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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2022. szeptember 29-i ülésére 
Hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez a Szilády Áron utcában tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Halasi Box Club ebben az évben ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. Az elmúlt évtize-
dekben számtalan helyen képviselték városunkat bel-, és külföldi versenyeken, sportrendez-
vényeken, sikerrel. Mindez azonban nem volna lehetséges, ha háromnegyed évszázada Csenki 
Ferenc nem kezdi el az első ökölvívó edzéseket. 
 
Feri bácsi nem csak kiváló edző, sportszervező, de remek pedagógus, nevelő is volt. Nagyon 
sok fiatalnak adott a testedzés, sportolás mellett kiemelkedési lehetőséget, segített őket elindí-
tani egy olyan életpályán melyen lehetőségeikhez, képességeikhez méltó módon sikeresek 
lehettek, boldog, nyugodt családi életet élhettek. Többek között ezt a tevékenységet is elis-
merte Kiskunhalas városa, amikor 2008-ban díszpolgárai sorába emelte. Életével, tevékeny-
ségével méltó volt erre a címre. 
 
Kiskunfélegyházán született 1922. december 10.-én, Kiskunhalason hunyt el 2010. február 
28.-án. Ebben az évben lenne száz esztendős. Emlékét mai tanítványai, utódai őrzik. Élete 
utolsó éveit a Kiskunhalas, Szilády utca 20. szám alatti társasházban élte le. A jubileumi év 
kapcsán fogalmazódott meg a Halasi Boksz Club vezetőségében az az elképzelés, hogy utolsó 
lakóhelyén meg szeretnék örökíteni emlékét, egy szerény emléktáblával. 
 
Terveik szerint egy A/4-es méretű, ezüst színű alapon, fekete betűkkel, időtálló anyagból el-
készített feliratot – és képet - kívánnak elhelyezni a jelzett épület bejáratánál, az utcafront fe-
lé. (A tábla anyaga – ROWMARK kültéri gravírozó - ugyanaz lenne, mint a „Kun őseink em-
lékére”, vagy a „Halasi csata – csatahely” megjelölésére szolgáló táblák.) A tábla tervezete az 
előterjesztés melléklete. A szöveget Diószegi Balázs festőművész 1976-ban, Feri bácsiról ké-
szített grafikája egészíti ki. 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy adja meg hozzájárulását az emléktábla kihelyezéséhez. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Halasi 
Box Club Csenki Ferenc ökölvívó edzőre emlékező táblát helyezzen el a Szilády Áron 
utca 20. szám alatti társasház utcai homlokzatán. 
 
Határidő:   2022. december 31. 
Felelős:   Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős:  Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
Határozatról értesül: Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályve-

zető 
    Halasi Box Club, Kiskunhalas, Tinódi u. 19. 
Felelős:    Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 
 
Kiskunhalas, 2022. szeptember 20. 
          Fülöp Róbert s.k. 



Ebben a házban élt 

CSENKI FERENC 
Kiskunhalas Város Díszpolgára (2008) 

Edző, sportszervező, a halasi ökölvívósport megteremetője 

 

 

 

Születésének 100. évfordulója alkalmából: 

 

A Halasi Box Club elnöksége és tagjai, 
a Varsányi család, 
a „Volt halasi ökölvívók baráti köre” és  
Kiskunhalas város sportszerető közönsége 

               2022. 


