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Egy éjszaka a kultúra jegyében

Félegyháza az országos rendezvények után egy héttel, június 27-én 
rendezte meg a Múzeumok Éjszakáját. Ennek oka az, hogy a szer-
vezők lehetőséget szerettek volna teremteni a városlakóknak arra, 
hogy az ország több múzeumi rendezvényére is elutazhassanak, mi-
közben a helyi eseményeknek is részesei lehetnek.

A számítás bejött, hiszen mindhá-
rom kiskunfélegyházi helyszínen ren-
geteg érdeklődő jelent meg, köztük 
olyanok is, akik korábban még nem 
látogatták a gyűjteményeket – szá-

molt be az idei nagy sikerű rendez-
vénysorozatról Mészáros Márta, a 
Kiskun Múzeum igazgatója.

A Móra-házban kézműves foglalko-
zás, bábszínház, táncház várta a leg-

kisebbeket és szüleiket, a  látogatók 
közül sokan a nagy mesemondó szü-
lői házát is érdeklődve járták végig.

A Petőfi Emlékház nyitott műhely-
lyel várta az érdeklődőket. A Holló 
László Képzőművész Kör, a Képző 
és Iparművészeti Egyesület, a Te-
rescsényi Endre Képzőművészeti 
Kör, és a Wesel Hugó Fotókör tagjai 
segítettek az alkotásban a látoga-
tóknak. A vállalkozó kedvűek fest-

hettek, agyagozhattak, a fazekasok 
korongjai mögé nem csak a gyerekek 
ültek be. Késő este sokan ülték kör-
be a tábortüzet is.

A Kiskun Múzeumban a malom-
udvarban Vörös János népi játékai 
várták a gyerekeket, majd a toborzó 
menet-hozta közönség hajnalig él-
vezhette a koncertek, táncszínházi 
és tűzzsonglőr produkciók, éjszakai 
tárlatlátogatások hangulatát.
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Új rend  
az ügyfélfogadásban

Módosul a félegyházi önkormányzat ügyfélfo-
gadási rendje. Erről június 25-i ülésén dön-
tött a képviselő-testület. A korábbi gyakorlat 
szerint reggel 7.30-as kezdés helyett 8 órától, 
délután pedig 12.30 helyett 13 órától kezdő-
dik a jövőben az ügyfélfogadás, a befejezési 
idő változatlanul hagyása mellett. Megszűnik 
továbbá szerdai napokon a 16 órától 18 óráig 
tartó ügyelet.

Dr. Faragó Zsolt jegyző elmondta: mivel az 
ügyfelek rendkívül kis számban jelentek meg 
ügyeleti időben, annak fenntartása sem mun-
kaszervezési, sem költséghatékonysági szem-
pontból nem indokolt. Viszont – hangsúlyozta 
a jegyző – semmi akadálya annak, hogy ha a 
körülmények, vagy az igények változása ezt in-
dokolttá teszi, felülvizsgálják az ügyfélfogadás 
rendjét, amely a változás után a következőkép-
pen alakul:

hétfőn, pénteken: 8.00–12.00 óráig,
kedden, szerdán  

8.00–12.00 óráig, 13.00–16.00 óráig
csütörtökön: nincs ügyfélfogadás

Dr. Faragó Zsolt jegyző és dr. Füstös Magdol-
na aljegyző az eddigi szerda délelőtti fogadóóra 
helyett teljes ügyfélfogadási időben az ügyfelek 
rendelkezésére állnak, előzetes időpont-egyez-
tetés után.

Hogyan szabaduljunk 
meg a hulladéktól?

Az udvarokban és kertekben felszaporodott 
zöldhulladékot és a szelektíven gyűjtött, veszé-
lyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladék-
gyűjtő udvarban is el lehet helyezni.

A kiskunfélegyházi vásártér mögött talál-
ható hulladékudvar igénybevétele minden 
olyan magánszemély számára térítésmentes, 
aki fel tudja mutatni a lakcímigazoló kár-
tyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási 
számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási 
megbízás másolata).

Igazolást a VSZKSZ Deák Ferenc utcai ügy-
félszolgálati irodájában is lehet kérni. A hulla-
dékgyűjtő udvar kapujában információs tábla 
tájékoztatja a beszállítót az elhelyezhető hulla-
dékfajtákról és mennyiségekről, valamint a lé-
tesítmények elhelyezkedéséről, a nyitvatartási 
rendről (kedd, csütörtök, szombat: 8–12, szer-
da, péntek: 12–16).

A holokauszt  
félegyházi áldozataira 

emlékeztek
71 évvel ezelőtt, 1944. június 15-én számol-
ták fel a félegyházi gettót és kezdetét vette 

a 352 félegyházi család – 269 férfi, 341 nő 
és 373 gyermek – elhurcolása, bevagoníro-
zása és útnak indítása Auschwitz-Birkenau 
felé. A zsidó áldozatok emlékét őrzik azok az 
emléktáblák, amelyeknél holokauszt megem-
lékezést tartott a városi MSZP és a Societas.  
Horváth Tamás önkormányzati képviselő 
köszöntőjében elmondta: Kiskunfélegyházán 
1944. június 15-én kezdődött meg az értéke-
itől és méltóságától megfosztott helyi zsidó-
ság kálváriája, amelynek végállomása végül 
Auschwitz-Birkenau, az elkerülhetetlen halál 
lett. 1850 óta éltek itt együtt békében és erős 
sorsközösségben magyarok és zsidók.

Megújul  
a sportcsarnok

Az állagmegóvást és a fenntartási költségek 
csökkentését szem előtt tartva karbantartá-
si, felújítási munkálatokat végeznek a KÉSZ 
Aréna városi sportcsarnokban. A mintegy 20 
millió forintnyi beruházást a sportcsarnok 
tulajdonosa, a KÉSZ Építő Zrt. finanszíroz-
za. Ennek keretében többek között a parketta 
újracsiszolása, újralakkozása történik meg és 
kicserélik a kazánégőfejeket, aminek a mo-
dernizálásával Fekete László üzemeltetési 
vezető szerint csaknem 30 százalékos fűtés-
csökkenés érhető el. 

Eredményesen zárul a projekt
2013. május 1-én indult a Félegyházi Hangya 2010 Termelőiskola 
projekt, amelyre a TÁMOP 1.4.3.-12/1-2012-0121 számú pályá-
zat alapján a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Művelődési Központ 
által vezetett konzorcium 199,9 millió forint támogatást nyert. A 
kísérleti mintaprogramban konzorciumi tagként vett részt még 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, valamint a félegyházai 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium.

A Félegyházi Termelőiskola a tér-
ségben élők számára nyújt új típusú 
felnőttképzési, gazdálkodási mód-
szereket. A 2013-ban indult Arany-
kalászos gazda OKJ-s alapképzés 
után 2014-ben 3 tagozaton – haj-
tatott szántóföldi zöldség és gyü-
mölcstermesztés, baromfitenyész-
tés és tartás, zöldség-gyümölcs 
feldolgozás és gyógynövényter-
mesztés – tanultak a programban 
részt vevők. A termelőiskolába, a 
900 órás képzésre 74 főt iskoláz-
tak be a városból és a térségből.  
2014 tavaszán 71-en sikeresen tel-
jesítették az Aranykalászos Gazda 
OKJ-s rész-szakképesítés vizs-
gáját a tagozati képzéssel együtt.  
A projekt során a Csongrádi úti 
tangazdaságban többek között 
egy 187 négyzetméter alapte-

rületű zöldség-gyümölcs fel-
dolgozó tanüzemet és egy 114 
m2-es baromfiólat alakítottak ki. 
A Félegyházi Hangya Szociális Szö-
vetkezet 2014. szeptember 15-én 
alakult meg, s jelenleg 20 tagot 
számlál. Feladata a zöldségfeldol-
gozó tanüzem alapanyaggal történő 
ellátása és a megtermelt áru piacra 
jutásának elősegítése. Mindezek ré-
vén a kísérleti projekt számos em-
bernek segít a munkaerőpiacra való 
visszatérésben.

Megszépülhet a szélmalom
A múzeum országos védettségű 
Pajkos-Szabó-féle szélmalma az 
elmúlt években több viharkárt 
szenvedett, letört a vitorlája és 
a zsindelytető, valamint a fala is 
megrongálódott. Felújítása, re-
konstruálása halaszthatatlanná 
vált. Ahhoz, hogy ez megtörtén-
hessen, és a munkálatok elvégzé-

séhez a Kiskun Múzeum pályázati 
pénzt kaphasson, szükség van a 
felújítás tervdokumentációjára, 
ami csaknem egymillió forintos 
költség. Az intézmény az önkor-
mányzathoz fordult és kérte, hogy 
nyújtson támogatást a tervek 
elkészítéséhez, amit a képvise-
lő-testület támogatott.

Kohéziós Alap
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Felhívás!
Magyarországon a közigazga-
tás nem rendelkezik egységes, 
központi, az ország valamennyi 
címét lefedő cím-adatbázissal. 
Éppen ezért Európai Uniós for-
rások finanszírozásával már több 
mint fél éve zajlik egy központi 
címregiszter kialakítása. A lakcí-
mek felülvizsgálatának részeként 
a városunkban működő összes 
társasházról egy nyilvántartás 
készül, amely tartalmazza a la-
kóközösség legfontosabb ada-
tait és a lakóközösségek alapító 
okiratait.  A felmérést a Polgár-
mesteri Hivatal Vagyonhaszno-
sítási Csoportja végzi, amelynek 
részeként a következő hetekben 
felkeresik a városunkban működő 
társasházak képviselőit. Kérjük, 
adatszolgáltatással segítsék egy 
gyorsabb, megbízhatóbb és pon-
tosabb címeket használó rend-
szer összeállítását.

Köszönettel: 
dr. Faragó Zsolt, jegyző

„Mi hiszünk Petőfinek”
– Friss szellemmel és szemlélettel 
szeretnénk új tartalommal megtöl-
teni a Petőfi Emlékbizottság mun-
káját – fogalmazott a nagy múltú 
grémium június 26-i, pénteki új-
jáalakulása alkalmával Rosta Fe-
renc alpolgármester.

– A Petőfi Emlékbizottság létre-
jöttének eredeti célja az volt, hogy 
ne kelljen visszaadni a segesvári-
aknak a városban 1922-ben felál-
lított, hőn szeretett Petőfi-szobrot, 
inkább adjunk helyette egy másikat 
– idézte fel az évezred végén tör-
ténteket Tarjányi József. A ma is 
Félegyházán álló Petőfi-szobor mi-
att kialakult feszültséget ugyanis 
annak idején azzal próbálta oldani 
a kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbi-
zottság, hogy Máté István csong-
rádi szobrászművész egészalakos 
Petőfi-szobrát közadakozásból lét-
rehozta és Fehéregyházának aján-
dékozta. 1999. július 31-én fel is 
avatták az alkotást azon a helyen, 
ahol Petőfit utoljára látták. 

Az emlékbizottság azóta is „vál-
lán hordja” a Petőfi emlékének 

ápolásával kapcsolatos felada-
tokat. Az elmúlt évig az aktuális 
polgármester irányította a cso-
port munkáját, most azonban úgy 
döntött a városvezetés, hogy olyan 
szakembert kérnek fel a feladatra, 
aki munkásságával már bizonyí-

totta az ügy iránti elköteleződé-
sét. Így esett a választás Tarjányi 
Józsefre, akinek személye – fogal-
mazott Rosta Ferenc – garancia a 
tartalmas munkára.

A Petőfi Emlékbizottság újjáala-
kulásáról Tarjányi József elmond-
ta: arra törekedtek, hogy a diákok 
bevonása érdekében minden fé-
legyházi középiskola képviseltesse 
magát egy magyar, vagy történe-
lemtanár bizottsági taggal. Jelen-
leg 13 tag vesz részt a munkában, 
de külső meghívottként mindenkit 
szeretettel várnak a nyilvános ülé-
sekre. 

Bár a „hivatalos” álláspont sze-
rint Petőfi szülővárosa Kiskőrös, 
Tarjányi József arra emlékeztette 
a jelenlévőket, hogy ő maga két 
ízben is Félegyházát vallotta szü-
lőhelyének: 1847. szeptember 
8-án, amikor az esküvőjén a „hova 
valósi?” kérdésre azt válaszolta 
„félegyházi”, valamint 1848 júniu-
sában, amikor aláírta a Szülőföl-
demen című verset.

Mi hiszünk Petőfinek.

Új helyen
az Okmányiroda
Ideiglenesen új helyszínen, a 
Szent János tér 2. szám alatt, 
az Innovációs Központban 
várja az ügyfeleket a félegy-
házi Okmányiroda – tudtuk 
meg a járási hivatalvezetőtől. 
Dr. Sipos Krisztina elmondta: 
előreláthatóan két hónapig, a 
kormányablak kialakításáig tud-
ják ügyeiket az ideiglenes helyen 
intézni az ügyfelek, az alábbi ügy-
félfogadási rend szerint:
Hétfő  7.00–17.00 óráig 
Kedd  8.00–13.00 óráig
Szerda  8.00–18.00 óráig
Csütörtök  8.00–18.00 óráig
Péntek  8.00–13.00 óráig

Időpontfoglalásra lehetőség 
van személyesen, vagy telefonon. 
Várhatóan szeptemberben kezdi 
meg működését a Petőfi tér 1. 
szám alatt az új kormányablak, 
ahol már 300-nál több ügytípus 
intézésére nyílik lehetőség. 

Átalakul a VSZKSZ
A képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta a Városfenntartó 
és Szolgáltató Költségvetési Szervezet átvilágításáról készült 
jelentésben feltárt hiányosságok felszámolására született intéz-
kedési tervet. Ennek értelmében megváltozik a szervezet felépí-
tése és bizonyos feladatok a polgármesteri hivatalhoz kerülnek. 
A városatyák azt várják a VSZKSZ-től, hogy vállalkozó szellemű, 
tettre kész szervezetté váljon, és a lakosság számára is érzékel-
hetően, jobb minőségben lássa el feladatát. 

A szervezeti-működési átvilágí-
tásról szóló jelentés többek között 
a megfelelő szervezés és munkael-
osztás, illetve a munkafegyelem és 
a modernizálás hiányát, továbbá a 
gyenge ellenőrzést és szervezeten 
belüli kommunikációt állapított 

meg. Az intézkedési terv konkrét 
intézkedéseket, valamint az intéz-
mény átdolgozandó SZMSZ-ének 
alapját adó új szervezeti struktúrát 
rögzíti. Ennek értelmében példá-
ul összevonják a Piac és parkoló, 
továbbá a Park és Köztisztasági 

részleget. A lakás- és nem lakás-
célú ingatlan kezelését 2016. ja-
nuár 1-jétől a hivatal vagyonhasz-
nosítási csoportja veszi át. Ennek 
egyik előnye lesz, hogy egy kézbe 
kerülnek a tulajdonosi és a kezelői 
jogok. 

A jelenlegi magasépítő, gépmű-
hely és hulladékgazdálkodási rész-
leg összevonásával Gondnoksági és 
Hulladékgazdálkodási részleg jön 
létre. Erre azért van szükség, mert 
jelenleg sem a magasépítő részleg, 
sem a gépműhely nem rendelkezik 
megfelelő eszközparkkal és szemé-
lyi állománnyal. Ahogy azt az elem-
zés is feltárta: a VSZKSZ eszköz-
parkja rendkívül hiányos és elavult, 
ilyen adottságokkal nem versenyké-
pes a piacon.

Az intézmény 106 fős munka-
vállalói létszáma az átszervezés-
sel 101 főre módosul, majd az 
ingatlangazdálkodási, valamint 
parkolási feladatok önkormány-
zatnak való átadása esetén 2016. 
január 1-jétől tovább csökken. Eb-
ből adódóan a gazdasági szerve-
zet pénzügyi-számviteli feladatait 
a jövő évtől a polgármesteri hiva-
tal látja el. 

Felhívás!
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Régi csibészek
Az elmúlt hetekben több egy-
kori félegyházi diák látogatott 
vissza középiskolás éveinek 
helyszínére. A ma meglett kor-
ban lévő, egykori „csibészek” 
találkozóján mi is ott voltunk.

Hogyan alapítottak zenekart, hol 
és milyen zenéket játszottak 60 
évvel ezelőtt. Többek között ezeket 
az élményeket is felelevenítették 
a Móra Ferenc Gimnázium 1955-
ben érettségizett diákjai. A „fiúk” 
az osztálytalálkozón természete-
sen azt emlegették legbüszkéb-
ben, amikor a rivális sportgim-
názium focicsapatát verték meg.  
H. Tóth István az osztálytalálko-
zók állandó szervezője elmondta: 
60 évvel ezelőtt két osztály 55 ta-
nulója szerzett érettségi bizonyít-
ványt. Az idei találkozóra már csak 
27 meghívót küldhettek ki, közülük 
is csupán tizenhárman tudtak el-

jönni. Ennek ellenére mindenkiről 
tudnak mindent, hiszen a találko-
zók közötti időben telefonon, leve-
lezéssel, illetve mostanában már 
az interneten is folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik egymás sorsát. 

Szeretett osztályfőnökükre, 
Réczi Lászlóra, Tulit Péter, Illésy 
István, Baranyi István tanár úrra, 
Somkúti Náci bácsira és vala-
mennyi tanárukra, elhunyt osz-
tálytársaikra és egykori örömteli 
éveikre emlékeztek a Petőfi Sán-
dor Gimnázium 55 éve végzett 
diákjai (fotónkon) június elején 
alma materük udvarán. A név-
adó költő szobrának koszorúzása 
után természetesen felelevení-
tették egykori csibész tetteiket is.  
Hogy miért szerették egykori taná-
raikat, arról így nyilatkoztak: azért, 
mert értettek a gyerekek nyelvén, 
volt humorérzékük, tudtak követel-

ni, és élményszámba ment miden 
óra. Mindezzel együtt nagy fegyel-
met tartottak.

Az osztálytalálkozók szervezésé-
vel 1975-ben Ladányi Endrét bíz-
ták meg, aki az utóbbi évtizedben 
már nem csak a kerek évfordulóra 
hívja egybe diáktársait. Évente ta-
lálkoznak. A közelmúltban például 
egy egész napos programot szer-

veztek Bugacra ősborókás-látoga-
tással és cigányzenével fűszerezve. 
55 évvel ezelőtt 25-en vehették 
kézbe bizonyítványukat. Idén már 
csak 18 meghívót küldhettek szét. 
Éppen ezért tartják fontosnak, 
hogy ne csak ötévente jöjjenek 
össze. Fontos, hogy volt iskolatár-
saikkal rendszeresen gondozzák a 
kapcsolatukat.

Polgármesterek a színpadon
„Félegyházán nagyon hálás közön-
ség fogad bennünket mindig. Több 
jótékonysági esten voltunk már 
itt, számunkra mindig döbbenetes 
volt a nagy érdeklődés. Imádok 
itt játszani, de a társulat minden 
tagja nagyon szeret itt fellépni” – 
mondta Kerekes László Zoltán a 
Bugaci Tanyaszínház társulatának 
rangidős színjátszója június 27-én 
a „Felül semmi” című bohózat be-
mutatójakor a Móra Ferenc Műve-
lődési Központban. 

Kerekes László Zoltán, a társu-
lat egyik alapító tagja, aki prog-
ramtervező matematikus, és nem 
mellesleg Bugacpusztaháza pol-
gármestere is, úgy tartja, hogy a 

színjátszás és a társaság iránt ki-
alakult „függőség” tartja össze el-
sősorban a színjátszó közösséget.

S bár két dudás nem fér meg 
egy csárdában, de két polgár-
mester egy színtársulatban 
igen. A Bugaci Tanyaszínháznak 
ugyanis nemcsak a bugacpuszta-
házi, hanem a bugaci önkormány-
zat vezetője is tagja a kezdetektől 
fogva. Szabó László elmondta: 
Bugacon nagyon szeretik a szín-
házat. A legutóbbi falunapon nem 
csak a 750 ülőhely volt foglalt, 
hanem a karzat is. Igazi ünnep 
egy-egy előadás, amit a helybéli 
közönség ünneplőbe öltözve tisz-
tel meg. 

„Rossz cicától” a rockzenéig
A vakációval beköszöntött a táborozások ideje. Összeállításunkat 
kedvcsinálónak szánjuk mindazoknak, akik még nem döntötték 
el, hogyan töltsék meg tartalommal gyermekük nyári szünetét. 

„Mindennap beszélgetünk róla és 
olvasónaplót is vezetünk. Szoktunk 
kézműveskedni, sétálni, játszótérre 
menni is. Nagyon jó!” – sorolja tábor-
beli élményeit Pintér Réka a könyv-
tárban. Dobos Tilda foglalkozásveze-
tő hozzátette, hogy a könyvtári tábor 
idén Nick Bruel nagysikerű könyvéről 
kapta nevét. A könyv tanulmányozása 
mellett a táborlakók ellátogattak egy 
állatorvosi rendelőbe, a kunszállási 
Órák Házába, és a Somogyi Lovas 
Szabadidőközpontba is. 

Bőrművességgel, üveg- és selyem-
festéssel is foglalatoskodtak a műve-
lődési központ kézműves táborában a 
gyerekek. A tábor ideje alatt a maguk 
festette poharakból ittak, az elkészült 
alkotásokat pedig hazavitték. A tábor 

lakói a tanulás és a munka mellett ki-
kapcsolódásként játszottak, társasjá-
tékoztak és filmeket néztek. 

Javában zajlanak a VI. Rocktábor 
kurzusai a kiskunfélegyházi Rock-
tár Élőzenei Bázison. Több millió 
forint értékű hangszerpark érke-
zett a városba három hétre, a gye-
rekek és fiatalok örömére. Az első 
csoport 40 zenésznebulója  má-
sodpercek alatt belakta a Rocktár 
öreg épületét. A tábor ideje alatt 
új barátságok születnek a tanítvá-
nyok és a zenésztanárok között, és 
minden bizonnyal idén is lesznek 
olyanok, akik egy életre elkötele-
ződnek egy-egy hangszer mellett. 
A Rocktár mindenkié, most éppen 
a gyerekeké három hétig.
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Közös dolgaink
Az utak és járdák állapotának karbantartása és felújításuk lehe-
tőségei felől, a Platán utcát a Csanyi úttal összekötő kerékpárút 
megépítéséről, valamint a Platán iskola vezetésének helyzetéről 
kérdeztek elsősorban Réczi László önkormányzati képviselőtől, a 
város polgármesterétől és jegyzőjétől, az 1. számú választókerü-
let lakói a június 18-ai, jó hangulatú lakossági fórumon. 

A kérdésekre válaszolva Réczi 
László elmondta: hamarosan 
rendbe teszik a Szeder utcát, 
megépítik  a Platán utcát a Csa-
nyi úttal összekötő kerékpáru-
tat, a Honvéd pályán a műfüves 

pályát, és a kosárlabda pálya is 
új alapot kaphat. A Platán iskola 
nyílászáróinak cseréjét, szigete-
lését és fűtésének korszerűsíté-
sét pályázati pénzből szeretnék 
megoldani.

Ismét felizzott a vita

Évtizedes vita, sőt már bírósá-
gi perek is vannak a félegyházi 
vágóhíd és a környék lakói kö-
zött. Az üzem környezetében 
élők az elviselhetetlen zajra és a 
gyakran tapasztalható bűzre pa-
naszkodnak, amelynek mielőbbi 
megszüntetését követelik. Ezzel 
kapcsolatosan hívott össze lakos-
sági fórumot Gyenes Attila, a 

körzet önkormányzati képviselő-
je, ahol jelen voltak a vágóhíd, 
a városvezetés és a környezet-
védelmi hatóság képviselői is.  
– Lehetetlen élni a saját lakásunk-
ban. Bűz, a hűtők zaja, a kamionok 
hangja teszi tönkre mindennapja-
inkat. Lehetetlen ruhát szárítani, a 
zajszint pedig – különösen az éjjeli 
órákban – elviselhetetlen – sorolta 

a gondokat a Vasút utca egyik la-
kója. Volt, aki arra panaszkodott, 
hogy a kamionok 30-40 méterre a 
lakásuktól, járó motorral várakoz-
nak, más a hulladékszállító konté-
neres autók bűzét kifogásolta.

A felvetésekre válaszolva a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
környezetvédelmi főosztályának 
szakemberei elmondták, hogy 
minden eddig beérkezett panasz 
során a jogszabályoknak meg-
felelően intézkedtek. Mérték a 
zaj- és a kibocsátott bűz szintjét, 
és amikor határértéken felüliek 
voltak, akkor intézkedtek. Hozzá-
tették, hogy amikor egész napos 
zajszint mérés lehetőségét kérték 
a lakóktól, nagyon sok elutasítás-
sal találkoztak, ami nehezítette a 
munkájukat.

A vágóhíd illetékesei arról szá-
moltak be, hogy a mellékterméke-
ket ma már naponta szállítják el, 
emellett elkészült, és a megvaló-
sítás stádiumában van a cég kör-
nyezetvédelmi beruházása, amely 
a problémák jelentős részét ha-
marosan megszünteti.

Tisztelet a polgárőröknek!
Polgárőr Város kitüntető címet adomá-
nyozott a kiskunfélegyházi önkormány-
zatnak Túrós András, az Országos Pol-
gárőr Szövetség elnöke. 

Az elismerést idén először ítélték oda or-
szágszerte összesen tíz településnek. Félegy-
háza Bács-Kiskun megyében egyedüliként 
érdemelte ki. Mint azt Marczényi Csaba el-
mondta, a Polgárőr Város címet az országos 
szövetség pályázatán közösen nyerte el a 
félegyházi önkormányzat és a polgárőr egye-
sület annak a hosszú ideje tartó, példaértékű 
együttműködésnek az elismeréseként, amely-
nek a rendőrség, a közterület-felügyelet és a 
mezőőrség is szerves része. A félegyházi pol-

gárőrség éppen húsz évvel ezelőtt, 1995. no-
vember 23-án alakult, ma 75 fővel működik – 
tudtuk meg Marczényi Csabától, aki elmondta:

– A szervezet három külterületi csoportja 
megkülönböztetett figyelmet fordít az idősek-
re és a fiatalokra. Gyakran látnak el éjszakai 
szolgálatot a rendőrséggel és a mezőőrséggel 
közösen, biztosítják az iskolai, önkormányza-
ti és sportrendezvényeket. Összességében 
– fogalmazott a polgárőr egyesület vezetője 
– a félegyházi lakosok biztonságérzetének 
növelése, a közbiztonság javítása és a bűn-
cselekmények előfordulásának visszaszorítá-
sa a polgárőrök munkájának legfőbb célja és 
eredménye.

Köszönet illeti ezért mindazokat, akik sza-
badidejüket arra áldozzák, hogy maguk is ki-
vegyék részüket ebből a sziszifuszi munkából, 
és önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
polgárőrként teljesítenek szolgálatot!

Felújított parkolók
Van a félegyházi „ligetös utca” 
mentén, a Hősök parkja mellett egy 
mini lakótelep. Az itt élők környe-
zetük szépítésében alakításában is 
szívesen közreműködnek – mondta 
Kiss Ákos Csaba a térség önkor-
mányzati képviselője, amikor június 
24-én átadták a lakóközösségnek 
a megújult parkolókat. A képvise-
lő megköszönte, hogy a közösség 
segítette a kivitelezést, amelyet a 
közmunkaprogram keretei között 
a belügyminisztérium segítségével 
sikerült megvalósítani.

Szerelmes dalok
„Amiben talán mindenki egyetért, 
az az, hogy az emberi létezés leg-
elemibb, legmeghatározóbb érzése  
a szerelem. A szerelem mindent 
pótol, a szerelmet nem pótolja 
semmi.” Ezekkel a gondolatokkal 
vezette fel a Zenebarátok Kórusá-
nak hangversenyét június 20-án 
az est háziasszonya Zakar Anita. 
Hogy ez a gondolat mennyire igaz, 
azt klasszikus kórusművek előadá-
sával bizonyították felnőtt dalosa-
ink a múzeum árnyas udvarán. A 
kórust Szatmári Imre vezényelte, 
zongorán kísért Bolla Julianna.
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Arcok a piacról – Savanyúság Pálmonostoráról
Tapasztalatból mondom: a Mihály Zoltán savanyú káposztájából 
készült töltött káposzta párját ritkítja. A félegyházi piacon talál-
tam rá hófehér köpenyében, sárga vödröcskéi mögött a sava-
nyúságok mesterére. Az egyikből kovászos uborkát, a másikból 
céklát, csalamádét, cukkinit, karfiolt, vagy éppen csillagtököt 
varázsol elő. Persze mindegyiket savanyítva.

Miután kiszolgálja a törzsvevőt, 
aki legalább tíz éve már, hogy tőle 
viszi kéthetente a kilónyi savanyú 
káposztát, megtudom, hogy Mihály 
Zoltán Pálmonostoráról jön heten-
te négyszer a félegyházi piacra, 
párjával. Neki köszönheti, hogy 14 
évvel ezelőtt a gépkocsivezetést a 
savanyító üzemre cserélte. Akkor 
kötötték össze az életüket, s azóta 
együtt viszik a vállalkozást is.

A 28 féle savanyúság között min-
denki talál az ízlésének megfelelőt. 
Zoltán elárulja: az ő kedvence a 
csalamádé és a kovászos uborka, 
mások az olyan különlegességeket 
részesítik előnyben, mint például 

a káposztával töltött uborka vagy 
cseresznyepaprika, de népszerű a 
gyöngyhagyma, a bébikukorica is. 
Zömében az alapanyagot is maguk 
termelik Zoltánék, 4,7 hektáron 
gazdálkodnak. A gyerekek olykor 
besegítenek, de a teendők zömét ő 
meg a párja végzik el.

Kedden, pénteken, szombaton 
és vasárnap 3.50-kor csörög a vek-
ker, hogy időben elfoglalják a stan-
dot a piacon. Ilyenkor kora délután 
érnek haza, és kezdődik a második 
műszak. A szezonnak megfelelően 
készítik a káposztát, a kovászos 
vagy csemege uborkát, a parikát… 
A téli délutánokon pedig jöhet a 

káposztával való töltögetés. Mind-
ez szigorúan kézimunkával.

Mihály Zoltánék bevált receptek 
alapján dolgoznak, amelynek titkát 
nem illendő fürkészni. Annyit min-

denesetre elárul, hogy a jó sava-
nyúság titka – így tanulta párjától 
– a kevés tartósító és a hagyomá-
nyos érlelés.

 T. T.

Körkérdés
Nyaral-e az idén? 
A jó idő beköszöntével sokan terveznek nyaralást. Vannak akik 
a térség, vagy az ország nevezetességeit keresik fel egy-egy ki-
rándulás, vagy akár néhány napos pihenés alkalmával, mások 
a tengerpartra indulnak. Sokan azonban beérik a környékbeli 
strandokkal is. Félegyháziakat kérdeztünk nyaralási terveikről. 

Máté (16), 
diák: – Have-
rokkal, bará-
tokkal megyek 
nyaralni a nyá-
ri szünetben 
augusztusban 
a Balatonra, 
emellett stran-

dolni is eljárunk, úgy tervezzük, hogy 
meglátogatjuk a közelben lévő für-
dőket. Azt tapasztalom, hogy anya-
gi okokból kevés fiatal tud elmenni 
nyaralni. A családdal Magyarorszá-
gon töltjük a szabadságunkat, idén 
nem tervezünk külföldi utat.

U r b á n 
Józsefné 
(76), kis-
nyugdíjas: 
– Nincs 
l e h e t ő -
s é g e m 
e l m e n n i 
s e h o v á 

sem. A fők ok az, hogy nem tehet-
jük meg, albérletben élünk kevés 
pénzből. Tervem lenne ugyan, de 
egyelőre sajnos nem jut rá pénz, 
így a nyarat itthon töltjük.

Sallai Mónika (39): – Siófokra 
megyünk augusztus 20-án és egy 
pár napot fogunk ott eltölteni a 
barátnőimmel. Leánybúcsúzta-
tóval egybekötjük a nyaralást, a 
programokról majd ott döntünk. 
Mindenféleképpen készülünk rá, a 
menyasszonynak meglepetést is 
tervezünk, de a részletekről nem 
beszélhetek.

Iványi János (60): – Külön nem 
terveztünk nyaralást idén. Mint 
minden évben, most is elmegyek 
két hétre az édes-
anyámhoz, Kom-
lóra. Szeretnék a 
Balatonra is eljutni 
a családdal, de az 
idén nem hiszem, 
hogy lesz rá lehe-
tőségünk.

Megyei érték lett 
a gátéri lovas postás
Gátéron műkö-
dik az ország 
egyetlen, egyben 
utolsó lovas pos-
tása. A Bács-Kis-
kun Megyei Ér-
téktár legutóbbi 
ülésén megyei 
értékké nyilvá-
nította a gátéri 
lovas postást. 

Mint az a megyei 
értéktárba történő 
felvételhez készített javaslatból 
kiderül, a Magyar Posta 1962. au-
gusztus 1-től vezette be a lovas 
kézbesítést a tanyás települése-
ken. Az egyetlen település az or-
szágban, ahol még a mai napig is 
működik a lovas postai szolgálat, 
Gátér község. Kulik István, a Ma-
gyar Posta alkalmazottja 1987 óta 
tölti be ezt a tisztséget. A Gátér-
hoz tartozó tanyavilágban 123 em-
bernek, 78 kilométeres útvonalon 
kézbesíti a küldeményeket. A ló a 
saját tulajdona, amelyért a posta 
lótartási átalányt fizet, a kocsit a 
Magyar Posta készíttette. Előfor-
dul, hogy télen, nagy hóesés idején 
a kocsit szánkóra cseréli a postás. 

A levélküldemények és újságok 
kézbesítése mellett Kulik István 
talán még sokkal értékesebb fel-
adatot is ellát: kapcsolatot tart 

a tanyavilágban magányosan élő 
emberekkel, hozza-viszi a falubeli 
híreket. Olykor bevásárol, becipe-
li az udvarról a tüzelőt, segít, ha 
ellik a tehén, vagy szól az önkor-
mányzatnak, ha nagyobb segít-
ségre szorul valaki. Talán minde-
zektől is sokkal fontosabb, hogy a 
magányos, egyáltalán nem mobil 
tanyasi lakosok szót válthatnak 
valakivel, ezáltal kicsit bekap-
csolódhatnak a falu életébe. Bár 
az önkormányzat igyekszik oda-
figyelni a tanyákon élőkre, mégis 
a postás nyit rájuk legtöbbször 
ajtót. Ők pedig lesik, várják, mi-
kor bukkan fel a dűlőúton Katival, 
a barna nóniusszal a tanyavilág 
„mindenese”. Kulik Istvánnak kö-
szönhetően a lovas postai szol-
gálat sokkal több, mint kézbesítői 
szolgáltatás.
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Közösségformáló kosárlabdatábor
Kezdők, haladók, kicsik és nagyok számára rendezett nyári tá-
bort a Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja június 22–26. kö-
zött a Constantinum Sportcentrumában, valamint a Mezgé torna-
termében. A diákoknak csoportba bontva tartottak tréningeket. 
A gyerekek a kosárlabdázás alapjainak elsajátítása mellett új 
barátokat is szerezhettek.

Szabó Csaba szervező szerint 
a tábor idén is elérte a célját. A 
sportág megszerettetése mellett 
a tábor közösségformáló szerepét 
emelte ki.

– Az egyesületek edzőivel össze-
fogtunk, hogy létrehozzuk a tábort. 
Több mint 50 gyermek gyűlt össze 
6-tól 15 éves korig. Négy csoport-

ba osztottuk őket, tudásszint és 
életkor szerint. Síeber Rita edzőnő 
a lányokkal foglalkozott, Kurucz 
István a kisebb gyerekekkel, én a 
nagyobbakkal, míg Nádasdi József 
a legidősebb korosztályt vitte. Dél-
utánonként strand és uszoda volt 
a program, az uszodában Bertalan 
Márta edzőnő tanította az ifjakat. 

Triatlon bajnok lett 
Trungel-Nagy Zalán
A Szeged melletti Maty-éri Ka-
jak-kenu és Evezős Olimpiai Köz-
pontban rendezték meg a Triat-
lon Diákolimpia Országos Döntőt 
júniusban. A félegyházi futóklub 
triatlon szakosztályának verseny-
zői iskolákat képviselve 4 érmet 
szereztek. 

Dobogós eredmények:
I. korcsoport 100m úszás, 1km 

kerékpár, 250m futás
Trungel-Nagy Zalán: 1. helyezés
Domonkos-Kószó Marcell 3. he-

lyezés
II. korcsoport 100m úszás, 2km 

kerékpár, 500m futás
Trungel-Nagy Kolos: 3. helyezés

III. korcsoport 200m úszás, 4km 
kerékpár, 1000m futás

Fricska Anna: 3. helyezés

Amatőrök ragadtak ütőt
Június harmadik hétvégéjén 18. 
alkalommal rendezték meg a 
városi strand melletti teniszpá-
lyákon a Bene György Emlékver-
senyt amatőr teniszezők részére. 
Az egyéni verseny döntőjében a 
horvát származású Boris Goru-

pec magabiztos játékkal Bársony 
Zoltán ellen szerezte meg immár 
a 2. győzelmét. A páros döntőben 
a félegyházi Dinnyés Gábor, Seres 
Zsolt páros szoros csatában ma-
radt alul a Tóth László, dr. Ádám 
Gyula kecskeméti duóval szemben.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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KRESZ-park Gátéron

Szülői adományokból építették meg Gátéron a Liget Óvoda KRESZ-park-
ját. A 250 ezer forintos adakozásból KRESZ-táblákat, kismotort, traktort 
és rollert is tudtak vásárolni, amelyeket nagy előszeretettel használnak 
az ovisok. Minderre azért volt szükség, mert a községben kevés közúti 
tábla szabályozza a közlekedést, a gyerekeknek ugyanakkor szükséges, 
hogy megismerjék az alapvető szabályokat. Ezt most játékos formában 
megtehetik a parkban – mondta el Gulyásné Vida Gyöngyi óvodavezető. 

77 éve járt Félegyházán a Szent Jobb
1938-ban a legnagyobb nemzeti szent, államalapító I. István ki-
rály halálának 900. évfordulójára emlékezett Magyarország. A 
jubileumi év legfontosabb mozzanataként egy speciálisan kialakí-
tott vonatkocsiban, a püspöki kar által jóváhagyott útiterv szerint 
vasúton vitték körbe az országban István király épen maradt jobb 
kezét, az ereklyeként tisztelt Szent Jobbot.

Kiskunfélegyháza is bekerült 
azon 22 település közé, ahol nem 
csak áthaladt, lelassított, esetleg 
rövid ideig időzött az ereklyeszál-
lító díszes vonat, hanem ahol le is 
emelték a Szent Jobbot a vasúti 
kocsiról. Ráadásul Félegyházán – 
fontos vasúti csomópont lévén – 
kétszer is áthaladt az aranyvonat: 
először 1938. június 26-án Kiskun-
halas felől érkezve, ekkor időzött 
hosszabb ideig, 80 percig az erek-
lye a városban, majd továbbutazott 
Szegedre. Másnap, 27-én pedig 

Csongrád felől tért vissza a város-
ba a szerelvény és rövid tartózko-
dás után Kecskemét felé távozott.

Az első napon, vasárnap, június 
26-án délután öt óra körül futott 
be az aranyvonat városunkba. Az 
állomáson a város vezetősége és 
papsága fogadta az ereklyét és kí-
séretét, amelyben egyaránt voltak 
egyházi és vármegyei potentátok 
is. A Szent Jobbot körmenetileg 
vitték a Szent István templom (Új-
templom) elé, ahol díszemelvényre 
helyezték, majd az elhangzott imák, 

beszédek és énekek után az ünnep-
lő közönséggel zsúfolásig megtelt 
Kossuth utcán vitték vissza a vas-
útállomásra. A tisztelgő menetben 
képviseltették magukat a leventék, 
a tanintézetek, a hivatalok és az 
egyesületek is.

A második napon, hétfőn szin-
tén délután öt óra körül futott be 
a szerelvény Csongrád felől és 15 
perc tartózkodás után indult tovább 
Kecskemét felé.

A helyi újság – az ünnep szelle-
mében – a régóta várt csapadék 
megérkezését is Szent István köz-
benjárásához kötötte: „Az arany-
vonat távozása és a sokezernyi 
ünneplő közönség szétoszlása után 
hatalmas zápor áztatta meg a he-
teken át tartó hőségtől kiszikkadt 

szomjas kiskunsági tájat. Mintha 
csak a magyarok első nagy királya 
akarta volna égben is meglévő ha-
talmát kimutatni hódoló magyarjai 
előtt…”  Ónodi Márta

Hirdetés

ITT A NYÁR, NETEZZ KÖTETLENÜL!
TABLETEK, NOTEBOOKOK 
ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÓÓÓÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!
Wifi-s routerek már: br. 4.690 Ft-tól
7”os tabletek már: br. 18.990 Ft-tól
2600mAh–ás akkubank már: br. 3.290 Ft-tól kaphatók.

Gazdikereső
Rovatunkkal az elkóborolt ebek és 
gazdájuk egymásra találását sze-
retnénk segíteni. Amennyiben a 
gazda nem jelentkezik az állatért, 
az 14 nap elteltével szabadon gaz-
dához juttatható. 

 1.) Ropi: kb. 1 éves puli jellegű 
ivartalanított kan, 06.18-án 
Haleszból került be.

2.) Őszapó: kb. 8 éves németjuhász 
keverék kan, 06.20-án a Spar kör-
nyékéről került be.

3.) Bonzo: kb. 8 éves kuvasz jel-
legű keverék kan, 06.26-án Kis-
kunmajsáról került be.

4.) Titi: tacskó jellegű fiatal ivar-
talanított kan, a Semmelweis ut-
cából került be.

A bemutatott kutyák után ér-
deklődni a Fido Bácsi Közhasznú 
Alapítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/313-9059 telefonszámokon, 
vagy a Csólyosi úti telephelyen 
lehet.

Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 
13.00 – 16.30-ig.

ITT A NYÁR, NETEZZ KÖTETLENÜL!ITT A NYÁR, NETEZZ KÖTETLENÜL!
 ÓÓÓÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN! ÓÓÓÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN!

 már: br. 3.290 Ft-tól kaphatók.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT

Felelős kiadó: 
Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Szent János tér 2. 
Telefon: 06 20/488-2812 

E-mail: info@felegyhazikozlony.eu
Munkatársak: 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor újságíró

Kürti László (fotó), 
László István hírszerkesztő

Nyomtatás: 
Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Patyi Brigitta – Kovács 
Áron, Fazekas Rita – Csáki Tamás, Fisz Erika 
Ildikó – Fehér Konrád, Bátori Orsolya – Haász 
Csaba, Kocsis Edit – Vörös Róbert
Meghaltak: Egyedi Sándor – Tiszakécske, Borda 
László – Pálmonostora, Bódis László – Kiskun-
félegyháza, Szabó Ferenc Istvánné Csuka Anna 
– Kiskunfélegyháza, Szarvas János Józsefné 
Pigler Margit – Pálmonostora, Fekete Rozália 
Terézia – Kiskunfélegyháza, Biró László – Fülöp-
szállás, Czakó Imre – Kiskunfélegyháza, Szabó 
Imréné Kristóf Piroska – Kiskunfélegyháza, Nagy 
Sándorné Borbély Veronika – Kiskunfélegyháza, 
Miklós Jánosné Balázs Mária – Tiszakécske, Ko-
lompár Imre – Kiskunfélegyháza, Egri Béla János 
– Jakabszállás, Réczicza Józsefné Lantos Ilona 
– Kiskunfélegyháza, Boda Zoltánné Fekete Vik-
tória – Kiskunfélegyháza, Magyar János – Jász-
szentlászló, Kelemen Mátyásné Kristóf Erzsébet 
– Nagykamarás, Marton János – Móricgát

Nyertesek
A Róna Kincse nyereményjátékra je-
lentkezők közül két főre szóló belé-
pőt nyertek a fürdőbe:

– Váradi Ernőné, Kiskunfélegyhá-
za, Városkert 15.

– Seres Lászlóné, Kiskunfélegy-
háza, XI. ker. 2. 

– Vidács Zsuzsanna, Kiskun-
félegyháza, Kun u. 66/3.

Gratulálunk a nyerteseknek, 
nyereményüket postázzuk. 


