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Lengyel Magdolna néhány hónappal ezelőtt költözött Kiskunfél-
egyházára. Bátor döntéseket hozott: 50 felett új esélyt adott ma-
gának azzal, hogy ismét kimondta a boldogító igent, ráadásul egy 
teljesen idegen városba költözött. Magával hozta álmait, nemrégi-
ben elindított vállalkozását és a hozzá fűzött reményeket. Továbbá 
az elhatározást, hogy segít más nőknek kiteljesedni nőiségükben.

Mondhatnám, hogy kedves kis üz-
letével, stílustanácsadó szolgáltatá-
sával berobbant a városba, hiszen 
valami alapvetően újat szeretne 
meghonosítani. De a törékeny Mag-
dolnától ez idegen lenne. Ő csend-

ben érkezett, és óvatosan halad az 
útján, mint a hegyi patak. Finom 
eleganciájával, aprólékos gonddal 
összeválogatott öltözékével, érzé-
kenységével és kedvességével üde 
jelenség, akit észre kell venni. 

Amikor önmagad legjobb változata lehetsz
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Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon! 
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Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért-díjat 
kapott a kórház félegyházi kollektívája is
Szeptember 15-én vette át dr. 
Körtvélyessy András telephely-
vezető főorvos a Bács-Kiskun 
Megye Egészségügyéért-díjat 
Rideg László megyei elnöktől. 

Mint arról korábban már a Félegy-
házi Közlöny is beszámolt, idén 
öt egészségügyi intézmény, városi 
kórházi telephely részesült a me-
gyei önkormányzat elismerésében, 
amelyek dolgozói a járványhelyzet 
idején is önfeláldozó munkát ta-
núsítottak: a Bács-Kiskun Megyei 
Oktatókórház kecskeméti kollektí-
vája, a Bács-Kiskun Megyei Okta-
tókórház Kalocsai Szent Kereszt 
Kórház telephelye, a Bács-Kiskun 
Megyei Oktatókórház kiskunfél-
egyházi telephelye, a Bajai Szent 
Rókus Kórház és a Kiskunhalasi 
Semmelweis Kórház.

Az indoklás szerint „az egész-
ségügy dolgozói jelesre vizsgáztak 
az elmúlt időszak megpróbálta-
tásai, nehézségei során minden 
területen. A legnagyobb teher a 
kórházakra nehezedett úgy fizi-
kailag, mint mentálisan. A kórhá-
zak dolgozói a járványhelyzetben 
önfeláldozó munkát tanúsítottak. 
Szakmai teljesítményük és beteg-
központú szemléletük kimagasló 
volt a nehéz és ismeretlen hely-
zetben. Csak egymást segítve, erő-

sítve voltak képesek nap mint nap 
újult erővel harcba szállni a vírus-
sal. Nem lett úrrá rajtuk a kétség-
beesés, emberfeletti kitartással 
látták el az időnként megoldhatat-
lannak tűnő feladatot, odaadással 
vitték mások terheit, hogy segítsék 
a bajbajutottakat, erőt adjanak a 
szenvedőknek, reményt az aggódó 
hozzátartozóknak. Ebben az ádáz 

küzdelemben a hivatásuk iránti 
elköteleződés és szeretet győztes 
haderőt jelentett és jelent ma is.”

Dr. Körtvélyessy András nem tu-
dott részt venni a megyei közgyű-
lés szeptember 10-i ülésén, amikor 
az elismerő díjakat ünnepélyes ke-
retek között átadták a kitüntetet-
teknek. Ezért szeptember 15-én, 
a megyei elnök irodájában vette át 

az erről szóló tanúsítványt. Ezt kö-
vetően kérésünkre elmondta, hogy 
munkatársai nevében is köszöni 
az elismerést, és úgy érzi, hogy az 
intézmény maximálisan kivette a 
részét és helytállt a covid, illetve 
post-covid-ellátás terén egyaránt. 

– 2020 decemberében és 2021 
januárjában volt a legnagyobb ter-
helés az intézményen. Kiskunfél-
egyházán történt az utókezelése 
azoknak a fertőzötteknek, aki nem 
kerültek lélegeztetőgépre, a jár-
vány csökkenését követően pedig 
nagy számban kerültek be a rend-
szerbe post-covidos betegek. 2021 
márciusában a Korányi Tüdőgyó-
gyászati Kórháztól kértünk szak-
mai segítséget, az ő tapasztala-
taikat megismerve és alkalmazva 
indítottuk el a post-covid osztályt. 
Azt hiszem, méltán vagyunk büsz-
kék arra, hogy miközben a betegek 
jelentős része ágyhoz kötötten, 
oxigénigénnyel került be hozzánk, 
mindenki a saját lábán, minimális 
oxigén mellett, vagy teljesen anél-
kül tért haza. Ezúton is köszöne-
tet mondok kollégáimnak azért 
a szakmai munkáért és emberi 
odaadásért, ami ezeket az ered-
ményeket lehetővé tette, hiszen 
valamennyi eset egy-egy emberi 
sors – fogalmazott a telephelyve-
zető főorvos.

Már több mint két hete elkezdődött az iskolai tanév. Diákéveink 
meghatározó élményeit ezekben az intézményekben szereztük 
meg. Valakinek életre szóló barátságokat, szerelmeket, vagy 
éppen izgalmas kirándulásokat jelentett az intézményekben 
eltöltött néhány év. Négy félegyházi diák mesélt a legemléke-
zetesebb iskolai élményeiről.

Szécsény i 
János (19): 
– A legna-
gyobb él-
mény szá-
momra egy 
b u d a p e s t i 
k i rándu lás 
volt. Elláto-

gattunk a Fővárosi Állat- és Nö-
vénykertbe, ahol nagyon izgal-
mas és informatív programokon 
vettünk részt. Sokat tanultunk 
belőlük a különleges állatokról 
és növényekről. Mégis azt emel-

ném ki leginkább, amikor egy 
barátságos zsiráf kikukucskált a 
kifutójából mi pedig megsimo-
gathattuk. Az állatkerti látogatá-
son kívül a főváros nevezetessé-
geiről is új ismereteket 
szereztünk. 

Vágó Ale-
xandra (19): 
– Néhány 
évvel ezelőtt 
Gárdonyba 
szervez tük 
az osztályki-
r á n d u l á s t , 

ami a mai napig maradandó em-
lék számomra. Többek között 
azért, mert akkor sárkányhajóz-
tam életemben először. Ezzel az 
eszközzel csak úgy lehet halad-
ni, ha a benne ülők összedolgoz-
nak és odafigyelnek egymásra. 
Jó volt megtapasztalni, hogy 
ilyen összhangra képes az osz-
tályközösségünk. A hajózás 
után nagyon finom fagyit ettünk 
egy helyi cukrászdában.

F a r k a s 
Kamilla (7): 
– Tavaly 
Tőserdőben 
voltunk isko-
lai kirándu-
láson, ahol a 
barátnőim-

mel siklókat és békákat keres-
tünk a part menti mocsaras ré-

szen. Nagyon szeretem ezeket 
az állatokat, bár tudom, hogy 
másoknak nem a kedvencei.

Farkas Le-
vente (10): – 
Az én legked-
v e s e b b 
e m l é k e m 
Tőserdőhöz 
kötődik, ami-
kor a többi 

osztállyal közösen kirándultunk. 
A tanító nénik sorversenyeket, ve-
télkedőket szerveztek, ezeken 
mindenki jókedvűen részt vett. 
Nagyon jó volt az is, amikor plé-
dekre leülve, beszélgetve meget-
tük az otthonról vitt finomságo-
kat. Ha valaki megkívánta azt, 
ami nálunk volt, szívesen meg-
osztoztunk rajta. 

 V. B. 

Körkérdés – A legkedvesebb iskolás élmények 
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Esőben, de lankadatlan jókedvvel vonultak végig a félegyházi 
gazdakörök képviseletében a feldíszített parádés fogatok, lova-
sok, táncosok és csőszpárok a Kossuth utcán szeptember 17-én, 
szombaton. 

A hagyományos szüreti felvonulás 
iránt az idén – az ősziesre fordult 
időjárás miatt – a szokottnál sze-
rényebb volt a járókelők érdeklődé-
se, de a felvonulók mindvégig nó-
táskedvűek és lelkesek maradtak.

A 27 fogat, mintegy kéttucatnyi 
hátas, csikósok, valamint népvi-
seletbe öltözött férfiak és asszo-
nyok reggel indultak a Nagyszőlő 

úti Gazdakörtől. Első állomásuk 
a Haleszi Gazdakör volt, onnan 
együtt haladtak tovább a város irá-
nyába. A Kossuth utcán első ízben 
a Szent István Templom előtti té-
ren álltak meg, ahol Hajagos Gyu-
la plébános fogadta őket és megál-
dotta a magukkal hozott újbort. Az 
ünnepi hangulatot az óvodások és 
a Padkaporos Táncegyüttes műso-

ra emelte. Ezt követően a városhá-
za elé érkezett a díszes menet, s 
időközben az eső is elállt. Csányi 
József polgármester köszönetet 
mondott a gazdaköröknek a szü-
reti felvonulás negyed évszázados 
hagyományáért, és mindazért a 
munkáért, erőfeszítésért, ami az 
újborban megtestesül. Egyben jó 
szórakozást kívánt az esti szüreti 
bálhoz. 

Végezetül a résztvevők az 5-ös 
főúton át elhagyták a várost, hogy 
az esti vigasságon folytassák az 
ünneplést.

Bács-Kiskun megyei Petőfi-emléktúrákat indít Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata a TOP-5.3.2-17-BK1-2021-00004 azo-
nosító számú – Megyei identitás erősítése – ,,Petőfi200” című 
pályázat elemeként. Ezek megszervezését – önkormányzati in-
tézményként – a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
vállalta magára.

A buszos kirándulásokra 2022 
szeptembere és novembere között 
kerül sor, amelyeken megyénk Pe-
tőfi-emlékhelyeit kereshetik fel a 
túrákra jelentkezők. A nagy érdek-
lődésnek köszönhetően a kétalkal-

mas, egész napos körtúrára, amely 
Szabadszállást, Kunszentmiklóst, 
Szalkszentmártont és Dunavecsét 
érinti, már be is teltek a férőhe-
lyek. Három alkalommal a kiskő-
rösi és szintén három alkalommal 

a kecskeméti emlékhelyek kerülnek 
még a túrák úti céljába.

A szabad helyek gyorsan fogy-
nak, a 20, illetve 50 fős buszok 
hamar megtelnek, ezért akik sze-
retnének részt venni valamely ki-
ránduláson, keressék fel a városi 
könyvtárat, ahol további részletek-
kel szolgálnak.

Az emléktúrákhoz egy kiadvány 
is készül, mely röviden ismerte-
ti, hogy mely településhez hogyan 
kapcsolódott Petőfi Sándor és csa-
ládja. A kis füzet tartalmaz továbbá 
egy kivehető pecsétgyűjtő lapot is 
játékos ismeretszerzésre invitálva 
az érdeklődőket. A Petőfi-tisztelők 
a szervezett túrák mellett egyéni-
leg is felkereshetik a kiadványban 
szereplő emlékhelyeket, s az ösz-
szes megjelölt emlékhely pecsétjét 
beküldők egy emléklapot vehetnek 
majd át. A színes kiadvány hozzá-
férhető a városi könyvtárban vagy 
letölthető a könyvtár honlapjáról.

Ebzárlat és 
legeltetési 
tilalom 
Ebzárlatot és legeltetési 
tilalmat rendel el október 
1-jétől 21-éig a Bács-Kis-
kun Megyei Kormányhiva-
tal Kiskunfélegyházi Járási 
Hivatala. 

Az elsőfokú élelmiszer-
lánc-biztonsági és állategész-
ségügyi hatáskörben hivatalból 
indult eljárás, összhangban 
a veszettség elleni védekezés 
részletes szabályairól szóló 
164/2008. (XII. 20.) FVM ren-
delet (továbbiakban: FVM rend.) 
8. § (5) pontja alapján Kiskun-
félegyházára és az alábbi tele-
pülésekre vonatkozik: Baja, Bá-
csalmás, Jánoshalma, Kalocsa, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa és 
Kiskőrös.

További részleteket olvashat-
nak a www.felegyhazikozlony.eu 
oldalon. 

Újraindul 
az urológiai 
ellátás 
Félegyházán
Szeptember 16-ától újra van 
főállású urológusa a Bács-Kis-
kun Megyei Oktatókórház fél-
egyházi telephelyének – számolt 
be az örömhírről dr. Körtvé-
lyessy András telephelyveze-
tő főorvos. Ennek megfelelően 
újraindul az urológiai szakren-
delés Kiskunfélegyházán, és 
minden munkanapon elérhető 
lesz a betegek számára. A rész-
letekre később visszatérünk.

Az újbort ünnepelték

Petőfi nyomában
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Jókedvű fesztiválozók töltötték meg Félegyházát
A Liba- és kacsatenyésztők szakmai konferenciájával indult a  
XXIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál, amely a városi önkormány-
zat, az Integrál Zrt. és a Móra Ferenc Művelődési Központ össze-
fogásával kínált gazdag programot szeptember 9-én, pénteken 
és 10-én, szombaton a helybélieknek és a látogatóba érkezők-
nek. A szakmai eseményen Csányi József polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, majd dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. 
elnök-vezérigazgatója részletesen összegezte az ágazatban ta-
pasztalható értékeket, eseményeket. Végezetül dr. Nagy István 
agrárminiszter a kormány mindenkori támogatásáról biztosította 
a szakmabelieket.

A Kiskunfélegyházi Libafesztivál 
eseményei több helyszínen: a Móra 
Ferenc Művelődési Központ épüle-
tében, a Kossuth utcán elhelyezett 
nagyszínpadon, illetve kisszínpa-

don, a Móra-udvar – Mesekertben 
és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
mögötti parkolóban zajlottak. 

A fesztivál ünnepélyes megnyi-
tóját pénteken délután rendezték 

meg a művelődési központ aulájá-
ban, Elek Timi mezőtúri szőnyeg-
tervező-szőnyegszövő Hold fon-
ja, nap szövi című kiállításának 
megnyitójával együtt. Köszöntőt 
mondott Simicskó István, a 
KDNP parlamenti frakcióvezetője 
és Lezsák Sándor, térségünk or-
szággyűlési képviselője.

A rendezvénysorozat folyta-
tásában kulturális és gyermek-
programok közül válogathattak 
az érdeklődők. Péntek délután 
és este többek között a Lóca 
Együttes koncertje, a Langaléta 
Garabonciások gólyalábas pro-
dukciója, a Swing à la Django és 

Szőke Nikolett, valamint a Ho-
neyBeast koncertje szórakoztatta 
a nagyérdeműt. 

Szombaton reggel indult a Ki mit 
tud sütni-főzni a libából főzőver-
seny a könyvtár mögötti parkoló-
ban. A zsűri tagjai Csányiné Pap 
Andrea polgármesterné, Bede 
Róbert séf és Szőke András hu-
morista voltak. 

Összemérték tudásukat a sak-
kozók is a XI. Lúdas Matyi Sakk-
verseny keretében, valamint 208 
futó állt starthoz öt korosztályban, 
négy távon a Jogging Plus Sporte-
gyesület szervezte IV. Lúdas Matyi 
futam utcai futóversenyen. 
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A XXIII. Kiskunfélegyházi Li-
bafesztiválon a hagyományokhoz 
híven nem csupán a szórakozás, 
hanem az egészségmegőrzés is 
középpontba került. A fesztiválra 
látogatókat egészségügyi állapot-
felmérések, prevenciós progra-
mok, ingyenes tüdőszűrés és véra-
dás is várta. 

Egész nap izgalmas programok 
és előadások szórakoztatták a 
családokat a Móra-udvar – Mese-
kertben. A Móra Ferenc Társaság a 
Móra Ferenc Közművelődési Egye-
sülettel, a Kiskun Múzeummal, 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-
ponttal és a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárral szorosan együttmű-
ködve rendezte meg egész napos 
családi programját. A Petőfi-té-
ren interaktív foglalkozások, Mó-
ra-adaptációk, különböző műfajú 
előadások, a „Csorbóka Könyvke-
reskedés”-ben játékos feladatok, 
kirakók, lekváros kalafantyúkósto-
ló, a könyvtár területén mese- és 
kézműves foglalkozások várták a 
gyerekeket. A múzeum munkatár-
sainak vezetésével városi sétára 
indulhattak az érdeklődők Móra 
Ferenc nyomában. 

A bábelőadások, kézműves 
programok mellett a város több 

pontján vásári játékok teremtet-
tek igazi fesztiváli hangulatot és 
szereztek maradandó élményt a 
legifjabbaknak. A Béke-téren és 
a Szent István Templom előtti ré-
szen ingyenes fa körhinta üzemelt, 
a nagyobbak pedig kipróbálhatták 
Paprika Jancsi Csúzlizdáját és a 
felhővadászatot is.

Szombaton délután a VIII. Kun-
sági Néptánc Találkozótól volt 
hangos a főutca. Mintegy 200 tán-
cos érkezett Kiskunfélegyházára, 
a résztvevőkből álló színes for-
gatag jókedvvel, zenével, énekkel 
és tánccal töltötte meg a Kossuth 
utcát, amikor – a Bab Társulat kí-
séretében – népviseletbe öltözve 
végigvonultak a vasútállomástól 
a nagyszínpadig. Ezt követően 
léptek színpadra az együtte-
sek, és adták elő bemutatkozó 
műsorukat.

A Libafesztivál búcsúestéjén 
A fényes nap címmel a Muzsikás 
Együttes adott népzenei koncertet. 
Vendégfellépőjük Kacsó Hanga 
énekesnő volt. Este Kátai Tibor, 
a Padkaporos Táncegyüttes mű-
vészeti vezetője tartott táncházat, 
a nagyszínpadon pedig a Mar-
garet Island adott jó hangulatú 
koncertet.
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Megyei kitüntetett Juhászné Kerekes Nikolett
A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat Elnökének Külön-
díjával ismerték el Juhászné 
Kerekes Nikolett munkáját. A 
BKMFÜ Bács-Kiskun Megyei 
Fejlesztési Ügynökség Non-
profit Kft. osztályvezetője több 
mint 5 éve segíti a megyei 
települések egészségügyi és 
gazdasági fejlesztését.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
kitüntető díjait szeptember 9-én, 
Kunszentmiklóson adták át. A díja-
zottak között szerepel a félegyházi 
Juhászné Kerekes Nikolett is, aki 
2010 óta foglalkozik európai uniós 
pályázatokkal.

– Nagyon örülök a díjnak, nagy 
megtiszteltetés számomra. Vá-
ratlanul ért, hogy én kaptam meg, 
a nyaralás alatt értesültem a jó 
hírről. Ez elismerése annak, hogy 
amit csinálok, azt jól csinálom – 
fogalmazott a díj kapcsán.

Nikolett korábban a Dél-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Kft.-nél dolgozott, majd 
amikor 2014-ben a regionális fel-
osztást megyeivé szervezték át, 
átkerült Kecskemétre, a megyehá-
zára. 2016. január 1. óta dolgozik 
az ügynökségnél pályázatíróként 
és projektmenedzserként. Egy éve 
pedig osztályvezetőként koordinál-

ja a csapatába tartozó öt kollégája 
munkáját. 

– Az ügynökségnél a Bács-Kis-
kun megyei településeken megva-
lósuló fejlesztéseket támogatjuk, 
koordináljuk. Kiemelt tématerü-
letünk a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) 
és ennek utódja a TOP Plusz, va-
lamint közreműködünk a Magyar 
Falu Program pályázataiban is. 
Tulajdonképpen a Bács-Kiskun 
megyei települési önkormányza-
tokkal dolgozom együtt, körülbelül 
16 projektet viszek. Részt veszek 
az ötletgenerálásban, egyeztetek 
az önkormányzatokkal, hogy mit 
szeretnének fejleszteni, és ahhoz 
milyen pályázati felhívás kapcsol-

ható. Részt veszek a pályázatok, 
tanulmányok, üzleti tervek meg-
írásában, segítek a pályázatok 
beadásában és megvalósításában 
– sorolta feladatait.  

– 2016-ban az egészségügyi 
alapellátások fejlesztése volt a 
konkrét témaköröm, akkor mint-
egy 40 megyei településen mértük 
fel az egészségügyi alapellátási 
intézményeket. Például Gátéron, 
és Kunszálláson is volt projek-
tem. Jelenleg egyrészt gazdaság-
fejlesztéssel foglalkozom, például 
Kalocsán iparterület- és inkubá-
torcsarnok-fejlesztési projekteken 
dolgozok, másrészt több csapa-
dékvíz-gazdálkodási pályázat is 
tartozik hozzám, többek között 

Kunbaján, Ordason vagy Fülöp-
szálláson. A TOP PLUSZ idősza-
kában az Élhető települések felhí-
vás koordinálását végzem, amely 
során lehetőségünk lesz több te-
lepülés komplex fejlesztését meg-
valósítani. A projektek időtartama 
változó, van, ami fél év alatt lezaj-
lik, de olyan is van, ami már négy 
éve tart – tette hozzá.

Az osztályvezetőtől azt is meg-
tudtuk, hogy munkája aktív, moz-
galmas és összetett, hiszen sokat 
jár ki a megvalósítási helyszínekre 
és mindenhez érteni kell egy kicsit. 
Ismerni kell minden projektnél a 
jogszabályi hátteret, a gazdasági 
és a műszaki oldalt is. – A meg-
valósítási szakasz számomra a 
legizgalmasabb. Minden projektnél 
van olyan egyedi probléma, ami 
korábban még nem volt és nagyon 
szeretem ezeket megoldani. Iga-
zi sikerélményként élem meg. A 
dömpingszerű időszakokban per-
sze a kitartás, a motiváció és a 
támogató családi háttér elenged-
hetetlen, de összességében látom 
ennek a munkának a szépségét és 
élvezem az eredményeit. Minde-
mellett nagyon jó a munkaközös-
ség is, szerintem a cég igazi lelke 
maga a csapat. Szeretek velük és 
köztük dolgozni – fogalmazott Ni-
kolett. G. E.

Jaksa Péterné, Nagy Ilona  
(1985-ig Gémes Gézáné) emlékére
Édesanyámnak 81, sok-sok ne-
hézséggel teli év jutott, amit 
azonban mindig megtöltött ener-
giával, kreatív ötletekkel. Példa-
mutató, ahogyan a szerényebb 
körülmények között is megtalálta 
a biztatót.

1941. május 4-én született Pál-
monostora tanyavilágában. Sze-
génységben, félárvaként nőtt fel. 
A 8 osztály elvégzése után kiváló 
képességei dacára a továbbtanu-
lásról nem is álmodhatott, hisz 12 
éves korától már megkereste a ke-
nyerét. Sokszor elmondta nekünk, 
milyen büszke, hogy a gyermekei, 
unokája beteljesítette az ő álma-
it is. Egész életét végigkísérte a 
tudásszomj, ami idős kora min-
dennapjainak is része maradt. Ez 
segítette abban, hogy megtalálta 

helyét ebben a rohamo-
san változó világban is. 

Életéhez, nyitottságá-
hoz méltó a búcsú, amely 
édesanyám kívánságát 
és rendelkezéseit követi. 
Néhány éve átgondolta, 
utánajárt, majd közjegy-
zői okirattal hivatalos-
sá tette, mi történjen a 
halála után. A Szegedi 
Tudományegyetem ÁOK 
Anatómiai, Szövet-és 
Fejlődéstani Intézet javá-
ra felajánlotta önmagát 
orvostudományi kutatá-
sokra, hogy segítse az 
orvostanhallgatók okta-
tását. Azt vallotta, hogy 
az életét meghosszabbí-
tották az orvosai, és bár 

nem tanulhatott szervezett kere-
tek között, legalább elhunyta után 
hagy szolgálhassa az oktatást, a 
tudást.

Egyik barátnőm úgy fogalma-
zott, hogy hűen tükrözi ez a ne-
mes cselekedete, ahogyan egye-
sült édesanyámban a szív és az 
értelem. Az egyetemi kar levele 
ezzel zárul, megköszönve az el-
határozást: „Itt holtak tanítják az 
élőket”.

Második kívánsága, hogy mivel 
nincs lehetőség temetői szertar-
tásra, családja, rokonai és barátai 
egy lelki üdvéért mondott misén 
búcsúztassák el őt. 

Hálásan mondok köszönetet a 
kiskunfélegyházi Sarlós Boldo-
gasszony Templom főplébáno-
sának a szeptember 6-án tartott 
méltó, szívet-lelket megérintő mi-
séért. És köszönöm mindazoknak, 
akik részvételükkel megtisztelték, 
és megemlékeztek az édesanyám-
ról, a lányom nagymamájáról.

Lánya: Gémes Tünde
Kecskemét, 2022.09.07.
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Pályázati azonosító: VCA-KP-1-2022/4-000962 

A Kiskunfélegyházi PG Alapítvány 2022-ben
1 millió forint támogatásban részesült

a Bethlen Gábor Alapkezelo Zrt. által kiírt 
„A városi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása „

címu pályázaton. 
A támogatási összeget az iskolai és kollégiumi közösségeink 2022-23-as tanévi programjaira fordítjuk

(csapatépíto tréningek, kirándulások, ünnepek, sport programok).

Egy sokoldalú ember – Szűts Tamás
Szűts Tamás Pál szobrászmű-
vész sokoldalú közművelődési 
tevékenységéért, Kiskunfél-
egyháza kulturális értékeinek 
gyarapításáért Kiskunfélegy-
háza Város Közművelődéséért 
kitüntető díjat vett át május 
22-én. Tamás művészeti te-
hetségét megannyi szobor és 
színielőadás bizonyítja, azon-
ban mint magánember, nem 
sokat lehet róla tudni. Mosta-
ni beszélgetésünk során arra 
kértem, hogy beszéljen kicsit 
magáról és arról az útról, aho-
gyan Félegyháza felé sodorta 
az élet. 

– Tudvalevő dolog, hogy nem 
tősgyökeres kiskunfélegyházi. 
Hogyan került városunkba?

– 1952. szeptember 10-én, Sze-
geden láttam meg a napvilágot. 
Az első 35 évemet ott töltöttem. 
Aztán egy kis kiskunhalasi kitérő 
után, 34 éve telepedtem le Kiskun-
félegyházán. Akkoriban munkake-
resésben voltam és olyan lehető-
séget kutattam, amivel egy kalap 
alatt megoldódik a lakhatásom 
is és a bevételi forrásom is. Nem 
szerettem volna Szegedtől mesz-
sze kerülni, mert az édesanyámat 
gyakran meg akartam látogatni. 
Élelmiszertechnológus szakmér-
nökként végeztem, a húsiparban 
kaptam állást. 

– A mérnöki precizitás és 
tökéletességre törekvés fellel-
hető a szobraiban és a színházi 
előadásaiban is. Mikor és ho-
gyan fordult a művészetek felé?

– A pályaválasztásomat az ha-
tározta meg, hogy olyan szakmát 
válasszak, amiből rövid időn belül 
meg is tudok élni. Négyen voltunk 
testvérek, támogatni akartam a 
családomat. Emellett mindig is 
szerettem a művészeteket, de mint 
kenyérkeresés kevés lett volna. A 
gimnázium évei alatt megtetszett 
a fotózás. Élveztem, hogy meg le-
het örökíteni a számomra lényeges 
dolgokat és maradandót alkotha-
tok. Kedveltem a magyar nyelvet, 
az irodalmat, és a történelmet is. 
Ezt a vonzódást az anyukámtól 
örököltem. Az édesapám zongorá-
zott, így a zene is részét képezte 
az életemnek. Sokat hallgattam 
zenét, magam is zongorázom. A 
dallamok mindig kikapcsolnak. 
Presser és Zorán számai a kedven-
ceim, de a klasszikus zene sem áll 
távol tőlem. 

Több mint 50 évvel ezelőtt tá-
madt egy öltetem, hogy az ud-
varunkban megtalálható fákat 
és nem használt téglákat meg-
faragjam. Egy fazekastól vettem 
alapanyagokat és ekkor készült 
el az első kisplasztikám, ami egy 
kiscsikó volt. Édesanyám peda-
gógusként dolgozott, Zombori 
László díjnyertes festőművész a 
kollégája volt, aki biztatott, hogy a 
Tábor utcai szabadiskolába men-
jek el, mert tehetségesnek gondol. 
Ez a képzőművészeti kör tele volt 
neves tagokkal. Többek között, a 
Tömörkény István Gimnázium és 
Művészeti Szakközépiskola több 
tanára is megtisztelt bennünket 
jelenlétükkel, szakmai tudásukkal. 
Nagyon sok praktikát megtanultam 
tőlük, amiket később a saját alko-
tásaimban is hasznosíthattam. 

– A művészetek mellett a gon-
doskodás, az adakozás is fontos 
részét képezi az életének. Évti-
zedek óta oszlopos tagja a Ma-
gyar Vöröskereszt Kiskunfél-
egyházi Szervezetének. Hogyan 
és mikor csatlakozott karitatív 
munkájukhoz? 

– 1989. december 30-án egy ké-
résnek eleget téve Kecelről Arad-
ra kellett vinnem adományokat. 
Jó érzés volt, ahogyan fogadtak. 
Nagyon örültek nekem odakint, 
amikor megérkeztem. Nem az volt 
a fontos, hogy mit hoztam a Tra-
bantom csomagtartójában, hanem 
az, hogy vendégül láthattak azok az 
emberek, akik támogatásra szorul-
tak. Ez nagyon szívmelengető volt 
számomra. Ekkor beléptem a Vö-
röskereszt szervezetébe, és azóta 

is, amiben tudok, segítek, szerve-
zek, lebonyolítok. 

– Idén kerek évfordulót ünne-
pel. Azt hallottam, hogy nagy 
tervei vannak az év további ré-
szében. Mesélne ezekről?

– Nagy büszkeség számomra, 
hogy Budapesten, a Stefánia Pa-
lotában két plasztikám is helyet 
kapott egy országos művészeket 
bemutató kiállításon. Ősszel önál-
ló kiállítást tervezek, Hetvenkedek 
címmel. Ez majd a Kiskunfélegy-
házi Petőfi Sándor Városi Könyv-
tárban lesz látható. Néhány éve 
meghalt a bátyám, Dr. Szűts Péter 
csecsemő- és gyermekgyógyász. 
Ő egykor a Hódmezővásárhelyi 
Erzsébet Kórház osztályvezető 
főorvosa volt. A tiszteletére készí-
tettem egy emléktáblát, amit majd 
felavatok. Novemberben szintén a 
könyvtár helyet ad egy művészeti 
estemnek, Egy gondolat címmel. 
Ebben Petőfi műveit dolgozom fel. 

 V. B. 

Lakossági 
barnakőszén 
igényfelmérés
A háború és a bevezetett 
gazdasági szankciók kö-
vetkeztében drasztikusan 
megemelkedett energia-
árak mellett a Kormány 
célja továbbra is az, hogy 
a lakosság téli fűtéséhez 
biztosítható legyen a szük-
séges tüzelőanyag, például 
barnakőszén.

Ennek érdekében az önkor-
mányzaton keresztül felmérés 
indul, hogy a településen hány 
háztartásban van széntüzelés-
re alkalmas fűtőberendezés, és 
ezek mekkora mennyiségű bar-
nakőszenet igényelnének.

Mindezek alapján, – hogy a 
döntéshozók elé a megfelelő 
javaslat kerülhessen – kérjük, 
hogy amennyiben háztartásá-
ban van barnakőszén-felhasz-
nálás, illetve tervezi azt, úgy a 
várható felhasználási igényét 
az alábbi elérhetőségek vala-
melyikén jelezze 2022. szep-
tember 28-án 16:00 óráig hi-
vatalunk felé az alábbi adatok 
megadásával:

• név,
• lakcím és
•  mennyiség mázsában 

kifejezve.

Elérhetőségek:
Kiskunfélegyházi Polgármesteri 

Hivatalban személyesen
(Kiskunfélegyháza, 

Kossuth Lajos utca 1.) 
Telefon: (+36 76) 562-077  

E-mail: 
szocialis@kiskunfelegyhaza.hu
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Többek között azért is, mert a nyomában asszo-
nyok kivirágoznak, nőtársak önbizalmat nyernek. 
De ezt sohasem öncélúan, vagy magamutogatva 
teszik, hanem saját és környezetük életét gaz-
dagítva mindazzal a csodával, amit a női létezés 
jelent. 

Szerkesztőségünket azzal kereste fel Magdol-
na, hogy segítsünk neki olyan félegyházi nőkre 
rálelni, akik a számukra legelőnyösebb megje-
lenés birtokában még inspirálóbb motorjai le-
hetnek családjuknak, közösségüknek. Mi pedig 
boldogan álltunk az ügy mellé. Kis szentélyé-
ben, a LeManni Szalonban beszélgettünk töb-
bek között arról a göröngyös útról, amit ő járt 
végig, amire megtanulta felvállalni saját vágya-
it, igényeit, természetét. Ezzel együtt el kellett 
fogadnia azt is, hogy a karaktert olykor meg 
nem értéssel, elutasítással, akár kirekesztéssel 
fogadja a társadalom. 

Mindebből neki is kijutott. Az egyszerű, ki-
fejezetten szegény paraszti családban, ahová 
született, mindig kívülállónak érezte magát vele-
született finomságával, szépérzékével, kreativi-
tásával. A divat, az esztétikum, a megjelenésben 
megnyilvánuló harmónia olyan elemi igénye volt 
már kislányként is, mint a levegő. Szenvedett a 
hiányától. S talán ez a szenvedés adott elég erőt 
és kitartást ahhoz, hogy minden körülmények 
között keresse a céljai felé vezető utat. Olykor 
hosszú, kanyargós mellékpályákon járt, de soha-
sem adta fel a reményt. Akkor sem, amikor nem 
tanulhatta azt, amit szeretett volna. A félresiklott 
párkapcsolatokban, a bántalmazó házasságban, 
megannyi vetélés lelki terhe alatt, a vágyott gyer-
mek elveszítésétől összeroppanva, a rák diagnó-
zisával szembesülve sem… 

– A saját példámon keresztül tanultam meg, 
hogy mennyire felszabadító és inspiráló felvál-
lalni önmagamat. Sokáig úgy próbáltam csilla-
pítani a szeretetéhségemet, hogy igyekeztem 
– némi elfogadásért és szeretetmorzsáért – el-
nyomni ezt magamban, és a könnyebb utat vá-
lasztva megfelelni mások elvárásainak. Amikor 
megérintett az a lehetőség, hogy az életem akár 
véget is érhet, leltárt készítettem, és szembe 
néztem azzal, hogy nem olyan életet élek, mint 
amire vágyok. Eldöntöttem, hogy ha kapok még 
egy esélyt, mindent megteszek, hogy ez más-
ként legyen. A 40-es éveim végén láttam hozzá 
új szakmát tanulni, tökéletesíteni a tudásomat. 
2020-ban körvonalazódtak a terveim, még ab-
ban az évben megírtam az üzleti tervemet és 
elindítottam vállalkozásomat, ami a LeMan-
ni nevet kapta. Idén márciusban házasodtunk 
össze férjemmel, ekkor költöztem Kiskunfé-
legyházára. Üzletet nyitottam, de inkább úgy 
fogalmaznék, hogy itt szeretném kiteljesíteni 
választott küldetésemet. Ezért elhatároztam, 
hogy egy teljes átalakulással segítek néhány he-
lyi sorstársamnak az önazonos megjelenésben, 
vagyis a számukra legelőnyösebb – és maximá-
lisan vállalható – frizura, smink, öltözködési 
stílus megtalálásában. Partnert találtam ebben 

Zekéné Magyari Tündében (Kaméleon Fodrá-
szat) aki a hölgyek frizuráját készíti el. 

A választás – többek között – Némedi-Varga 
Beatrixre esett, akit a Mozgássérültek Kiskun-
félegyházi Egyesülete delegált a nagylelkű, ön-
zetlen felajánlásra. 

– Örömmel vágtam bele ebbe az izgalmas stí-
luskalandba, aminek során lehetőséget kaptam 
jobban megismerni önmagamat. Számomra is-
meretlen, rejtett területek kerültek felszínre. Az 
első alkalommal a színekről, stílusokról beszél-
gettünk a szakemberrel, és a selyemkendő szín-
palettából kiválasztottuk a hozzám illő színeket. 
Jó hangulatú délután volt, sokat nevettünk és 
rengeteg új dolgot próbáltam ki, amit magamtól 
nem tettem volna. A következő alkalommal ru-
hapróbát tartottunk, és mondhatom, hogy egy 
teljesen új világ nyílt meg előttem. Mindazt a tu-
dást, amire itt szert tettem, a hétköznapokban is 
alkalmazni tudom. Hasonlóképpen a sminkelési 
alapokat, ami számomra egy teljesen ismeretlen 
terület volt. Ezen az úton úgy vezetett végig Mag-
dika, hogy mindvégig önazonos maradtam. Ez 
számomra különösen fontos volt. Egészségügyi 
szaktanácsadóként a rám bízott közösséget jól és 
eredményesen kell képviselnem, amihez hiteles, 
tehát önazonos megjelenésre, kommunikációra és 
tartalomra van szükség – meséli Betty, aki elmon-
dása szerint e különös önismereti utat járva sorra 
bontotta le a neveltetéséből fakadó, vagy előíté-
letből, kudarcokból, félelmekből emelt falakat.  

– A családomban megélt minta, nevelteté-
semből eredő elvárások nagyon mély nyomot 
hagytak bennem, majd az életem egészen fiatal 
koromtól egészségügyi kihívások sorát állította 
elém. 28 évesen gerincműtött lettem, ezt kö-
vetően néhány évet kerekesszékben töltöttem. 

Az egészségi állapotom örökre megváltozott, 
és az ezzel járó lemondásokat – a korlátozott 
mozgást, a túlsúlyt – nem volt könnyű elfogad-
ni. Más területeken kompenzáltam: az emberek, 
a segítés felé fordultam. Nagyon büszke vagyok 
például arra, hogy Málta hercege megtisztelő 
gesztusaként a magyarországi máltai akadémia 
tagja lettem, valamint egy jeruzsálemi orosz-
lános rendben tanító feladatokat látok el. 47 
éves koromra valamilyenné váltam, valahogyan 
működöm. És soha nem gondolkodtam el azon, 
hogy vajon kihozom-e magamból a legtöbbet kül-
sőségek terén. Az, amit most Magdikától megta-
nultam, eddig hiányzott az eszköztáramból, és – 
ahogy az emberek jó része, úgy én is – biztonsági 
játékosként maradtam a komfortzónán belül. Így 
vettem körül magam olyan korlátokkal, mint pél-
dául, hogy ne viseljek pántos ruhát, tartózkodjak 
a csíkos és mintás viselettől, az élénk színektől, 
és egyáltalán: 45 év fölött már inkább praktiku-
san illik öltözni, mint divatosan. Most már bát-
rabban tárom fel a lehetőségeket és feszegetem 
a saját határaimat. Tanulom a magamévá tenni a 
megismerteket, integrálni az életembe. Néhány 
zöld és barackvirág színű kiegészítővel például 
megleptem már magam. De a legfontosabb, hogy 
megtanultam felvállalni a tökéletlenségemet is. 

Számomra a stílustanácsadás, a professzio-
nális szakember olyan tudatos ébredést hozott, 
ami a belső tulajdonságaim láthatóvá tételében 
is segít. Hálás vagyok ezért, és bízom benne, 
hogy más nőket is inspirálok abban, hogy tegye-
nek magukért egy lépést. Önmagamat megis-
merni nem luxus, hanem hatalmas lehetőség. De 
vigyázat! Mert afölött, amit közben megtudtam 
magamról, már nem hunyhatok többé szemet.
 Tóth Timea

Amikor önmagad legjobb változata lehetsz
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Nagyszabású gálával ünnepel a 30 éves 
Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes
Egy nagyszabású gálával ünne-
pel a 30 éves Kiskunfélegyházi 
Mazsorett Együttes október 
1-jén, 18 órakor a Kossuth is-
kola tornacsarnokában – tud-
tuk meg Jankovszki Zoltánné 
Andrea művészeti vezetőtől, 
az együttes alapítójától, aki 
szeptember 10-én vehette át a 
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
által odaítélt, Bács-Kiskun Me-
gye Kultúrájáért díjat.

– Nagyszerű érzés volt ott állni, re-
mek emberek között díjat átvenni. 
Különösen jó érzés volt az is, hogy 
egy korábbi mazsorettes tanítvá-
nyom szintén a díjazottak között 
volt: Juhászné Kerekes Nikolett, a 
Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügy-
nökség Nonprofit Kft. osztályvezető-
je, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
elnökének kitüntető díját vehette át 
– mondta Jankovszki Zoltánné.

Hozzátette: az elmúlt harminc 
év nagyon sok munkával telt, de ez 
mindvégig csapatmunka volt, ahol 
a családok támogatására is folya-
matosan számítani lehetett. Sok-
sok emlék, díjak, utazások, fellé-

pések jellemezték, amelyek előtt 
egy jó hangulatú gálával kívánnak 
tisztelegni. Az ünnepségen jelen 
lesznek korábbi tanítványok, akik 
akár még egy közös tánc erejéig 
is színpadra léphetnek. Nagyon ké-
szülnek az eseményre: próbákkal, 

megbeszélésekkel telnek a gála 
előtti hetek. 

Megtudtuk, hogy az eseményt 
megelőzően szeptember 28-án, 
szerdán megnyílik egy mazso-
rett-történeti kiállítás, Harminc év 
tükrében címmel a Móra Ferenc 

Művelődési Központban. Az ese-
ményen beszédet mond dr. Ko-
vács József, az egyesület elnöke, 
és köszöntőt hallhatnak Frics-
káné Ibolyától is. Egy időutazás 
lesz, 30 év relikviáival, amelyet 
Maróti Antalné rendez. Z. A. 

Hang-
játék 
Juhász 
István 
tollából
Városunk díszpolgára, a Móra 
Ferenc Gimnázium Pilinszky-dí-
jas örökös tanára, Megyei Prí-
ma-díjas Juhász István egy szá-
mára is eddig ki nem próbált 
műfajban alkotott. Hangjáté-
kot írt Vértanúk beszélgetése 
címmel.

Elmondása szerint hatvanon túl 
érezte azt, hogy azt a sok gondola-
tot, ami benne munkálkodik, papír-
ra kell vetnie, ennek nyomán szü-
lettek meg első kötetei, amelyek 
mellett színdarabok írásával is 
foglalkozik. Nemrégiben egy egé-
szen más műfaj ragadta magával: 
hangjáték született tollából, amely 

– elmondása szerint – humorral, 
tragikummal és derűvel fűszerezve 
három nap és három éjszaka alatt 
született. 

–  Úgy gondoltam, hogy a kivá-
lasztott szereplők – gr. Széchenyi 
István, gr. Batthyány Lajos, gr. 
Leiningen-Westerburg Károly, 
Vörösmarty Mihály, Petőfi Sán-
dor és Vasvári Pál mondják el ott 
fent, hogy hogyan élték meg a föl-
di létben életük fontos napjait. A 
hangjáték beszélgetései valamikor 
1860. április 9-e után hangozhattak 
volna el – mondta Juhász tanár úr, 
hozzátéve vágyát, miszerint októ-
berben a rádió is bemutatja művét. 

A tavaly decemberi mese-
könyv, a Zümike, a méhecske 
megjelenése után máris új 
kötettel jelentkezett Fliszár 
Károly György. Ezúttal egy 
verseskötettel örvendeztette 
meg olvasóit, amelynek Száz-
szorszép a címe, és 102 ver-
set tartalmaz. 

A szerző el-
mondta, hogy 
minden eszkö-
zével arra tö-
rekszik, hogy 
a hétközna-
pokról írjon, 
hiszem véle-
ménye sze-
rint sokkal 
fontosab-
bak, mint a 
nagy ese-
m é n ye k . 
I l y e n 

például a futás, ami 12 éve az 
élete része, a róla írt versek meg-
találhatók a kötetben. Emellett 
Kiskunfélegyházáról is talál az 
olvasó költeményt, ahol – mint 
fogalmaz – minden értelemben 
otthon van.

A címre egyik kedvenc virága 
okán esett a választása. Úgy vall-

ja, hogy a versek is 
valahol szóvirágok, 
így a kötetben 10 
versenként egy-
egy csodálatos, 
magyar virág 
képe köszön 
vissza. Követik 
az évszakok 
múlását a nö-
vényképek: a 
hóvirággal 
kezdőd ik , 
és a leven-
d u l á v a l 
végződik. 

A szerző el-
mondta, hogy 
minden eszkö-
zével arra tö-
rekszik, hogy 
a hétközna-
pokról írjon, 
hiszem véle-
ménye sze-
rint sokkal 
fontosab-

ja, hogy a versek is 
valahol szóvirágok, 
így a kötetben 10 
versenként egy-
egy csodálatos, 
magyar virág 
képe köszön 
vissza. Követik 
az évszakok 
múlását a nö-
vényképek: a 
hóvirággal 
kezdőd ik , 

Megjelent Fliszár 
Károly verseskötete
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Épül Tőserdő kapuja 
Megkezdődött az Ökoturisztikai Központ kialakítá-
sa Tőserdőn. A fejlesztési projekt célja, hogy minél 
változatosabb és izgalmasabb programokat kínál-
janak a Holt-Tiszához látogatóknak. 

„A covid-időszak pozitív hatással volt a helyi idegen-
forgalomra: miközben a világ bezárkózott, Tőserdő 
kiváló lehetőséget kínált a kikapcsolódásra, elvonulás-
ra a közösségi távolságtartás betartásával” – mondta 
Madari Róbert, Lakitelek polgármestere. Reményeik 
szerint a jövőben világjárvány nélkül is tovább növek-
szik az érdeklődés a Holt-Tisza természeti értékei iránt 
– ezt szolgálja a „Tőserdő turisztikai fejlesztése és 
ökoturisztikai központ megvalósítása” című pályázati 
projekt (TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00008) megvalósí-
tása is. Ennek fő eleme az Ökoturisztikai Központ meg-

valósítása, amely Tőserdő „kapujaként” információval 
szolgál majd a látogatók számára nemcsak a térség 
természeti értékeiről, hanem a programlehetőségekről 
is. Sőt, egy kerékpárszervizpont is üzemel majd a lé-
tesítményben, a két keréken érkezőket szolgálva. Je-
lenleg az alapozási munkák zajlanak, az épület néhány 
hónapon belül elkészül. 

A pihenni vágyóknak a termálvizes fürdő mellett 
a vezetett tematikus túrák, a csónakázási, hajózási 
programok, illetve a paintball-pálya miatt is érde-
mes ide látogatniuk. A Holt-Tisza ráadásul nemcsak 
nyáron vonzó, hanem tavasszal és ősszel is – nem 
véletlenül választja például sok iskolás csoport ki-
rándulási helyszínként. Aki több napra érkezik, an-
nak szállásként az autós kempingben faházak állnak 
rendelkezésre, illetve az üdülőterületen bérelhetők 
nyaralók is. Továbbá két szálloda, a Hotel Club Tisza, 
valamint az idén átadott Hungarikum Hotel magasabb 
színvonalú szállásokat is kínál. 

A projekten keresztül Tőserdő a térség, illetve a 
megye turisztikai kínálatához is kapcsolódik, ezért az 
ide látogatóknak ajánlják a Hungarikum Liget attrak-
cióit (kiállítóház, csillagda, footgolf park, stb.), illetve 
a környező települések turisztikai látványosságait 
(skanzen, arborétum, kiállítások, bemutatók, fürdők, 
természeti értékek).

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A LAKITELEKI BERUHÁZÁS SZERVESEN KAPCSOLÓDIK A MEGYE TURISZTIKAI ARCULATÁHOZ 

Hálaadó szentmise keretében 
köszöntötték szeptember 14-
én Ferenczi Józsefné Ágnes 
nénit a kunszállási katoli-
kus templomban, aki 1920. 
szeptember 14-én, 102 év-
vel ezelőtt született, ezzel ő 
a település egyik legidősebb 
lakosa.

Dr. Juhos Imre plébános szentbe-
szédében Jézus evangéliumi sza-
vait idézte: „Aki benne hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen.” 
Az Úr kegyelméből Ferenczi Jó-
zsefné Ágnes néni immár 102. éve 
hisz Istenben, megvallja hitét nap-
ról napra. Mióta a plébános ismeri 
Ágnes nénit, mindig úgy találkozik 
vele, hogy vagy a kezében, vagy a 
közelében van a rózsafüzér, ami a 
hit, a megváltás jele. Mindez ér-
dekes találkozási pont azzal, hogy 
Ágnes néni születésnapja éppen a 
Szent Kereszt felmagasztalása ün-
nepére esik.

Ferenczi Józsefné Ágnes néni 
nem az egyetlen 102 esztendős 
kort megélt szépkorú Kunszállá-
son. Július közepén ugyancsak a 
katolikus templomban köszön-
tötték Ficsór Mihályné Erzsike 
nénit 102. születésnapján. Mind-
kettejük számára fontos volt, hogy 

Isten házban adjanak hálát életü-
kért a teremtőnek. 

A szentmise végén az egyház-

község nevében dr. Juhos Imre 
plébános, illetve Kunszállás Köz-
ség Önkormányzata képviseleté-

ben Almási Roland Márk polgár-
mester virágcsokorral köszöntötte 
Ágnes nénit.

102 éves Ágnes néni Kunszálláson
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HARANGHÍRADÓ
Legutóbbi jelentkezésem óta eltelt pár év. Természetesen ezen 
idő alatt is történtek események, de nem akkora horderejűek, 
hogy tollat kelljen ragadni. Ám szeptember 8-án jeles esemény 
valósult meg, amire 11 évet kellett várni.

A Félegyházi Közlöny 2019. szept. 
13-i cikkében olvashattak az Új-
templom időmérő rendszeréről. 
Ez három, egymástól teljesen füg-
getlen módon mérte és jelezte az 
időt. A kialakult helyzetben voltak, 
akik modernizálást követeltek, 
mások tovább akarták működtetni 
a vasút felőli torony mechanikus 
óráját. Az idő végül úgy oldotta 
meg a helyzetet, hogy egyrészt 
nem vállalta senki a mindennapos 
felhúzást, másrészt a keleti torony 
„atomórája” az utóbbi időben hol 
működött, hol nem.

Hajagos Gyula plébános a kér-
désekre reagálva elővette a 11 év-
vel ezelőtti javaslatot: a harangve-
zérlőre „csak” két óraműmeghajtó 
motort kell kapcsolni, és minden 
automatikussá válik. Tavasszal 
megkereste a város vezetését, kér-
ve segítségüket a helyzet megol-
dására. A képviselő-testület végül 
jóváhagyott 1.200.000. forint tá-
mogatást, így végre elindulhatott a 
pontos idő összehangolt mutatása.  

És, hogy „megbékéljenek” a me-
chanika iránt rajongók/nosztal-
giázók is, a mutatók (számlapok 
mögötti) kettős áttételei megma-
radtak. Cserébe tudomásul kell 
venni, hogy ezek a szerkezetek 

120 évnél idősebbek, tehát a mu-
tatóknak van egy minimális (± fél 
perc) holtjátékuk, amit a figyelmes 
szemlélő észrevehet.

Maradva az Újtemplomnál, 
ebben az évben még három apró-
ság történt. Miután a mechanikus 
óra leállt, elmaradtak a negyedó-
rai/egész órai harangütések is. A 
helyzet megoldására javasoltam, 
tegyük át ezt a funkciót a harang-
játék két harangjára. Megoldható 
és nem kerül semmibe. A kántor 
urak egyetértésével január 27-e 
óta ez a két kiválasztott hangszer 
kalapál…

Ahogy megkezdődött a villamos-
hálózat felújítása, a harangvezérlő 
internetes jel nélkül maradt, és 
nem szinkronizálta a pontos időt. 
Gyorsan kiderült, hogy a kvarck-
ristály nagyon nem a megfelelő 
frekvencián rezeg, és már két hét 
után egy percet korrigálni kellett. 
Ez sem került semmibe, mert 
Passau ból 3 napon belül javították 
a hibát. Két hónap próbaidő után 1 
másodpercet sietett… 

Augusztus 20-án volt 10 éve, 
hogy harangjáték szól a városban. 
Ez idő alatt műszaki értelemben 
nem volt semmilyen probléma. 
Megtörtént a jellemzően 5-6 éven-

kénti ellenőrzés, jöhet a következő 
10 év…

Picit elmozdult az Ótemplom 
új harangjának láncvezető kereke, 
emiatt időnként elszakította a hú-
zóláncot. A 2020. évben esedékes 
szerviz korrigálta a hibát, azóta 
tökéletes.

2018-ban a két alpolgármester-
rel a helyszínen megtekintettünk 
két külterületi, dőlőfélben lévő 
haranglábat, rajta 1-1 haranggal. 
Állásfoglalásuk értelmében a kö-
vetkező évi költségvetésből elkülö-
nítenek anyagi fedezetet a helyszí-
ni felújításra. (Félegyházi Közlöny: 
2018. dec.14.) A két harangláb az-
óta is dől tovább… 

Szintén 2018-ban bekerült a 
Kiskun Múzeumba a majsai 
úti külső iskola volt harangja. Az 
igazgatónő ígérete szerint az ott 
lévő 5 harangból a felújítás során 
a Börtönkápolnában kialakítanak 
egy állandó bemutatót. (Félegyházi 
Közlöny: 2018. dec.14) Ám azok 
továbbra is a raktárakban…

Többek kérésére vizsgáljuk 
meg a napjainkban nagyon aktu-
álissá vált energiafelhasználást 
is. Mivel a városban szinte min-
denütt automatizált harangozás 
és időmérés van, adott a kérdés: 
kinek mennyibe kerül mindez? A 
számolásban nem szerepelnek a 
temetői és a temetési harangszók, 
mert azok megrendelt, fizetős 
szolgáltatások! 

A gyártókkal történt konzultáci-
ók az alábbi – elméleti és felfelé 
kerekített! – eredményeket hozták: 

a lengésszámból kell kiindulni, 
ami a város 11 működő harangja 
átlagában 60 (±10%) percenként. 
Minden második lendítéskor 2 má-
sodpercig használ fel energiát az 
aktuális motor vagy mágnes, ame-
lyek átlagos teljesítménye 400W. A 
lengés növekedésével arányosan 
csökken a 2 másodperc, egészen 
0,5-ig. Tehát pl. egy 4 percig tar-
tó déli harangszó „elektromos 
üzemideje” 4 perc, ami kerekítve 
30 Wh fogyasztást eredményez. 
Megjegyzés: a számítás folyamatos 
maximális terhelést vesz alapul – 
de ez csak indításkor és fékezéskor 
igaz – max. 22-22 másodpercig! A 
városban naponta összesen átla-
gosan tizenkétszer szólal meg ha-
rang, így adja magát az eredmény: 
360 Wh a fogyasztás. Ez osztódik 
szét 10 harang között, mivel a 
reformátusok 1 harangja jelenleg 
kézi húzással működik. Több ha-
rang egyidejű működése (pl: mi-
sére 2 perc) felfelé módosítja az 
eredményt, de nem számottevően!  

A 3 vezérlő – óraművekkel, ütők-
kel és harangjátékkal – együttes 
fogyasztása átlag 50Wh, napon-
ta tehát 1200Wh. Ne feledjük, az 
órák percenként, az ütések ne-
gyedóránként működnek éjjel és 
nappal, bár ez utóbbiak éjszakára 
kikapcsolhatók! 

Mindent egybevetve: elméleti-
leg a 10 működő harang villamo-
senergia-felhasználása havonta 
48 kWh, (±10%). Ennek költsé-
gét az egyházközségek fedezik. 
 Szabó-Szűcs József
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Idén is járt Feltrében magyar 
delegáció a 33. Giro Delle Mura 
futóversenyen. A kiskunfélegy-
házi csapat augusztus 26-án, 
pénteken hajnalban indult és 
aznap este már rajthoz is állt 
az első felnőtt csapat.

Kiss Gabriella feltrei kapcsolat-
tartó elmondta, hogy városunk 
testvérvárosi kapcsolatai közül 
a feltrei az egyik legrégebbi: a 
kilencvenes évekre tehető a kez-
dete. Mint mondta, azonnal a szí-
vünkbe zártuk a várost, az ottani 
embereket, és ugyanez fordítva is 
igaz. 

– Mint minden olasz város-
ban, így Feltrében is nagyon aktív 
amatőr sportélet zajlik: futnak, 
bicikliznek és megragadnak min-
den alkalmat a mozgásra, amihez 
a Dolomitok lábánál nagyszerű 
terep áll rendelkezésre. Az au-
gusztus végi sportesemény célja 
a sport népszerűsítése, az alkalom 
nemzetközivé tétele: lengyelek, 
spanyolok és rengeteg olasz nem-
zetiségű sportoló vesz rajta rész a 
magyarokon kívül. A kezdetekkor a 
félegyházi tűzoltók kaptak meghí-
vást, majd – mintegy tíz évvel ez-
előtt – bekapcsolódtak a gyerekek, 
végül pedig a felnőttek csapata – 
mondta el Gabriella. 

Olasz Anita, a kiskunfélegyházi 
Tourinform iroda vezetője arról 
számot be, hogy Kiskunfélegyhá-
záról hét felnőtt futó vállalkozott 
az esti, úgynevezett Urban Trail 
futamra: Olasz Anita, Molnár Ist-
ván, Bense Marcell, Herédi-Sza-

bó Péter, Kiss Ottó, Juhász 
László és Kurdi Viktor. A péntek 
esti 10 kilométer után másnap újra 
rajthoz álltak a szintén 10 kilomé-
teres Giro Delle Mura futamra, 
további két futóval: Németh Lász-
lóval és Szentesi Szabolccsal 
kiegészülve. A résztvevők elmon-
dása alapján hangulatos, különle-
ges és a szintkülönbségek miatt 
kemény verseny volt.

Herédi-Szabó Péter futó a fel-
nőtt delegáció tagjaként érkezett 
a testvérvárosba. Mint elmondta, 
a sport mindig az élete része volt, 
a futást körülbelül 10 éve kezdte 

el. Eleinte rövidtávokban kezdett, 
ma már az ultrafutás a kedven-
ce. Az idei Ultrabalatont is remek 
eredménnyel teljesítette: a 210 
kilométert 28 óra 47 perc alatt, 
bőven szintidőn belül futotta le. A 
feltrei versenyről szép emlékekkel 
tért haza: az esti futást igazán 
különlegesnek tartotta. Úgy véli, 
hogy a félegyházi delegáció jól 
teljesített.

Kiss Gabriella a kiutazás hiva-
talos részére is kitért. Látogatást 
tettek Feltre új polgármesterasz-
szonyánál, akit júniusban válasz-
tottak meg. Viviana Fusaro ked-

vesen fogadta a magyar delegációt 
és érdeklődő volt városunkkal kap-
csolatban. A jövő évi kiskunfélegy-
házi futóversenyre is invitálták a 
feltrei sportolókat, bízik benne, 
hogy elfogadják a meghívást.

A gyermektáv résztvevői a Jog-
ging Plus Sportegyesület versenyzői 
voltak: Karsai Hédi, Szénászky 
Hanna, Szórád Hanna, Koszto-
lányi Ferenc, Rádi Zénó, Kovács 
Mátyás. Edzőik: Dinnyés-Kis Zsu-
zsanna, Németh László és Szente-
si Szabolcs. A fiatalok a csapatver-
senyben nem találtak legyőzőre, 
megnyerték a futamot.

Porcelánbabák a könyvtárban Népviseltbe és jelmezbe öl-
tözött, fodros ruhájú, rózsás 
arcú porcelánbabák várják a 
városi könyvtárba látogató-
kat. A GyermekBirodalomban 
október 8-áig látogatható a 
Kisasszonyok című kiállítás.

Néhai Kotroczó Sándorné 
Szemerédi Erzsébet babagyűjte-
ményéből rendeztek be kiállítást 
szeptember 6-án a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtár GyermekBiroda-
lom részlegében. A látogatókat 
40 élethű porcelánbaba várja. A 
kisasszonyok között népviseletbe 
öltözött lányok, kalapos, díszes 
ruhás úri hölgyek és szolgálólá-
nyok is sorakoznak, de a figyelmes 
szemlélő mennyasszonyt, gésát 
és karácsonyi öltözetbe bújt lányt 
is talál. A babákon egy-egy tör-
ténelmi kor viselete is megeleve-
nedik. A kiállítást három fiúbaba 
teszi teljessé. G. E.

Feltrében futottak a félegyháziak
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Újra Országos 
Könyvtári Napok

Október első hetén 17. alkalommal rendezik meg az Országos 
Könyvtári Napok programjait, melyhez a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár tartalmas eseményekkel idén is csatlakozik.

Október 4-én, kedden 10 órakor a 
Betűbölcsin a kismamák dr. Bá-
toriné Csenki Krisztina szak-
gyógytornásztól kapnak tippeket 
az egészséges élethez.

17 órakor folytatódik a Zöld 

könyvtári esték sorozat. A felsőla-
josi MagánZOO sztoriját osztja 
meg az érdeklődőkkel Tóth Tibor, 
az állat- és szabadidőpark megál-
modója. A programot a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja.

Október 6-án, csü-
törtökön 17 órakor a 
fülöpjakabi biogazda, 
Gyöngyösi Sándor tart 
előadást. Pénteken 9 
órától a kisdiákok inter-
aktív terápiás kutyafog-
lalkozáson vehetnek részt Kleics 
Julianna szakemberrel.

Szombaton délelőtt 9 órá-
tól a GyermekBirodalomba vár-
ják a kicsiket és szüleiket közös 
kézműveskedésre.

Szintén szombaton indul a 
könyvtártúra, ahol az intézményt 
a pincétől a padlásig ismerhetik 
meg. 10 órától a rendezvényte-
remben több elismerést is kioszta-

nak. Először a legtöbb 
könyvet kölcsönző gyer-
meket, felnőttet és ol-
vasócsaládot jutalmaz-
zák. Majd a Petőfi-vers 
illusztrációs pályázat 
eredményhirdetésére 

kerül sor, amelyet a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület és a 
könyvtár közösen írt ki. Az ünnep-
ségen közreműködik Varga Katica 
énekes. Egész délelőtt könyvvásárt 
tartanak az Ifjúsági sarokban.

A hét a megbocsátás jegyében 
telik, hiszen elengedik az olvasók 
késedelmi díjait, az új könyvtár-
tagok pedig kedvezményesen irat-
kozhatnak be a bibliotékába.

KÖNYVTÁRSAROK

Rendezvények 
energiatakarékosan 

az ősz jegyében
Miután az európai energiaválság hatásai városunkat is el-
érték, ezért a Móra Ferenc Művelődési Központ is igyekszik 
csökkentett nyitvatartással és energiatakarékos szemlélet-
tel hozzájárulni a város költségeinek enyhítéséhez. Az előt-
tünk álló hónapok legfőbb célkitűzése, hogy olyan progra-
mokat nyújtsunk Önöknek, amelyek egyszerre költség- és 
energiahatékonyak, szórakoztatóak és értéket közvetítenek. 
Újratervezzük és alkotjuk meglévő rendezvényeinket, újra-
gondoljuk megvalósítási lehetőségeinket.

Ezen értékek 
mentén három 
p r o g r a m o t 
szeretnénk ki-
emelni a kö-
vetkező hetek 
rendezvényeiből. Szeptember 
28-án, szerdán 17 órakor nyí-
lik meg a „Mazsorett-történeti 
kiállítás harminc év tükrében” 
című tárlat a művelődési köz-
pont kiállítóterében. Az egye-
dülálló kiállítás magába foglalja 
a nemzetközi színtérre is elju-
tó Kiskunfélegyházi Mazsorett 
Együttes elmúlt harminc évének 
történetét, sikereit és legemlé-
kezetesebb pillanatait.

Az idősek világnapja alkal-
mából ünnepi műsorral vá-
runk minden kedves érdeklődőt 
szeptember 30-án, pénteken 14 
órakor a művelődési központ 
színháztermében, hogy együtt 
ünnepeljük a szépkorú generáció 

áldozatos mun-
káját. A rendez-
vényen fellép 
Leblanc Győző 
operaénekes, 
akinek örökzöld 

dallamai mindenkiben kellemes 
emlékeket fognak felidézni. A 
program ingyenes látogatható!

A hagyományokhoz híven idén 
is megrendezzük az évszakokhoz 
kötődő kézműves foglalkozásun-
kat, az Őszi Női Kört október 
1-jén, szombaton 14 és 18 óra 
között. A programra olyan 15 év 
fölötti hölgyek jelentkezését vár-
juk, akik szeretnének eltölteni 
egy kellemes délutánt egy forró 
tea és egymás társaságában, 
miközben szebbnél szebb őszi 
dekorációkat és koszorúkat ké-
szítenek. A részvételhez előze-
tes jelentkezés szükséges Bodor 
Mariann szervezőnél, a +36 76 
466-843-as telefonszámon.

KULTÚRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu

Szeptember 23., péntek 
17 óra 70kedek címmel Szűts 

Tamás szobrászművész jubileumi 
kiállítása. A tárlatot Laczkóné 
dr. Szabó Klára ny. pedagógus, 

Kiskunfélegyháza díszpolgára nyitja 
meg. Közreműködik: Tóth Gyula 

(gitár, ének).
Városi könyvtár

Szeptember 24., szombat
16 órától Malom alatti sokadalom, 
múzeumi programok kicsiknek és 

nagyoknak.
A belépés ingyenes! Részletek a 

szórólapokon.
Kiskun Múzeum

Szeptember 28., szerda
Petőfi nyomában Félegyházától 

Félegyházáig – emléktúra a megyei 
emlékhelyek felkeresésével. A 
buszos kirándulás útvonala: 

Kiskunfélegyháza – Kiskőrös – 
Kiskunfélegyháza. A részvétel 

ingyenes! Érdeklődhet és 
jelentkezhet a könyvtárban.

17 óra MAZSORETT-TÖRTÉNETI 
KIÁLLÍTÁS HARMINC ÉV 

TÜKRÉBEN – kiállításmegnyitó a 30. 
jubileumát ünneplő Kiskunfélegyházi 

Mazsorett Együttes fényképeiből
Művelődési központ

Szeptember 29., csütörtök
A magyar népmese napja.

8.30 – 11.30 Mesefelolvasásra 
várják az iskolai osztályokat, amelyre 
szeptember 24-éig lehet jelentkezni. 
11.30 – 12.00 Az aranyszőrű bárány 

című zenés mesejáték Kovács 
Gáspár előadásában.

15.00 – 17.30 Magyar népmesék 
diafilmdélutánja családoknak.

Városi könyvtár

18 óra A földrajzi szabadegyetem 
előadás-sorozat keretében Gruber 
László középiskolai tanár, egyetemi 

oktató „Marokkói anziksz” című 
előadása. Bevezetőt mond: Bense 
Zoltán, hegymászó, földrajztanár. 

Támogató a Nemzeti Kulturális Alap.
Városi könyvtár

Szeptember 30., péntek 14 óra
14 óra Idősek napi ünnepi műsor

Közreműködik: Leblanc Győző 
operaénekes

Művelődési központ

Október 6., csütörtök
15 óra Megemlékezés és koszorúzás 

az aradi vértanúk emlékére
Ünnepi beszédet mond dr. 

Bánki Horváth Mihály, a KSZC 
Kiskunfélegyházi Közgazdasági 
Technikum igazgatóhelyettese, 

történelemtanára.
Helyszín: a Kiskun Múzeummal 

szemben lévő Aradi 
vértanúk-emlékoszlopa
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Több száz éves japán harcművészeti stílust oktatnak a félegy-
házi Monouchi Dojoban. Az edzéseken olyan szituációkat és tá-
madásokat gyakorolnak, amiket több száz éve alkalmaztak a 
harctéren. A mozgásforma előnyeiről és az edzésekről Buchholcz 
Györggyel, a dojo vezetőjével beszélgettünk.

A félegyházi Monouchi Dojoban egy 
autentikus japán harcművészeti 
rendszer, a Bujinkan elemeit ok-
tatják. A Bujinkan 9 harcművésze-
ti iskola keverékéből áll, amelyek 
részben az álcázásra, információ-
szerzésre és taktikára, részben a 
harci technikákra specializálódtak. 

Többféle stílus 
egy helyen

– A Bujinkan különböző stílusok 
keverékéből áll, így az edzések 
egyik előnye, hogy sokrétű tudást 
sajátíthatnak el a tagok, hiszen 
nem kell külön iskolába járni ahhoz, 
hogy megtanuljanak a különböző 
fegyverekkel harcolni. Elsősorban 
Ninjutsu és Ninpo, vagyis a nin-
dzsák iskolájának harcművészeté-
vel foglalkozunk. Az iskola nevében 
szereplő „ninpo” arra utal, hogy 
használója elsősorban a túlélés-
re összpontosít, nem feltétlenül a 
harcra. Ugyanakkor pedig nem köti 
magát merev szabályokhoz, így 
képes rá, hogy keverje a technikai 
elemeket, annak megfelelően, hogy 

mit kíván meg az adott helyzet – 
magyarázta Buchholcz György, a 
dojo vezetője.

Kiemelte: erre a több száz éves 
szemléletre alapozva dolgoznak 
ma is, ahogy fogalmaz: – Ez nem 
küzdősport, mi nem harcolunk, 
hanem megoldunk. Olyan tech-
nikákat gyakorolunk egyénileg és 
páros formában, amiket élesben 
a harctéren alkalmaztak. Példá-
ul azt, hogyan védekezzünk, ha 
késsel, karddal, lándzsával, egyéb 
szúró-, vágóeszközzel, vagy pusz-
ta kézzel megtámadnak, hogyan 
lehet kiszabadulni a lefogásokból 
és a fojtásfogásból, vagy milyen 
módon lehet a fejet, a hasat, az 
ágyékot vagy a térdet támadni. 
Ha soha nem élt át az ember ilyen 
helyzetet, akkor éles szituációban 
nem tud reagálni rá, mivel az agya 
egyből leblokkol. Úgy tudunk ezek-
re felkészülni, és támadás esetén 
cselekedni, ha gyakoroljuk ezeket 
a szituációkat. Az edzéseken az 
önvédelem jogi és pszichés vonat-
kozásokról is beszélünk, mivel sze-
mélyes felelősségünk is van, hogy 

a dojon kívül hogyan használjuk az 
elsajátított technikákat.

Fegyveres 
gyakorlatok

Az edzéseken hagyományos ja-
pán fegyvereket használnak esz-
közként, így például kardot, kést, 
botot, lándzsát és dobócsillago-
kat. A tagok a különböző ütések, 
rúgások, fogások, szorítások mel-
lett elsajátíthatják a kardkihúzás 
helyes technikáját, rejtett mozgá-
sokat és azt is, hogyan védekez-
zenek a szemből és hátulról jövő 
támadások ellen. – Az ismerős 
motívumokat felismeri az agyunk, 
éppen ezért olyan gyakorlatokat is 
végzünk, amelyek nem megszokott 
mozdulatok és összezavarják az 
ellenfelet. A hagyományos japán 
harcművészeti eszközök mellett 
pedig olyan mindennapi tárgyakkal 
is dolgoztunk már, mint az aktatás-
ka, az esernyő és a vizes palack, 
hiszen sok esetben csak ez van az 
embernél – fogalmazott az edző. 

Hatékony mozgáskultúra 
és jó közösség

Buchholcz György elmondta azt is, 
hogy mesterükkel, Cristian La-
iber Dai Shihan-nal egy szemi-

náriumon ismerték meg egymást, 
Brandenburg Gyulának köszön-
hetően. Azóta is folyamatosan 
tartják online a kapcsolatot, és a 
tervek szerint szeptemberben újra 
személyesen is ellátogat majd a 
dojoba.

– Sajnos, egyre csökken az ér-
deklődés a hagyományos japán 
harcművészetek iránt. Ezeket a 
stílusokat szeretni kell, ha valaki 
nem szereti, akkor nagyon gyor-
san megunja. A versenysportokkal 
szemben sokkal magasabb szintű 
kontroll és koncentráció, valamint 
kitartás és összpontosítás kell. El-
engedhetetlen a fegyelmezettség 
és a precizitás, hiszen sok múlhat 
például azon, hogy a kardot pár 
centivel lentebb vagy feljebb fogom 
meg. Ezt az autentikus harcmű-
vészetet korosztálytól és nemtől 
függetlenül bárki gyakorolhatja, 
egészségmegőrző hatású és haté-
kony mozgáskultúra, ami később 
életstílussá is válhat, nem melles-
leg pedig egy jó közösséget is je-
lent a tagoknak – összegezte.

Az edzésekre várják az érdek-
lődőket minden héten kedden és 
csütörtökön 19 órától, valamint 
szombatonként 8 órától a vasútál-
lomás melletti dojoban (Kyokushin 
Kumite Sport Egyesület edzőter-
me). G. E.

A nindzsák iskolájának 
harcművészetét oktatják 
Félegyházán
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Dombóváron  
dobták a nyilakat
Szeptember 3-ára kapott meg-
hívást a Félegyházi Darts Sport 
Egyesület, hogy részt vegyenek a 
Dombóvári Darts Egyesület által 
rendezett Megyék Csatája Csapat-
versenyen. Városunkat Horváth 
Tibor, Horváth Zsolt, Simon Gá-
bor, Tóth Tibor és Tóth-György 
János képviselte a megmérette-
tésen. Veretlenül, 2 győzelemmel 
és 2 döntetlennel hozták a napot, 

így a 2. helyen végzett a félegyházi 
csapat. Eredmények: 1. helyezett: 
Vikingek DC (Somogy), 2.: Félegy-
házi DSE (Bács-Kiskun), 3.: Dom-
bóvári DE (Tolna), 4.: Szomszéd 
DSE (Veszprém), 5.: Mesterhár-
mas DC (Baranya).

Legmagasabb kiszálló: Torda 
Tibor – 117 

Legtöbb dobott 180: Horváth 
Norbert – 1 db

Strandröplabdás évadzáró
Szeptember 3-án rendezte meg a 
Kiskunfélegyházi Honvéd TK Sza-
badidős szakosztálya az évadzáró 
strandröplabdaversenyét a városi 
strandon – mondta el lapunknak 
Ónodi László szervező. A meg-
mérettetésre nyolc együttes neve-
zett: Félegyházáról, Kecskemétről, 
Szegedről, Dunaújvárosból, Duna-
földvárról és Paksról. A verseny-
kiírásban kétfős csapatok indultak 
egy fiú és egy lány összeállítás-
ban. A mérkőzéseket két pályán 

négy-négy együttes játszotta. A 
győzelemért a két csoport első és 
második helyezettje küzdött meg.

Eredmények: 1. hely: Rostás 
Gergő – Bérdi Kata, 2.: Far-
kas László – Noszkó Nóra, 3.: 
Fekete Dániel – Szabó Brigitta 
páros.

A mérkőzések végén a helye-
zett csapatok oklevelet és kis 
kupákat kaptak, a győztes csa-
pat pedig egy szép kupával lett 
gazdagabb. 

Erdélyben bokszoltak

Erdélyben járt a Kiskunfélegyházi Papp László Ökölvívó Akadé-
mia 3 versenyzője szeptember elején. Az ökölvívó torna előtt 
Gyergyószárhelyen, a tatárdombi megemlékezésen, zarándok-
laton is részt vettek a fiatalok, ahol a szentmisét Böjte Csaba 
ferences szerzetes celebrálta. Az ezt követő versenyen a kö-
vetkező eredmények születtek: 

Rácz Dániel György 48 kg 
– győzelem, 

Rácz Alex 54 kg – vereség,
Rácz Márkó 60 kg – vereség.
Ramocsa Sándor vezetőedző 

szerint nagyon színvonalas, erős 

mezőnnyel bíró verseny áll mö-
göttük, ahol a fiatalok nagyon jól 
érezték magukat. A torna mellett 
gazdag programok várták őket, 
ami szintén remek élménnyé tet-
te az erdélyi látogatást.

Kiskunhalason és Lengyel-
országban birkóztak

Két helyszínen versenyeztek szeptember 11-én a Kiskunfélegy-
házi BSE fiataljai – mondta el lapunknak Szabó József edző. A 
legfiatalabbak Kiskunhalason, a Halas Kupán mutatkoztak be, 
volt, akinek ez volt az első megmérettetése.

Nagy Nóra a fiúk között próbálko-
zott, ahol két győzelemmel és egy 
vereséggel ezüstérmet szerzett, 
de szintén ezüstérmes lett Kará-
di Kornél is. Bronzérmesek: Bá-
rány-Almási Ádám, Bene Zsom-
bor, Besze László, Nagy Hunor 
és Tóth Koppány. A haladóbbak 
közül néhányan a lengyelországi 
Bodzentynben léphettek szőnyegre 

egy meghívásos versenyen, ahol 
remekül birkóztak. Négy aranyér-
met, két ezüst- és egy bronzérmet 
szereztek az erős mezőnyben.

Aranyérmesek: Bárány-Almási 
Bianka, Bene Ivett, Bárány-Al-
mási Tamás és Csillag Zalán. 
Ezüstérmesek: Hideg Zita és Hi-
deg Balázs, Tapodi Norbert pe-
dig bronzérmes lett.
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Hirdetés

Mészáros Sándor 
(1873–1968) építőmes-
ter a késő dualizmusko-
ri Csongrád építészeté-
nek meghatározó alakja 
volt. 1901-ben szerezte 
meg építőmesteri ké-
pesítését. Csongrád 
városképének jelentős 
emlékei fűződnek a 
nevéhez, az 1904-ben 
épült mai posta (Csong-
rád és Vidéke Taka-

rékpénztár, Dózsa György-tér 
1.) és az 1908-ban épült sze-
cessziós Ipartestületi székház 
(Szentháromság-tér 5.). 

Szentes főutcájára 1909-ben 
emeletes üzletházat tervezett 
(Szentes Vidéki Takarékpénz-
tár, Kossuth u. 8.). Hamarosan 
Csongrád és környéke egyik leg-
nagyobb építőipari vállalkozójává 
nőtte ki magát, és felbukkant a 
távolabbi településeken is, például 
Jászszentlászlón. 

Kiskunfélegyházán négy építke-
zés köthető a nevéhez, egyről pe-
dig feltételezhető, hogy a tervezője 
volt. Először 1910-ben járhatott 
városunkban, amikor Molnár Ja-
kus gyógyszerész házát tervezte 
meg. A korabeli Oskola utca 12. 
szám alatti épületet jelentősen át-
alakította, a háromszobás polgár-
ház tornáca tágas előszobává, a 

hátsó traktus magtára pedig gyer-
mekszobává vált tervei alapján. A 
tervrajzot Csongrádon, 1910. au-
gusztus 1-jén írta alá, az építési 
kérvényt augusztus 8-án nyújtot-
ták be. A ház új homlokzatot is ka-
pott: egyszerűsített, geometrikus 
formái a késő szecesszió paraszt-
polgári környezetben meghonoso-
dott variánsának tekinthetők. A 

homlokzatdíszeket 
vakolatból képez-
ték ki, ezek közé 
négyszögletesí-
tett, stilizált jón 
fejezetek is tartoz-
nak. A nagyfokú 
stílusbeli hason-
lóság miatt fel-
tételezhető, hogy 
Mészáros volt a 
tervezője a Sze-
gedi út 9. szám 
alatti épületnek 
is, amelynek neo-
barokkos formájú 
padlásszel lőzői 
arra utalnak, hogy 
itt szintén egy ko-
rábban álló épület 
szecessziós újjá-
alakításáról lehet 
szó.

Mészáros többi 
munkája 1914-ben 
épült meg. 1913. 
szeptember 21-én 

írta alá azt a tervrajzot, amelyet 
Grünbaum Dávid kereskedő szá-
mára készített. A neoreneszánsz 
épület metszett sarkán üzlethelyi-
ségek nyíltak, az épület ma is áll 
az Attila és Halasi út sarkán, a Ha-
lasi út 11. szám alatt. 1914. janu-
ár 20-án szignózta Ipacs András 
fényképész műtermének szecesz-

sziós tervrajzát, amely cégérszerű 
oromzattal hirdette a kicsiny épü-
let feladatát. Ezt a kis műtermet 
később lebontották.

Az 1913-ban felépült Szent 
János-téri mozi bérlője a csong-
rádi születésű Fekete Mihály 
színművész lett, aki Mészáros-
sal terveztette meg a mozi belső 
átalakítását. A tervet az építész 
Félegyházán, 1914. május 20-án 
írta alá. Ekkor távolították el az 
előtérből a pénztárat és tűzvédel-
mi szempontból kifogás alá eső 
karzatlépcsőket. A mozi bejárata 
a szomszédos éttermi részekbe 
került, amely alig egy év működés 
után szűnt meg. A munkálatokkal 
július végére elkészültek, a mozi 
azonban a kitörő világháború mi-
att csak rövid ideig működött. 
Fekete maga is bevonult, aki a ve-
títéseket maga konferálta, noha 
ekkoriban színészként Kolozsvárra 
szólt a szerződése.

Mészáros Sándor nem a fél-
egyházi városkép legfontosabb 
emlékeit hozta létre, de jelenléte 
rávilágít azokra az aktív építőipa-
ri kapcsolatokra, amelyek át- és 
átszőtték a dualizmus korabeli 
Alföldet, és kialakították az itteni 
szecessziós építészet egységessé-
gét. Régiónk ezzel egy egységes 
szecessziós képpel került fel Euró-
pa térképére. Brunner Attila
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