszünk közre
naprakész információkat, turisztikai célpontokat, programokat,
rendezvényeket.
Minden évben elkészítjük a város éves eseménynaptárát, ami az
összes várható rendezvényt tartalmazza, legyen szó fesztiválokról,
sporteseményekről, koncertektől,
kiállításokról, előadásokról. Ebből
már azelőtt informálódhatnak a
helyi lakosok, vagy az idelátogatók
mielőtt az interneten megjelenne
egy-egy rendezvény.
– Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe a helyi lakosok?
– Sokan látogatnak az ajándékboltba, ahol egyedi, Félegyházára
jellemző tárgyak kaphatók, így
például a városban készült kézműves szappan, félegyházi hímzéssel
ellátott törölköző, pálinkás pohár,
bögre, póló, hátitáska, hűtőmágnes és képeslap. Ezekkel a tárgyakkal nemcsak a rokonoknak kedveskedhetünk, hanem akár üzleti útra
is magunkkal vihetjük ajándékba.

Jegyeket árusítunk a Rocktár
koncertjeire, és kezeljük a Félegyháza Kártya igényléseket. Ez a
kártya kölcsönös előnyöket nyújt
mind a helyi vállalkozások, mind
a helyi és környékbeli lakosoknak,
hiszen a kártyatulajdonosok a
partnerüzletek által nyújtott állandó kedvezményekben részesülnek,
míg a kártyaelfogadók számára
forgalomnövekedéssel járhat a
kártyahasználat. A város lakói
mellett a félegyházi munkahellyel
rendelkezők is igényelhetik, kiváltása ezer forint. A legnépszerűbb
elfogadóhelyek a Félegyházi Termálpark Fürdő és a Petőfi Mozi,
de több boltban, ajándéküzletben,
optikában és autósiskolában is
kedvezményre jogosít.
– Milyen programokat kínál
az iroda?
– Korosztálytól függetlenül
nagyon sok embert megszólít a
Félegyházi Kalandtúra. Ez egy interaktív, önállóan bejárható, 15
állomásos túra. A kiadvány játékos formában mutatja be a város
látnivalóit. Minden nevezetességről megtalálható benne egy rövid
leírás fotóval és egy kérdés, amire
a helyszínen kell megtalálni a választ. Ezeket a kiadvány hátoldalán lévő keresztrejtvénybe kell beírni, majd kitöltve visszahozni az
irodába, ahol egy névre szóló oklevelet kapnak ajándékba a túrázók. Az ingyenes program előnye,
hogy nincs időhöz kötve, bármikor
bejárható önállóan, vagy csoportosan is. Sok iskolai osztály részt
vett már a túrán osztálykirándulás, vagy nyári tábor alkalmával. A
helyiek mellett a városba érkezők-

nek is élmény, hiszen idegenvezető
nélkül, saját időbeosztásuk szerint
járhatják végig Félegyházát. Idén a
Petőfi-emlékévhez kapcsolódva elkészítettük a Petőfi-emléksétát is,
amely térképpel kalauzolja a híres
költő nyomában járó felfedezőket.
Tavaly készült el a „Mesél a város” turisztikai mobilapplikáció,
ami egy virtuális idegenvezető.
Ennek segítségével gazdag információhoz juthat a látogató Félegyháza értékeiről. A QR-kódot tartalmazó táblákat a Múzeum Atlasz
Guide ingyenes applikációval kell
beolvasni és máris tájékozódhatunk lépten-nyomon a neves épületekről, szobrokról, valamint a
Zöld város programban megvalósított parkosításról és a kertekben
található növényekről. Így több
mint 50 helyszínen mesél a város
a mobiltelefonunkon keresztül magyar és angol nyelven. Fülhallgató
vagy hangosító eszköz csatlakoztatásával a történeteket akár meg
is hallgathatjuk.
A Hónap Fotója felhívás is hozzánk kapcsolódik, erre minden
félegyházi lakos és félegyházi
munkahellyel rendelkező személy
pályázhat. A felhívásra olyan képeket várunk, amelyek napjainkban készültek és felismerhetően
mégis ötletesen mutatják be a
város értékeit. A legjobb fotókat
egyrészt felhasználjuk a kiadványainkban, másrészt közzétes�szük a Facebook-oldalunkon és a
város több pontján, például a vasútállomáson. A legjobb fotókból
időközönként szabadtéri kiállítást
is szervezünk.

G. E.
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Testvérvárosi találkozó Zamoscban
Június 30. és július 4. között
rendezték meg Zamoscban a
Testvérvárosok
találkozóját.
A projekt címe: Európa jövője,
remények és félelmek az Unióban. A házigazda lengyeleket
nemcsak a Covid utáni újrakezdés, hanem a szomszédban
hónapok óta tartó háború is nehéz feladat elé állította, amit
ők sikeresen megoldottak.
A kisváros 15 ezer lelket számlál,
az uniós pályázó városok egyike, Dél- Lengyelországban található, közel az Ukrán határhoz.
Kiskunfélegyházát Olasz Anita,
a Tourinform iroda vezetője, a
testvérkapcsolatok koordinálója,
Kovács Edit tanárnő és Szűts
Tamás szobrász képviselték. Az
érkezőket házigazdáik várták a
helyi információs irodában. Jó
volt újra találkozni olasz, német,
francia, spanyol, brit és lengyel
ismerőseinkkel.
A program a korábban egyeztetett témákat tárgyalta. Termé-

szetes, hogy kikapcsolódásként
megnézhettük Zamosc történelmi
óvárosát, házigazdáinkon keresztül pedig egy kicsit a helyieket.
A polgármesteri köszöntő után
hangsúlyosan a háború volt a
téma. Megrázó képsorok és precíz
grafikonok mutatták be a háborút
belülről. Az ukrán vendégek egyike
egy háborús sebüléséből lábadozó
katona volt. Minden előadást követően lehetőség nyílt kérdésekre

is. Délután a szabadidő és a városnézés között lehetett választani. A
napot üdvözlővacsora zárta le, egy
kellemes borkóstolóval.
Másnap a megye központja, Lublin volt az úti cél. Megismerhettük
a helyi egyetem oktatási rendszerét, valamint a sörkészítés titkait.
Ebéd után megnéztük a múzeumban Tamara Łempicka kiállítását,
majd egy rövid városnézésre is
lehetőség nyílt. Zamoscba vis�-
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szaérve egy hagyományos uzsonna
után történelmi barangolás következett, korhű ruházatban fegyverbemutatóval, pénzérme verésével.
A bemutató után a férfiak egy Ukrajnába tartó segélyszállítmány
rakodásánál is segédkeztek.
A harmadik napon olyan intézményeket kerestünk fel, ahol
Ukrajnából érkezett anyák gyermekeikkel éltek, illetve gondozást
igénylő, hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok gyógyításával segítettek. Az egyik intézménynek
ezek közül csereegyezménye van a
budapesti SOTÉ-val illetve a Pető
Intézettel.
Hazaérkezés után sor a delegációvezetők értékelték a programot.
Szó esett továbbá a következő, a
feltrei találkozóról és a jövő terveiről is. A búcsú grillpartyra egy
konténerházakból álló otthonban
került sor.
Janusz Skowron, a Zamosci
testvérvárosi egyesület vezetője
a Petőfi jubileumi évről tudomást
szerezve elmondta, nagy örömmel
tennének eleget egy kiskunfélegyházi meghívásnak éppúgy, mint 3
évvel ezelőtt.

Szűts Tamás szobrász

Félegyházi művészek a francia fesztiválon
Öt művész vett részt Félegyházát képviselve Chatillon en
Diois-ban az augusztus 7-14.
között megrendezett nagyszabású, nemzetközi művészeti
fesztiválon, a francia Die testvérvárosi kapcsolat révén.
A szervezők a két város testvérvárosi egyesületei voltak, itthon
Szabó Erzsébet, míg Die városában Josiane Buis és Marie-Flore. A résztvevő művészek:
Bánkúti Emese, Molnár István,
Makány Adél, Bakos Flóra és
Mezősi Ágnes. Minden galéria
egy különleges épületben kapott
helyet, így a magyar galéria helyszíne egy idősek otthonában lévő
kápolna volt.
Mintegy 60 művész vett részt a
fesztiválon, a legtöbben franciák,
de voltak ukránok és olaszok is.
Az egyhetes eseményen minden
művészeti ág képviseltette magát,
a képzőművészettől, kézművességtől kezdve az előadóművészetig. A kiállítások mellett számos előadás, koncert is várta az
érdeklődőket.
A Fények éjszakáján a galériák

és Chatillon település gyertyákkal
és fáklyákkal megvilágítva csodálatos látványt nyújtott. Az egyik
estén, a megvilágított szőlősorok között megrendezett előadás

a hegyek ölelésében – az éppen
felkelő Holddal – feledhetetlen élményt adott mindannyiunknak.
A rendezvény ideje alatt rengeteg látogató nézte meg galérián-

kat és beszélgetett velünk, illetve
mi is számos művésszel ismerkedtünk meg. Reméljük, folytatódik ez a remek kezdeményezés.

Molnár István
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Újabb helyi értékekkel gyarapodott
a Kiskunfélegyházi Értéktár
Némedi László, a testnevelés, a
sport, a fotózás és a zene területén
alkotott maradandót a város életében. Először a kórusmozgalomban
ért el jelentős városi sikereket, de
iskolai elfoglaltság mellett vezette
a helyi Lenin Tsz népdal- és citerakörét, amelyekkel két arany és
több ezüst minősítést szerzett.
Meghatározó sikereket ért el a
sport terén is. A 60-as években ő
vezette a fotószakkört a kultúrházban. Újságíróként éveken át jelentek meg cikkei és fotói.

Sport kategóriában:
Kiskunfélegyházi sportolói
életművek, kiváló testnevelő,
edző kategóriában:
Tóth György ökölvívó edző tevékenységét ismerték el. Versenyzői közül sokan lettek felnőtt és
ifjúsági magyar bajnokok, válogatottak, olimpiai kerettagok és versenyzők is. Személye meghatározó
volt a félegyházi ökölvívói életben.
Nevét a legnagyobb magyar edzőkkel említik.

A Hungarikum törvényben foglaltak szerint minden település önkormányzatának lehetősége van létrehozni egy helyi értéktár bizottságot, amelynek feladata egyebek mellett a helyi közösségre
jellemző népszokások, ételek, rendezvények megóvása, életben
tartása, a szakmájukban kiválóan teljesítő helyi személyek munkásságának ápolása. Idén többek között orvosokra, edzőkre,
sportolókra, mesteremberekre érkeztek ajánlások a Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottsághoz, amelynek döntése értelmében
tovább bővült a helyi értékek köre.
A részletekről Rosta Ferencet,
a Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottság vezetőjét kérdeztük, aki
elmondta: a bizottság tagjainak,
Kállainé Vereb Mária nyugalmazott könyvtárigazgató, Mészáros
Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója, Jankovszki Réka földrajz-német szakos tanár, valamint Seres
Tibor közreműködésével számos
kategóriában gazdagodott a helyi
értékek köre, az alábbiak szerint:
Egészség és életmód
kategóriában:
Dr. Julesz Miklós Kossuth-díjas

Dr. Julesz Miklós

orvos, belgyógyász, endokrinológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a XX. századi
magyar orvostudomány és belgyógyászat egyik legnagyobb tekintélyű tanszékvezető professzora.
Kulturális örökség
kategóriában:
Kelemen László kiskunfélegyházi születésű professzor,
a magyar neveléstudomány és
pszichológia nemzetközi hírű
egyénisége, aki részt vállalt 1948ban a Pécsi Pedagógiai Főiskola
létrehozásában.

Némedi László

Kovács János

Turizmus és vendéglátás
kategóriában:
Kovács János kiskunfélegyházi
cukrászmester, többszörös nemzetközi díjazott világbajnok cukrász került be. 23 évesen ő nyerte
el Az év junior cukrásza címet,
majd az év cukrásza lett Magyarországon. 2012-ben a brazíliai cukrász világbajnokságon a nyolctagú
zsűri aranyéremmel díjazta. 2020
augusztusában a Félegyházi Expo
megnyitóján mutatta be Félegyházi
tortáját, amit helyi alapanyagok
felhasználásával készített. 2022ben, a Holló-kultusz ápolásában
született egy különleges csemege,
a Holló-kocka, ami ugyancsak az ő
keze munkáját dicséri.
Agrár- és élelmiszergazdaság
kategóriában:
A tarhonya házi készítésének
félegyházi hagyománya nyert felvételt. 1934-ben az első Félegyházi
Napok alkalmából a helyi termékek
között a híres félegyházi tarhonya
is bemutatkozott.

Bódi Tivadar és Bódiné Gondi
Éva kosárlabdaedzői tevékenységük alapján kerültek be. Az 196070-es években virágkorát élte Félegyháza kosárlabdasportja. A két
évtizedes sikertörténet két kulcsfigurája volt a Bódi házaspár. Sikerük csúcsa volt, hogy az 1970-es
évek elején az NB I-be jutás lehetősége lebegett a csapat előtt.
Kerék Csaba kiváló testnevelői

Kerék Csaba
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tevékenysége kapott elismerést.
Városunk díszpolgára, amely elismerést Kiskunfélegyháza köznevelésében végzett több évtizedes
kiemelkedő pedagógiai munkája,
hivatástudata, a város sportéletét
fejlesztő áldozatos tevékenysége miatt kapta meg. Diákjai közül
számos országos bajnok és csúcstartó került ki.
Kiskunfélegyházi sportolói
csúcsteljesítmények, olimpikonok kategóriában:
Tarjányi István félegyházi
születésű, kerekesszékes vívó
paralimpikon.

Kiskunfélegyházán a minőségi
asztalitenisz 1986 őszétől számítható. 1991-ben a Lenin Tsz. asztalitenisz-csapata országos harmadik helyezést ért el. Következő
évben Zöldmező néven először
lett bajnok. A csapatnál megfordultak a legjobb magyar játékosok mellett kínai, szlovák tagok
is. 1993-94-ben a Bajnokcsapatok
Európa Kupájában a négy közé
jutottak. 1995-ben a klubcsapatok szuperligáját is megnyerték.
Azóta sem ért el magyar csapat
a félegyháziakéhoz hasonló nemzetközi sikert.
Tarjányi István

Általános Iskolában és a félegyházi
Fáklya klubban elsajátítva, a budapesti Spartacusban, az Újpesti Dózsa csapatában játszott és lett gólkirály. A Budapesti Spartacus NB
I-es csapatához szerződött, ahol
hat szezonon keresztül játszott.
A Debreceni Dózsával háromszor
nyert magyar bajnokságot, 19671970 között 19 alkalommal szerepelt a nemzeti válogatottal. Tagja
volt a felnőtt világbajnokságon
szereplő válogatottnak.
Kiskunfélegyházi
Vasutas
NB I-es női kosárlabdacsapat
teljesítménye
1943-ban lelkes félegyházi fi-
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atalok létrehozták a Vasutas SE
kosárlabda szakosztályát. 1946ban a lányok megnyerték a vidékbajnokságot. Ugyanebben az évben
kiharcolták az NB I-be jutást, ahol
három évig tartották a csapatukat.
A játékosok közül ketten is meghívást kaptak a vidéki válogatott
keretbe. Teljesítményüket – az NB
I-be jutást – azóta sem tudták a
következő nemzedékek kiharcolni. A Dánffy Antal Női Kosárlabda
Csapat méltán példaértékű.
A Kiskunfélegyházi Értéktár Bizottság 2020. szeptember 7-én
tartott ülésén, a 120/2021. (VI.
24.) önkormányzati határozatával
10 értéket felvett a helyi értéktárba. Közülük az alábbiakat:
Turizmus kategóriában:
Kiskunfélegyházi Libafesztivál
Kulturális örökség
kategóriában:
Félegyházi Őskereszt, vagy ahogyan sokan ismerik, a Morvai-kereszt, a
Kiskunfélegyházi Holló László
Képzőművész Kör, ami több mint
hatvanéves múlttal rendelkezik,
illetve a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa, akiknek színvonalas
előadásmódja túlmutat az országhatáron is – a zárta a felsorolást
Rosta Ferenc.

2012-ben kezdte el a kerekeszszékes vívást. Egy év múlva olimpiai edzőtáborban látták benne a
lehetőséget, hogy benevezzék és indítsák Varsói Világkupán, ahol a főtáblára jutott. 2016-ban lett B kategóriás versenyző, s azóta is szállítja
a nemzetközi eredményeket. 2015
óta a magyar bajnokságban három ezüstérmet és két bronzérmet
szerzett. A Tokiói Paralimpián kard
egyéniben nyolcadik, párbajtőrben
tizenegyedik lett. Sportsikerei a mai
napig töretlenek.
A CREDO asztalitenisz-csapat
1993-1997 közötti kiemelkedő
eredményei

Dr. Tóth József válogatott kosárlabdázó, aki a játék alapjait
szülővárosában és a félegyházi
Vasutas klubban elsajátítva, a budapesti Honvéd csapatában hatszor nyert magyar bajnokságot és
hat ízben volt tagja a nemzeti válogatottnak. Már 19 éves korában
válogatott kerettag lett. Játékos
pályafutását az akkor létrehozott
oroszlányi Bányász csapatában
folytatta, visszatérve a fővárosba,
az NB I-es Csőszerhez igazolt és
onnan vonult vissza.
Mészáros István válogatott
kézilabdázó, aki a játék alapjait
szülővárosában, a József Attila
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Drónnal figyelték a szabálysértőket
A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Alosztálya akciót
szervezett augusztus 10-én.
A városban eddig még nem
használt eszközzel, drónnal figyelték a szabálysértőket.

kezelték, az eszköz kameráján keresztül szűrték ki a szabálysértőket,
amit jeleztek a megállító, terepen tartózkodó
kollégáiknak. A drón
összesen 1 órát töltött a
levegőben.
A tettenért szabálysértőket helyszíni bírsággal és közigazgatási
bírsággal szankcionálták
a rendőrök. Fekete-Setény Tamara hozzátette:
a közeljövőben lakott
területen belül és kívül
is várható ilyen jellegű
ellenőrzés városunkban.

Z. A.

Fekete-Setény Tamara rendőr
zászlós, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója elmondta, hogy a
közelmúltban
megszaporodott
balesetek miatt különös tekintettel figyelték az elsőbbségadás
kötelező, valamint a stop tábla,
illetve a záróvonalon átlépés szabályainak betartását. A drónt a
készenléti rendőrség munkatársai

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Ágó Barna (anyja neve: Ibriksz Nikolett Mariann), Utcza-Szabó Medárd (Utcza
Emese), Szarka Ádám (Lakihelyi
Krisztina), Szettyán Dominik –
Szettyán Szofi (Bense Bernadett),
Ádám Hannabella (Polyák Andrea), Rácz Zoltán (Balla Edina),
Szabó Zoé Virág (Rozenczveig Hajnalka), Széll Henrik (Király Tília),
Köte Léna (Kocsis Katalin), Lakatos Zsolt Noel (Lakatos Krisztina),
Zsigó Máté Gergő (Rácz Anita),
Forgó Szabolcs Tamás (Székely
Mária), Kocsis Márton (Tőzsér
Klaudia), Kócsó Márk Ferenc
(Kurai Petronella), Juhai Bence
(Dósai Kamilla), Csontos Ádám
(Messzi-Szabó Diána), Tóth Gréta (Sinkó Szabina), Kalán Mirella
(Piroska Mária), Bagyinszki Endre
(Endre Erika), Fazekas Mira Flóra (Besze Csilla), Magyar Zélia
(Varga Mónika), Vizi Anna Dóra
(Dobai Dorottya Mária), Bánfalvi
Rebeka (Subicz Rózsa), Szatmári
Bende (Ács Nikoletta Bella), Tóth
Dominik József (Lukács Dalma),
Herczeg Liza (Gajzer Emese),
Bartucz Kornél (Szabó Claudia),
Szabó Hanna Bella (Gulyás Edit),
Borsos Márkó (Zoboki Zita), Molnár Panna (Nyitrai Brigitta), Tarjányi Erik Nolen (Dobos Katalin),
Mészáros Bence (Patkós Vivien),
Vadasdy Regő Levente (Hargitai
Anita), Tarjányi Linett (Czakó Mária), Dongó Péter (Kovács Anita),
Almási Zoé (Seres Alexandra),

Seres Babett Tímea (Bense Tímea), Molnár Elizabet Fruzsina
(Szabó Dóra), Pozsár János Ádin
(Papp Emma), Juhász Dorka (Varga Anita), Bánfi Belián (Sária-Szabó Nikolett), Balaton Zsombor
(Csenki Klára), Pintér Emília (Kertész Judit)
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Novák Krisztina – Pásztor Róbert, Luchmann Gabriella – Galló
Gábor, Szabó Fruzsina – Fábián
Zoltán, Szemerédi Erika Judit –
Nyilas József Andor, Rácz Mónika
– Matta Géza, Tamási Alexandra
– Kun Patrik Gábor, Kocsis Ildikó
– Palatinus Dániel, Pintér Olga –
Polyák János, Hatvanyi Magdolna
– Horváth Tamás, Radics Kamilla
– Forgó Mihály, Szekeres Mária –
Székelyhidi Tamás, Szabó Renáta
– Mészáros Lajos, Ömböli Magdolna – Retkes Péter Ferenc, Bali
Cintia Renáta – Buzder-Lantos
András Ferenc, Ivanicová Anna
– Varga Roland, Gerber Krisztina – Jávor Ferenc, Dencs Tímea
– Kormos János, Bata Olga – Vida
Zsolt, Lisovszki Evelin – Tresz
Csaba, Lajos Edit – Bugyi Károly, Sándor Zsuzsánna – Gazdik
Márk Máté, Tóth Judit – Juhász
Imre Krisztián, Juhász Petra Evelin – Gulyás Zoltán Tamás, Szűcs
Viktória – Márk Roland, Juhász
Anett – Sándor László, Baranyi
Vanessza – Hári Ferenc Attila,
Böjtös Mariann – Hornyák Attila,

Bánk Léda – Kürti István, Juhász
Niké – Halasi Zoltán, Patyi Rita
– Orosz József, Farkas Vivien –
Kátai Rodrigó, Kiss Fanni – Tóth
Bence, Makra Ágnes – Szabó István, Hegyi Brigitta Renáta – Bajkó Kristóf, Pap Klaudia – Ódor
Miklós, Fazekas Anikó – Vízhányó
Károly, Patak Eszter – Terjék
Gábor, Sallay Niké – Gibárszki
Marcell, Fekete Orsolya – Kovács
István, Herczeg Eszter Éva – Hornyák Sándor
MEGHALTAK: Fekete Lászlóné
Pintér Ilona Margit (1947), Tarjányi István (1976), Trombitás
Sándorné Laczkó Anna (1939),
Drozdik Ferencné Fazekas Veronika (1941), Sebőkné Kovács
Katalin (1943), Gyurgyik Zsolt
István
(1973), Tarjányi Ilona
(1931), Tarjányi Sándorné Czinege Erzsébet Klára (1932), Gulyás
József (1934), Hegedűs Sándorné
Csikós Ilona (1932), Varga Máté
(1953), Holló-Szabó Lászlóné
Czakó Veronika (1936), Zsibrita
Istvánné Patyi Erzsébet (1930),
Fekete László (1940), Fodor Sándor István (1960), Szabó Jánosné Cseri Mária Magdolna (1930),
Szunyi Józsefné Nagy Zsuzsanna
(1944), Máté Istvánné Holló Julianna (1936), Szabó József (1930),
Kolontér Imre (1940), Németh
Dömötör László (1946), Lőrincz
László (1938), Solymosi Ferencné Fődi Mária (1944) – Kiskunfélegyháza, Juhász Józsefné Őri
Katalin (1932), Beke Menyhért
(1937) – Lakitelek, Kis Agócsi Já-

nosné Simon Otília (1930) – Kiskunhalas, Varga Lászlóné Vecsei
Erzsébet (1923) – Szentkirály,
Patak Istvánné Ferenczi Anna
(1938), Kurucsai Zoltánné Tímár
Ida (1953) – Pálmonostora, Rácz
Imre (1934) – Gátér, Hegedűs Pál
György (1942) – Petőfiszállás,
Csontos Imre Antalné Behány
Irén (1939) – Kunszállás, Szatmári István László (1954) – Bugac,
Pásztor Józsefné Bacsa Julianna
Terézia (1934), Szabó Lászlóné Tuman Rózsa (1958), Csorba György Zoltán (1955), Varga
Jenő Pál (1947), Hunyadi László
(1936), Kullai József (1945), Kőrös Józsefné Kocsis Alice Marietta (1934), Szabó Istvánné Sápi
Mária Terézia (1960), Faragó
Lászlóné Kovács Irén (1941), Szabó Imre Pálné Varga Mária Ilona
(1937), dr. Soós Juliánna (1945)
– Kecskemét, Berencsi Sándorné
Kovács Mária (1937) – Ballószög,
Viczkó Katalin Kovács Katalin
(1975) – Ladánybene, Varga József Gábor (1930) – Lajosmizse,
Baranyi Márton (1937) – Fülöpjakab, Muhel András (1933) – Csengele, Sörös Istvánné Török Matild (1934), Czakó János (1934),
Nagy Andrásné Hunyadi Erzsébet
(1939) – Jászszentlászló, Bánfi
Anikó (1969) – Hódmezővásárhely, Pap Márta (1952), Kis-Prumik Jánosné Tóth Katalin (1940)
– Nagykőrös, Szűts Tibor Márkné
Szalkai Erzsébet (1940) – Csongrád, Kordás Nándorné Szeifert Julianna (1948) – Kömpöc, Kelemen
László József (1955) – Nyárlőrinc
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Szeptember 6., kedd 10 óra
Betűbölcsi, a városi könyvtár
baba-mama klubja.
Vendég: Maria Bloom.
Téma: Angol Daloló – interaktív, zenés
angol gyerekeknek. Városi könyvtár
Szeptember 1., csütörtök 18 óra
„Dalok, mint emlékek…” címmel a
Hattyúkerti zenés esték keretében fellép
Tóth Gyula (ének, gitár) és dr. Tóth
Ákos (tárogató, klarinét, szaxofon).
Városi könyvtár
Szeptember 2., 16., 30., péntek
10-től 12 óráig
ARANYHOLD – anyatejes táplálást
segítő csoport
Művelődési központ
Szeptember 3.,
szombat 10-től 20 óráig
TÁRSASJÁTÉK KLUB

Társas kikapcsolódás családok és
baráti társaságok számára.
Előjelentkezés szükséges Fekete
Krisztiánnál
a 76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ
Szeptember 6., kedd
(GyermekBirodalom)
Kisasszonyok – Babakiállítás a múltból.
Válogatás néhai Kotroczó Sándorné
Szemerédi Erzsébet gyűjteményéből. A
tárlat megtekinthető a könyvtár
nyitvatartási idejében október 8-áig.
Városi könyvtár

KULTÚRSAROK

Ha szeptember,
akkor Libafesztivál
Szeptember 9-10-én újra megrendezik a térség egyik legnagyobb
fesztiválját, a XXIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivált, amelynek az
idei legfőbb célja, hogy a nehézségekkel szemben hű maradjon
hagyományaihoz.
Szeptember eleje a kiskunfélegyháziak számára nem csupán az
iskolakezdést jelöli, hanem a Libafesztivál idejét is. Azt a hétvégét,
amikor családjukkal bele tudnak
merülni a kézműves sátrak, a koncertek vagy éppen a főzőverseny
körül összesereglett emberek
nyüzsgő tömegébe. Ezt a pezsgő
nyárvégi hangulatot szeretné megragadni az idei fesztivál is, amely
egyszerre szeretne érdekes programokat kínálni gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt.

A rendezvényen mindig is kiemelt szerepet kapott a kézművesség és a népi hagyományok
ápolása, középpontba állítása. A
Kossuth utcán idén is megnyílik
a kézművesek utcája, ahol számos kézműves alkotás, termék
és élelmiszer közül választhatnak
a rendezvényre látogatók, miközben kipróbálhatnak különféle népi
játékokat is. A népművészet nem
csupán tárgyakban, de előadásokban is testet fog ölteni. A VIII.
Kunsági Néptánc Találkozón hazai

KÖNYVTÁRSAROK
Szeptemberi programajánló
Ősztől hetente több alkalommal,
változatos programokkal várja Félegyháza lakóit, kicsiket és
nagyokat a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár.
Szeptember 1-jén, csütörtökön
18 órakor egy családi muzsikálással fejeződik be az idei Hattyúkerti
zenés esték sorozat. Tóth Gyula
és fia, dr. Tóth Ákos Dalok, mint

emlékek címmel adnak koncertet,
ahol az énekszó mellett a gitár, a
tárogató, a klarinét és a szaxofon
hangja is felcsendül.
Szeptember 6-án, kedden 10
órakor folytatódik a Betűbölcsi, a
könyvtár baba-mama klubja. Maria Bloom 0–3 éves gyermekek
számára tart interaktív zenés angolt. Vallja, hogy az együtt zenélés,

Szeptember 7., szerda 17 óra
Dr. Dorogi Márta veszteség- és
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gyászfeldolgozás módszer specialista
előadása a Szervdonor Családokért
Alapítvány szervezésében
Városi könyvtár
Szeptember 8., csütörtök 17 óra
Író-olvasó találkozó Bauer Barbara
írónővel
Városi könyvtár

XXIII. KISKUNFÉLEGYHÁZI LIBAFESZTIVÁL kiemelt programjai:
Szeptember 9 ., péntek
16.45 FESZTIVÁLMEGNYITÓ
ELEK TÍMEA szőnyegtervező
és szőnyegszövő kiállításmegnyitója
a művelődési központ aulájában
19 óra SWING À LA DJANGO
és SZŐKE NIKOLETTA koncertje
Kisszínpad – SPAR áruház parkolója
21 óra HONEYBEAST koncert
Nagyszínpad – városháza előtt

Szeptember 10., szombat
8 óra „KI-MIT-TUD” sütni-főzni a
libából – főzőverseny
Petőfi Sándor Városi Könyvtár mögötti
parkoló
13.30 VIII. Kunsági Néptánc Találkozó
Nagyszínpad – városháza előtt
19 óra MUZSIKÁS EGYÜTTES és
KACSÓ HANGA koncert
Kisszínpad – SPAR áruház parkolója
21 óra MARGARET ISLAND koncert
Nagyszínpad – városháza előtt

és határon túli néptánccsoportok
mutatják be sokszínű tánckultúrájukat, a Langaléta Garabonciások pedig interaktív gólyalábas
színdarabot adnak elő a gyermekek legnagyobb örömére.
A városban zajló útjavító munkálatok miatt a gyermekprogramoknak helyszínt adó Móra-Udvar – mesekert helyszíne idén a
Petőfi-tér lesz, ahol bábjátékokkal,
mesékkel, játékos és interaktív feladatokkal várják a gyerekeket és a
felnőtteket egyaránt. Átmenetileg
új helyszínre költözik a fesztivál
„Ki-Mit-Tud Sütni-Főzni a Libából” nevű főzőversenye is, amely
a városi könyvtár melletti parkolóban és a „Gorkij-udvarban” lesz
megrendezve.
A Libafesztivál esti óráiban változatos stílusú koncertek várják
a látogatókat. Szeptember 9-én,
pénteken a Swing á la Django és
Szőke Nikoletta előadása, illetve
a Honeybeast koncertje gondoskodik a felszabadult hangulatról,
szeptember 10-én, szombaton pe-

dig a Muzsikás Együttes és Kacsó
Hanga népzenéje, illetve a Margaret Island fogja elkápráztatni a
fesztiválozó közönséget.
Mindazok számára, akik a szórakozás mellett szeretnének segíteni embertársaikon is, a Magyar
Vöröskereszt véradást szervez
szeptember 10-én, szombaton
a művelődési központban. Ezen
a napon az Egészségfejlesztési
Iroda szervezésében prevenciós
programokkal, állapotfelmérésekkel és tanácsadással is várják az
érdeklődőket.
A fesztivál programjairól bővebb információ érhető el a hivatalos Facebook-oldalon (facebook.
com/libafesztival) vagy a szervező
Móra Ferenc Művelődési Központ
honlapján (www.mfmk.hu).

mozgás örömöt szerez,
érzelmi csatornákat nyit
meg és mindezeken felül megkönnyíti egy új
nyelv elsajátítását.
Ugyanezen a napon kiállítás nyílik a
GyermekBirodalomban
néhai Kotroczó Sándorné Szemerédi Erzsébet porcelánbaba-gyűjteményéből, ami október
8-áig tekinthető meg a bibliotéka
nyitvatartási idejében.
A libafesztivál előestéjén, szeptember 8-án, csütörtökön 17
órakor Bauer Barbara íróval,

újságíróval,
pékkel
találkozhatnak az érdeklődők.
Egyetemi
tanulmányai alatt kezdett repülni, 6000 órát
töltött a levegőben légikisasszonyként. 10
éve elsőként publikált
művében a repülőterek és a légiutas-kísérők titokzatos, zárt világa tárul fel. Majd sorra jelennek
meg egyre népszerűbb történelmi
romantikus, misztikus, életrajzi,
valamint családregényei, amelyek
megtalálhatóak és kölcsönözhetőek a könyvtárból.

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.
Telefon: 76/466-843
www.mfmk.hu
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Egy karnyújtásnyira a Spartathlon
Kádár Kitti ultrafutó, edző sok éves álma teljesülhet jövőre,
2023-ban elindul a Spartathlon versenyen. A Spartathlon egy
246 kilométeres ultramaratoni futóverseny Görögországban,
Athén és Spárta között. Az 1983 óta évente rendezett verseny
mindig szeptember utolsó péntekén rajtol, a futók az Akropolisz
lábától Leonidász király, Spárta főterén álló szobráig futnak. A
versenyt komoly szintkülönbségek jellemzik és a hőség is hátráltató tényező szokott lenni. Ahogyan több ultrafutó, Kitti is
hangsúlyozta, hogy ez a megmérettetés nem való forrófejű fiatal
versenyzőknek. Általában a futók is már bőven harmincon túl vállalják ezt a kihívást.
Kitti futópályafutását a közelmúltban sajnos egy betegség akasztotta meg, három és fél év kihagyás
után érkezett vissza nemrég a
versenyzés világába, július 23-án
pedig itthon, a XXIX. Kiskun utcai
futóverseny „PETŐFI EMLÉKFUTAM” 21 kilométeres távján, női
abszolút győztes lett. Elmondta,
hogy nehéz volt a visszatérés, főleg az ultrafutást kellett a nulláról
kezdenie, de szerencsére mára
már jó formának örvend. Sőt, az

első versenyén a kihagyás után sikerült megdöntenie korábbi egyéni
csúcsát, ami hatalmas erőt adott
neki a folytatáshoz. Kádár Kitti ma
már a párjához hasonlóan az Esztergomi Futóművek Egyesületének
futója. Sokat edzenek a Mátrában,
igyekszik terepen is minél jobb
lenni.
Kitti számára minden verseny
futóünnep, amelyből sokáig töltekezik. Úgy véli, hogy sokan azt
hiszik, hogy a fizikális felkészülés

elég egy versenyen, egy távon, de
ez egyáltalán nem így van. A mentális felkészülés körülbelül ugyanannyit nyom a latba. A nagyon nagy
távok akkor érkeznek egy futó életében, amikor már érettebb.
– Ha a céljaimra koncentrálok,
arra, amit el akarok érni, akkor
bírni kell, nincs mese! Nem fér bele
a hiszti, a nyavalygás, menni kell és
csinálni! Ha más nem, akkor a fejem bevisz a célba – fogalmazott.
Azoknak, akik most kezdenek
vagy kezdtek futni azt üzeni, hogy
mindig a legjobb dolog, ha egy
kicsivel többet tudunk megcsinálni, mit előzőleg. Hobbifutóknak,
örömfutóknak is tanácsolja, hogy
mérettessék meg magukat, meglátják, hogy mekkora örömet okoz,
mekkora erőt ad a továbbiakban.
– Ne legyen stressz, kötelesség,
örömből fussunk! Amikor képtelen voltam az ultrafutásra, azért
hiányzott annyira, mert korábban

egy csomó problémára kaptam
megoldást közben.
Végezetül nevetve elárulja a motivációs mondatát, ami mindig beválik futás közben: – Nem fáj, csak
másképp jó!

Bámulatos sportsikerek atlétikában
Országos figyelem vetődött két fiatal sportolóra a közelmúltban, akik életében Kiskunfélegyháza fontos szerepet játszott
és játszik a mai napig. Deák Zalán és Faragó Rómeó sportsikerei Juhász István Zoltán edzőnek köszönhetők, aki felfedezte
kiváló adottságaikat az atlétika terén.
Az edző válogatott sprinter volt
egykoron, egyetemi világbajnokságon indult, magyar bajnoki címmel rendelkezik. Saját bevallása
szerint a sikereik titka talán az ő
20, élsportban eltöltött éveinek
tapasztalataiból adódhatnak, amit
teljes egészében át tud ültetni az
edzői munkába. Remekül motiválja tanítványait, értük bármilyen
áldozatra képes.
– Versenysportolóként állok
hozzá, engem a teljesítményorientáltság visz előre. Úgy vélem, ha
jól van összeállítva az edzésmunka, akkor gyönyörű eredményeket
lehet elérni, lényegesen kevesebb
munkából. A sprintfutás tulajdonképpen technika kérdése. Mi keveset edzünk, viszont nagyon szépen futunk – mondta mosolyogva.
Edzői tevékenységének első
évében már remek eredményeket értek el Juhász Rolanddal,
majd ajánlások alapján érkeztek a
többiek. A környék testnevelőivel
való jó kapcsolat volt, ami hozzá terelte Deák Zalánt és Faragó
Rómeót is. Zalán a Dózsa György

Általános Iskola testnevelőjének,
Luchmann Péternek az ajánlásával, míg Rómeó tehetségére a
tiszaalpári Ivicz Lázár hívta fel a
figyelmét. A két fiú a KARC (Kecskeméti Atlétika és Rugby Club)
színeiben versenyez, edzéseiket is
ott bonyolítják a pálya felszereltsége miatt.
Eredményeik:
2021
Faragó Rómeó: 100 m ifi bajnok, 200 m 2. hely, Válogatott viadal 100 m 3. hely.
Deák Zalán: 100 m serdülő bajnok, 300 m bajnok.
2022-ben egy korosztályba kerültek, egymás ellenfelei voltak
egy-egy versenyen:
Faragó Rómeó: 60 méter 1.
hely, Deák Zalán: 60 méter 2. hely,
200 méter 2. hely.
Országos Diákolimpia: 100 m
Deák 1. hely, Faragó 3. hely, 200 m
Deák 1. hely.
Ifi OB: 100 m Deák 1. hely, Faragó 3. hely. 200 m Deák 2. hely.
Válogatott viadal: Deák 100 m
1. hely, Faragó 4. hely.

Ifi EB: Deák 8. hely, Faragó semi-final, Jeruzsálem
EYOF (XVI. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon): Deák
100 m 1. hely, váltó 2. hely.
A közeljövőben épülni látszik
egy nagyon komoly 4x100-as váltó, amelyben a két fiú mellett,

nagyon ígéretes tehetségként a
kiskunfélegyházi Kis Rolandot
is meg kell említeni, aki szintén
csatlakozhat ehhez a csapathoz.
Hozzátette: egyelőre ennél tovább
nem szeretnének gondolkodni.
Nagy munka áll előttük és a jó ebben az, hogy ezt mindenki élvezi.
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Félegyházi Magyar
Bajnok teniszező
Augusztus elején versenyeztek a 12
éves fiúk és lányok a Korosztályos
Magyar Tenisz Bajnokságon, Budapesten. Nemenként mintegy 60 játékos nevezett, a magyar ranglista
legjobbjai vettek részt a tornán. A
lányoknál a félegyházi Jogging Plus
Sportegyesület tenisz szakosztályában készülő, de a Sopron színeiben induló Rekedt-Nagy Panni
szettveszteség nélkül egyéniben
szerezte meg a győzelmet, míg párosban ezüstérmes lett. Ezzel az
eredményével továbbra is vezeti az
U12 korosztályos ranglistát.
A fiúknál Rekedt-Nagy Zoltán
9 évesen, a három évvel idősebb
játékosok között a legjobb 16., míg
párosban a legjobb 8 közé jutott.
Ő jelenleg a 8. helyen szerepel a

ranglistán. Felkészítő edző: Rekedt Zoltán.
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III. Trianoni Emléktusa
Idén harmadik alkalommal rendezték
meg Szarvason a
Trianoni Emléktusát, ami a XXXIII.
Szent István-napi
úszóverseny hagyományának folytatása, futótávokkal
kiegészítve,
így
lehetőség van az
úszó-, és futótávok
együttes teljesítésére is. Kiskunfélegyházáról három
résztvevő indult.
Sebők János az 1000 m-es
úszásban a 60-69 éves korcsoportban első helyen végzett, kiér-

demelve a Demeter Péter Emlékserleget. Rácz Vivien a 20-29 éves
korcsoportban a második, míg Urbán Tamás a 40-49 éves korcsoportban az ötödik lett.

Sziki Kupán bunyóztak

Siófokon erősködtek

Sziksósfürdőn rendezték meg a már hagyományosnak mondható Sziki Kupát, augusztus elején. A megmérettetésen 17
egyesület 71 versenyzője szállt ringbe, köztük a Kiskunfélegyházi Papp László Ökölvívó Akadémia növendékei is, 11 versenyzővel. Ramocsa Sándor vezetőedző szerint a döntetlen
eredmények az utánpótlás-korosztály besorolásának tudhatók
be, nem volt eredményhirdetés, a szervezők fontosnak tartották, hogy minden versenyzőnek jusson ellenfél.
A Scitec Power Challenge –
Muscle Beach 2022 elnevezésű versenynek adott helyet
Siófok, augusztus első hétvégéjén. Az izmok fesztiválján
kiskunfélegyházi csapat is
képviseltette magát, remek
eredménnyel.
Kocsis Csilla Anikó – bicepsz,
arany minősítés, kategóriában 1.
helyezett lett.

Bajzák-Csikós Ágnes – összetett versenyszámban arany minősítést szerzett.
Herczeg Katalin – guggolás,
arany minősítés, kategóriában 3.
helyezett.
Gubicza Pál – fekvenyomás,
egyéni csúcs, 180 kg 3. helyezés,
felhúzás 4.
Bajzák György – fekvenyomás
nagy küzdelemben, de végül meglett az első hely.

Astra Focisuli – 2022
A tavalyi év után idén nyáron második alkalommal szervezett focisulit a labdarúgás iránt érdeklődő
fiataloknak a Kiskunfélegyházi Astra Bulls egyesület. Június 25-étől
29-éig napi két edzéssel várták a

jelentkezőket a Honvéd-pályán. A
mintegy 20 résztvevőt 8 éves kortól 16 éves korig fiú lányok egyaránt alkották, akik a nagy meleg
ellenére minden foglalkozáson
rendszeresen részt vettek.

Eredmények: Mészáros Zóra
leány U10 korosztály, 38 kg –
döntetlen, Mészáros Dominika
Rita leány U12 korosztály, 70 kg
– döntetlen, Kozák Nikolász fiú
U10 korosztály, 42 kg – döntetlen,
Kozák Norbert fiú U10 korosztály, 50 kg – döntetlen, Gondi
Alex fiú U12 korosztály, 28 kg –
döntetlen, Nemcsok Levente fiú
U11 korosztály, 30 kg – döntetlen,

Seres Viktor fiú U11 korosztály,
34 kg – döntetlen, Rácz Dániel
fiú serdülő korosztály, 48 kg –
győzelem, Gondi József Rómeo
férfi ifi korosztály, 75 kg – vereség, Józsa Balázs férfi elit korosztály, 81 kg – vereség, Kállai
Zoltán férfi elit korosztály, +91
kg – vereség.
A kupa Legharcosabb Díját
Rácz Dánielnek ítélték.

Az edzéseken a gyerekek játékos formában megismerhették a
labdarúgás alapérintéseit, technikai elemeit, szabályrendszerét. Az
edzések után a Kapualj ABC-nek
köszönhetően a fiatalok egy doboz
üdítővel frissíthették fel magukat.
Az utolsó edzés után emlékül minden résztvevő egy pólót és érmet

kapott ajándékba. Az egyesület a
focisulival a labdarúgás népszerűsítését kívánta elősegíteni, valamint gyerekeket is toborzott a
következő versenyévadra. A korosztályos edzéseket augusztus 8-ától
heti két délutáni edzéssel kezdték
a Honvéd-pályán, ahová továbbra is
várják a jelentkezőket 5 éves kortól.
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TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL

Az 1940-es években a
városunkban működő
három női szerzetesközösség mellett férfitársulatok is megtelepedtek. Az egyik közülük, a
középkori gyökerekkel
rendelkező, magyar alapítású pálos rend nem
a város belterületén,
hanem az akkor Ferencszállásnak nevezett határrészen, pusztán alapított rendházat.
Ferencszállás a 13. században beköltöző kunok
egyik települése volt. A
templommal is rendelkező falu
azonban a török időkben elpusztult. Az elhagyott település területét hosszú ideig Kecskemét használta legelőként, majd a jászkun
önmegváltás után Kiskunfélegyháza pusztája lett. A legenda szerint 1791-ben egy pásztor Szűz
Mária alakját látta kiemelkedni
abból a forrásból, ahová egykor a
korábbi templom oltáriszentségét
a törökök elől rejtették. A csodás
látomás híre gyorsan terjedt, és
egyre többen keresték fel imádkozva, zarándokolva a forrást.
Egy környékbeli tanyasi ember
betömette a forrást, a víz azonban fokozott erővel tört fel újra,
immár kúttá szélesedve. A hívők
különösen Pünkösdkor és Mária-ünnepeken keresték fel nagy
számban a Szentkútként nevezett
kegyhelyet, ahol számos csodás
gyógyulást is feljegyeztek. A jám-
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Szerzetesrendek Félegyházán: Pálosok

bor hívek adományaiból 1875ben templom, 1896-ban kápolna
épült a területen. Az ótemplomi
plébános 1885-ben engedélyezte
a szentkúti búcsújárást, 1888-tól
a város átvette a kegyhely feletti
kegyuraságot. Már a 20. század
elején felmerült, hogy Szentkút
állandó lelki gondozást nyerjen.
A terv azonban csak 1934 után
kezdett konkrét testet ölteni, amikor is a pálos rend visszatérhetett
Magyarországra.
A pálos rendet 1250 körül alapította Boldog Özséb esztergomi
kanonok, aki az addig szétszórtan élő remetéket közösséggé
szervezte. A Remete Szent Pált

Hirdetés

Kezdd az új tanévet egy új géppel!
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Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk:
Fujitsu Esprimo P500: Intel Core-i5, 4 GB mem.,
128 GB SSD, DVD, 2 év gar.
Br. ár: 39.990 Ft
Fujitsu Esprimo P910: Intel Core-i5, 4 GB mem.,
500 GB HDD, DVD, 2 év gar.
Br. ár: 29.990 Ft
HP 15–bs notebook: Intel N3710, 4 GB mem.,
120 GB SSD, webcam, DVD, Win10,
15,6”-os kijelző, ½ év gar.
Br. ár: 79.990 Ft

ÚJ notebook-ajánlatunk:
HP 250 G8: Intel Core-i3, 4 GB DDR4 mem., 256 GB SSD,
webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar.
Br. ár: 159.990 Ft
HP 250 G8: Intel Core-i3, 8 GB DDR4 mem., 256 GB SSD,
webcam, Win10, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. Br. ár: 208.990 Ft

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó: Tajola-Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

mintaképéül választó rend gyorsan terjeszkedett, rendházakat
alapítottak Magyarországon kívül
Lengyelországban, Horvátországban, Ausztriában, sőt, Rómában
is. A középkorban és a kora újkorban igen népszerű, magyar
szellemiségű rend magyarországi
működését II. József császár intézkedése akasztotta meg: 1782ben kihirdette a rend eltörlését.
A pálos rend túlélését a lengyelországi Częstochowa monostora
nyújtotta. Több sikertelen visszatérési kísérlet után, 150 év elteltével lengyel pálosok segítségével
tudott a rend ismét házakat nyitni
hazánkban, először a Gellért-he-

gyi Szikaltemplomot vehették birtokba, majd Pécsett telepedtek le.
A kiskunfélegyházi közgyűlésen
először 1937 augusztusában vetődött fel annak lehetősége, hogy
a szentkúti búcsújáróhelyen való
megtelepedésre pálos szerzeteseket kellene meghívni. Az ezzel
kapcsolatos polgármesteri előterjesztésre 1938 decemberében
került sor. A szerzetesek 1940
májusában vették át ünnepélyesen a Félegyháza határában lévő
kegyhelyet. Később megépült itt
a pálos kolostor első szárnya, a
templom pedig sekrestyével bővült. A pálos atyák a félegyházi
Újtemplom plébániájának hűséges segítőtársaivá szegődtek a
ferencszállási hívek lelki gondozásában. A tanyasi iskolákban hittant tanítottak, a szentkúti templomban tevékeny lelkipásztori
munkát folytattak. Áldásos tevékenységüket azonban félbeszakította a politika. A pálos rendet is
érintette a szerzetesek nyilvános
működését ellehetetlenítő 1950.
évi törvényerejű rendelet. 1952ben pedig Kiskunfélegyháza város
joghatósága is megszűnt Szentkút
felett: ebben az esztendőben vált
a korábbi félegyházi határrész
önálló településsé, Petőfiszállás
néven.
Ónodi Márta

90 éves Veronika néni
Kocsis Mihályné Veronika július
9-én ünnepelte a 90. születésnapját.
A mai napig szellemileg aktív hölgyet Balla László alpolgármester
virágcsokorral, illetve Orbán Viktor
miniszterelnök aláírásával ellátott
emléklappal köszöntötte fel.
A szépkorú hölgy szűk körben
fogadta a városvezetés képviseletében Balla Lászlót és a média
munkatársait. Vera néni már 12
évesen elkezdett dolgozni, mint
szolgálólány. Miután férjhez ment,
a tanyájuk körüli teendőket látta el.
Nem született gyermekük, azonban örökbe fogadtak egy csecsemőt, akit szeretetben felneveltek.
Férje halála után évekig élettársi

kapcsolatban élt, de abból sem
született gyermek. Néhány évet a
Nádasdy utcai Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézményben dolgozott, onnan vonult
nyugdíjba.
V. B.

Munkatársak: Fantoly Márton (fotó), Hájas Sándor (újságíró), László István
(hírszerkesztő), Szabadszállásiné Gajzer Erzsébet (újságíró), Tarjányi Lili
(újságíró), Veres Borbála (újságíró, reklám), Zakar Anita (újságíró, reklám)
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