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Oldalkocsis motorosokat vár Félegyháza

Több mint 200 motor vonult fel, és mintegy kétezer látogató vett 
részt a tavalyi első, hagyományteremtő Nemzetközi Oldalkocsis 
Találkozón, Félegyházán. A családbarát rendezvényre idén még 
több érdeklődőt várnak. 

Ónodi Árpád főszervezőtől, 
a Félegyházi Motoros Baráti Kör 
Egyesület elnökétől tudjuk, hogy a 
találkozóra már most száznál több 
oldalkocsis motort regisztráltak Eu-
rópa 14 országából, és akár 3000 

érdeklődőre számítanak. A vissza-
jelzések alapján többek között Angli-
ából, Franciaországból és a Benelux 
államokból érkező turisták népesítik 
be ebből az alkalomból a Parkerdőt 
augusztus 13. és 15. között.

– A tavalyi találkozóról a Sidecar 
Traveller (Oldalkocsis Utazó) című 
magazin is beszámolt, amely előfi-
zetői révén gyakorlatilag a világ 
minden országába eljut, de külö-
nösen nagy példányszámban jeleik 
meg Nyugat-Európában. Részben 
ennek köszönhetjük, hogy még 
csak második alkalommal hirdet-
tük meg a Nemzetközi Oldalkocsis 
Találkozót, de máris kiterjedt nem-

zetközi érdeklődés tapasztalható – 
magyarázza a főszervező.  

A tavalyi rendezvénysoroza-
ton számos előítélet, sztereotí-
pia megdőlt, rámutatva, hogy az 
oldalkocsis motoros életforma 
családbarát, sőt, az idősek és a 
fogyatékkal élők számára is vá-
lasztható alternatíva. Éppen ezért 
a programok összeállításánál is 
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(folytatás a 2. oldalon)
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Oldalkocsis 
motorosokat vár 
Félegyháza
nagy gondot fordítottak a szerve-
zők a sokszínűségre, és a gyerme-
kek tartalmas időtöltésére. A mo-
toroztatás mellett többek között 
ugrálóvár, trambulin, arcfestés, 
oldalkocsis motorkiállítás és az 
Alma Együttes koncertje várja a 
legkisebbeket. 

Ónodi Árpád hangsúlyozta: 
megkülönböztetett figyelmet for-
dítanak a közlekedés- és személy-
biztonságra például az egész ren-
dezvényerdő egyirányúsításával és 
jelentős sebességkorlátozásokkal. 
A rendezvényterülettől erdősávval 

elválasztott, árnyas helyen kap he-
lyet a több napra érkező vendégek 
elhelyezését szolgáló kemping, a 
kényelmet akadálymentesített és 
gyermek mobil WC-k és kulturált 
tusolókonténerek, az érdeklődők 
tartalmas időtöltését többek kö-
zött három nyelven meghirde-
tett városnézések és csoportos 
oldalkocsis túrák biztosítják. Az 
oldalkocsis kiállítás alapterülete 
háromszorosára nő a tavalyihoz 
képest, mert idén már az oldal-
kocsis építések is felsorakoznak a 
gyári veteránok mellett a kiállító-
sátorban.

(folytatás az 1. oldalról)

– Azt szeretnénk elérni, hogy 
Félegyháza kül- és belterületén 
egyaránt megteremtődjenek a 
biztonságos kerékpározás felté-
telei – jelentette ki Dósai Bence 
kabinetvezető, amikor a Polgár-
mesteri és Fejlesztési Kabinet ez 
irányú törekvéseiről kérdeztük.

– Több szakaszon kész tervek-
kel rendelkezik a város, ennek 
ellenére az előző ciklusban nem 
sikerült érdemi eredményeket 
elérni, nem nyert a Bercsényi 
utca és a Mezőgazdasági Áruház 
közötti szakaszra beadott pályá-
zat sem. Most a kabinet munkája 
és a háttérben folyó, kitartó lob-
bi tevékenység eredményeként 
jó esélyünk van arra, hogy ezút-
tal valóban megépül az 5-ös főút 
mellett húzódó 1171 méteres 
szakaszon a kerékpárút. Mintegy 
138 millió forint Európai Uniós 
forrásra nyújtottunk be pályá-
zatot. Pozitív elbírálás esetén 
száz százalékos támogatottság 
mellett épülhet meg ez a régóta 
várt szakasz az E5-ös út mel-
lett – mondta el a kabinetvezető 
hozzátéve: e pályázat keretében 
kizárólag külterületi kerékpárút 
szakasz épülhet.

A részletekről megtudtuk, 
hogy az épülő kerékpárút szé-
lességét 2 és 2,8 méter között 
alakítják ki, a vasúti kereszte-
ződésben biztonságos átjáró, a 
félegyházi vízfolyás fölött pedig 
híd épül. Ugyancsak a projekt 
keretében a buszmegálló mel-
lett egy kerékpártároló is épül-
ne, amely a tömegközlekedéssel 

munkába járók számára jelente-
ne megoldást biciklijük bizton-
ságos elhelyezésére.

Dósai Bence emlékeztetett 
arra, hogy ez jelentős lépés lenne 
a Kecskemétig tartó, összefüggő 
kerékpárút kiépüléséhez. Mint 
ismert, a Kecskeméttől Város-
földig tartó szakasz nemrégiben 
kiépült, és kész tervek vannak a 
mezőgazdasági bolttól egészen 
az Aranyhegyi csárdáig is. Ami 
pedig Félegyháza belterületét 
illeti – tette hozzá a kabinetve-
zető – keresik annak a lehetősé-
gét, hogy minél előbb kiépüljön 
a város biztonságos kerékpárút 
hálózata, és felszámolják a meg-
lévő „fehér foltokat”. Különösen 
sürgető lenne a Bercsényi-Mik-
száth Kálmán utca mentén, a 
Bercsényi utcai csomóponttól 
az Izsáki útig terjedő, továbbá 
a Csanyi úton a Szentesi úttól a 
déli iparterületig tartó szakasz 
kiépítése. Ezekre is felkészülten 
várja a pályázati lehetőséget az 
önkormányzat. 

Ónodi Izabella önkormányzati 
képviselő szerint amennyiben a 
Bercsényi utca és a Mezőgazda-
sági Áruház közötti kerékpárút 
szakasz megépül, a Kossuthvá-
rosban élő emberek biztonságo-
san megközelíthetik biciklivel is 
a Károlyi Mihály utcán keresztül 
a lakótelepet, a belvárost, vagy 
bármely más városrészeket. A 
projekt keretében ugyanis egy 
kerékpáros-gyalogos átkelőhely 
is épülne az 5-ösön, a Károlyi 
Mihály utcai csomópontban. 

A kerékpárút hálózatot 
fejlesztené a kabinet

Nyugdíjasok kérték...

A nyugdíjasokat fogadta egy fóru-
mon június végén a város vezetése 
a városháza díszteremben. A talál-
kozót a Félegyházi Nyugdíjas Klu-
bok Egyesületének áprilisi ülésén 
kezdeményezték. 

A szépkorúak azért kérték a pár-
beszéd lehetőségét, hogy megfo-
galmazhassák gondjaikat, problé-
máikat, tájékozódhassanak a város 
életéről, és a városatyák döntéseik 
meghozatalakor vegyék figyelem-

be igényeiket. A kérést nyitottan 
fogadta a városvezetés, a szép 
számban megjelent érdeklődők 
kérdéseire Csányi József polgár-
mester és Balla László alpolgár-
mester válaszolt. 

Szóba kerültek többek között a 
lakókörnyezettel, a vízelvezetéssel, 
az utcák és temetők állapotával, a 
város költségvetésével és a továb-
bi fejlesztési tervekkel kapcsolatos 
témák.

Petőfire 
emlékezünk
A Petőfi Emlékbizottság a város 
önkormányzatával közösen emlé-
kezik meg július 31-én, pénteken 
Petőfi Sándor halálának 166. év-

fordulójáról. A 18 órakor kezdődő 
ünnepségen beszédet mond Tar-
jányi József, a Petőfi Emlékbi-
zottság elnöke, majd Mészáros 
Márta, a Kiskun Múzeum igazga-
tója vezetésével a kiskunfélegy-
házi Petőfi emlékhelyeket tekintik 
meg az érdeklődők.
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Összefogással a gondozott közterekért
Civil szervezetek, vállala-
tok és magánszemélyek is 
segítik a városvezetést egy 
folyamatosan szépülő, köz-
tereiben gondozott, virágos 
Kiskunfélegyháza megterem-
tésében. 

Az utca emberét kérdezve is úgy 
tűnik, hogy az itt élők érzékelik és 
üdvözlik az igyekezetet. A nyugdí-
jas Gácsi Józsefné például lakó-
helyén, a Móra téren azt tapasz-
talja, hogy folyamatosan takarítják 
és szépen karban tartják a parkot. 
Bodor János vállalkozó szerint 
láthatóan megszépültek a város 
közterei, utcái, és érzékelhető a 
dolgos kezek munkájának köszön-
hető tisztaság is, de örülne, ha 
szökőkútból, csobogóból több dí-
szítené a várost. Kerekes Szilvia 
szerint is szemmel látható a város 

szépülése, a virágosításnak és a 
parkok rendben tartásának kö-
szönhetően. Seresné Erika öröm-
teli változást tapasztal, azonban 
aggódik a fákért, és ezúton is arra 

kéri a városvezetést, hogy gondos-
kodjanak a kényszerből kivágott 
fák pótlásáról. 

A városüzemeltetés is folyama-
tosan dolgozik a közterületek, par-

kok szépítésén, karbantartásán, 
a minőségi munkához azonban 
korszerű eszközökre és jól szer-
vezett munkaerőre is szükség van. 
A VSZKSZ ennek érdekében új 
eszközöket, fűkaszákat, ágnyeső-
ket, kéziszerszámokat és korszerű 
munkagépeket szerzett be a közel-
múltban. Az alkalmazottak mellett 
a közmunkások is jelentős részt 
vállalnak a meglehetősen kézi-
munka igényes teendőkben. A Zöld 
Szem Környezetvédő és Egész-
ségmegőrző Alapítvány sikeres 
pályázatának köszönhetően pedig 
5 millió forint állt rendelkezésre 
újabb eszközök beszerzésére. Az 
alapítvány ezeket a VSZKSZ-szel 
együttműködve a pollenkoncent-
ráció csökkentésére, valamint a 
parlagfűvel szennyezett területek 
felszámolására használja. 

Talapka István Izsákra megy
Dr. Bábel Balázs kalocsai ér-
sek augusztus 1-jei hatállyal 
köszönetnyilvánítás mellett fel-
mentette a félegyházi kerület 

esperesi tisztségének ellátása 
alól Talapka István apát-ka-
nonokot, aki az izsáki plébánia 
plébánosa lesz. 

Változások a Városháza 
ügyfélfogadásában
Július 27-én hétfőtől augusztus 7-én péntekig igazgatási szünetet 
tartanak a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban. Az igazgatási 
szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel. Az Anyakönyvi Hivatalban 
a halálesetek anyakönyvezésére vonatkozó ügyintézésre – a 76/562-
000 telefonszámon történő – időpont egyeztetés útján lesz lehetőség.

Az augusztus 20-i ünnepnap kapcsán az alábbiak szerint változik a 
hivatal nyitva tartása és ügyfélfogadási rendje:

Augusztus 8. szombat: pihenőnap, nincs ügyfélfogadás
Augusztus 14. péntek: munkanap, meghosszabbított ügyfélfogadás:

8.00 – 12.00 óráig, illetve 13.00 – 16.00 óráig
Augusztus 20. csütörtök: ünnepnap

Augusztus 21. péntek: pihenőnap, nincs ügyfélfogadás

Napelem az uszodára
Egy sikeres uniós pályázatnak kö-
szönhetően 196 napelemet sze-
relnek fel ezekben a napokban az 
uszoda tetejére a kivitelező Kunvill 
Kft. szakemberei, miközben kiépí-
tik a beltéri egységeket is. Miután 
a rendszer összeáll, a strand te-
rületén elektromosságot használó 
eszközök, gépészeti berendezések 
áramellátásának jelentős részét a 
napenergia szolgáltatja.

Az erőmű 50 kilowattóra teljesít-
ményre képes, ami tíz családi ház 

napi áramigényét fedezné. A rend-
szer nem csak a napsütötte órák-
ban működik. Felhős időben, télen 
is termel áramot, amikor fényt 
kapnak a napelemek. Igaz, akkor 
kisebb teljesítményű.

A pályázati beruházásnak kö-
szönhetően a strandon lényegesen 
csökken a villanyszámla. A város-
vezetés éppen ezért tervezi, hogy 
amennyiben további pályázati le-
hetőségek nyílnak, a többi közin-
tézményt is naperőművel látják el.

Tisztújítás a kiskunfélegyházi Jobbiknál
Tisztújító közgyűlést tartott jú-
lius 2-án a Jobbik Kiskunfélegy-
házi Alapszervezete. Döntésük 
értelmében két évig ismételten 
Kollár László lett a szervezet 
elnöke.

A régi-új vezető a helyi szer-
vezeten kívül tagja a Jobbik 

Bács-Kiskun Megyei Választmá-
nya elnökségének, a Megyei Köz-
gyűlésnek és Kiskunfélegyháza 
Város Képviselő-testületének is. 
A szervezet vezetését Szládik 
József és Csáki Norbert alel-
nökökkel közösen végzi a továb-
biakban.

Szolgálat a betegágy mellett

Az egészségügyben dolgozók bete-
gekért tett szolgálata, hivatástudata, 
áldozata előtt fejezte ki elismerését 
és tiszteletét a város, a megyei és a 
városi kórház vezetése július 3-án, 
pénteken délelőtt a félegyházi város-
háza dísztermében megrendezett 
Semmelweis-napi ünnepségen.

197 évvel ezelőtt, július 1-jén 
született Semmelweis Ignác, az 
„anyák megmentője”. Munkás-
ságának is emléket állítva 1992 

óta születésének napja a magyar 
egészségügy napja.

A félegyházi megemlékezésen 
dr. Svébis Mihály, a megyei kór-
ház főigazgatója és dr. Körtvé-
lyessy András, a kiskunfélegyhá-
zi kórház igazgatója köszöntötte 
a városi kórház dolgozóit, majd 
elismerő oklevelet adtak át a 
legkiválóbbaknak. (A kitünte-
tettek névsorát megtalálják a  
www.felegyhazikozlony.eu oldalon.)
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Két új tanyabusz 
Pályázati forrásból két darab Mercedes mikrobuszt vásárol a fé-
legyházi önkormányzat. A 20 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásnak köszönhetően mindkét tanyagondnoki körzetben 
új, magas komfortú, összkerék meghajtású járművekkel szállítják 
a jövőben a rászorulókat.

Mint azt Csányi József polgár-
mester elmondta, a gépjárművek 
típusát már a májusban benyúj-
tott pályaműben meghatározta az 
önkormányzat. A Mercedes kisbu-
szokhoz téli és nyári gumi szettet, 
valamint hóláncot is vásárolnak, 
emellett a gyártó több extrával, 
például automata váltóval és klíma-
berendezéssel is felszerelte a pá-
lyázati modelljét. A közbeszerzési 
eljárás elindult, a mikrobuszok vár-
hatóan még az idén napi használat-
ba kerülnek. Csányi József hozzá-
tette: a tanyagondnoki szolgálatok 
további fejlesztése érdekében újabb 
pályázatok előkészítésén dolgoznak 

a Polgármesteri és Fejlesztési Kabi-
net munkatársai.  

A Kiskunfélegyházi Tanyagond-
noki Szolgálat 2009 októbere 
óta működik, a két tanyagondno-
ki körzetben 250-250 főt látnak 
el.  Az igényekhez alkalmazkodva 
az időskorú tanyán élők ellátása 
mellett ma már egyre több óvodás 
és iskoláskorú gyermeket a tanya-
gondnokok szállítanak óvodába, 
iskolába. Az új, 9 személyes Mer-
cedes kisbuszokkal az eddigi négy 
helyett nyolc főt tudnak egyidőben 
szállítani tanyakörzetenként, akár 
szélsőséges időjárási körülmények 
között is.

Alkotótábor
Új, friss szellemiségű képzőmű-
vészeti alkotótábor indítottak el 
Kiskunmajsán. A tábor szerve-
zésére, művészeti irányítására 
Molnár Istvánt, a Holló László 
Képzőművész Kör művészeti ve-
zetőjét kérték fel. A képzőművész 
közösség számára az alkotó lég-
kör megteremtését a Jonathermál 
Zrt. szponzorálta. Szikora Gyula, 
elnök-vezérigazgató az első ta-
pasztalatok alapján úgy véli, hogy 
a jó gyakorlatot igyekeznek a jövő-
ben is megőrizni.

A tábor művészeti vezetője 
elmondta: „elsősorban a régió 
képzőművészeinek szeretnénk 
lehetőséget teremteni a nyugodt 
alkotásra, a közös, egymásra fi-
gyelő, és értékelő munkára. A bő 
egy hét alatt lehetőségünk nyílik 

felfedezni a helyi kulturális ér-
tékeket, megismerni a tájat. A 
bodoglári homokbuckák például 
minden itt készült alkotáson visz-
szaköszönnek”.

Közös rendezvény
a közösségépítés jegyében
A „Komplex telep-program” része-
ként az utolsó „Családi Délután” 
elnevezésű rendezvényre került 
sor 2015. július 11-én a Csillag 
Szolgáltatópontban. A gyerme-
keknek szóló játékos szabadidős 
programok befejezése után az 
egész napos program a Liget ut-
cai volt Vasas pálya területén foly-

tatódott, ahol az önkormányzat 
konzorciumi partnere, a Kiskun-
félegyházi Roma Kisebbségi Egye-
sület által szervezett Sportnapon 
az ökölvívás szerelmeseinek ked-
veskedve nemzetközi ökölvívó 
mérkőzésekre került sor – tájé-
koztatta lapunkat Farkas Mihály 
projektmenedzser.    

Vodafone
Power to you

A NyáriAdat 3 GB promóciós opció 2015. július 1-jétől visszavonásig, de legkésőbb szeptember 30-ig díjmentesen aktiválható – új 
feltöltőkártyás előfizetés esetén 2 000 Ft egyszeri feltöltés után – www.vodafone.hu/3GB oldalon leírtak szerint. A promócióban részt vehet 
minden új Előfizető, valamint meglévő feltöltőkártyás Előfizetők, továbbá meglévő Vodafone Red EU, Red, Go, Go+, MobilNet tarifával ren-
delkező utólag fizető Előfizető és minden olyan flotta tarifával rendelkező Előfizető, melyhez a Vodafone alkalmazáson keresztül adatopció 
vásárolható. Az opcióban foglalt 3 GB adatmennyiség 2015. szeptember 30-ig használható fel díjmentesen, belföldön, utólag fizető Előfi-
zetők esetén a tarifa havidíjában foglalt adatforgalom előtt, az esetlegesen vásárolt megújuló kiegészítő adatopció(k) után, feltöltőkártyás 
előfizetés esetén a tarifában foglalt adatforgalom után. A NyáriAdat 3 GB opció a promóció fenti időtartama alatt minden, az ajánlatban 
részt vevő tarifához egyszer vehető igénybe, a tarifában foglalt adatforgalom kapcsán irányadó, az ÁSZF 4.1 pontjában rögzített minőségi 
mutatók és feltételek szerint; aktiválás után azonnal elérhető, nem osztható. További részletek a www.vodafone.hu/3GB oldalon.
Vodafone Red EU ajánlatok visszavonásig, a készülékajánlat a készlet erejéig érhető el. Havidíjas Előfizetői Szerződés esetén az Előfize-
tő előzetes hitelképesség vizsgálaton esik át. Az eredmény függvényében a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy 
egyéb, más biztosíték (pl. bankgarancia, kezesség stb.) adásához kötni. Ha az Előfizetői Szerződés hatályba lépését követő 2 éven belül 
az Előfizető érdekkörében felmerülő okból az Előfizetői Szerződés megszüntetésére kerül sor, a Lakossági ÁSZF 7.5. pontjában, illetve az 
Előfizetői Szerződésben meghatározott mértékű kötbér fizetendő. Red EU tarifára, aktív roaming szolgáltatással kérhető a Red EU Roaming 
díjmentes aktiválása, mellyel a fent meghatározott roaming hálózatokról a magyarországi hívószámokra irányuló normál díjas hívások/
SMS/MMS-ek 0 Ft-on történő elszámolásán túl, adatroaming esetén a tarifában irányadó adatkeret erejéig és annak terhére forgalmazható 
adat. A partnerhálózatok aktuális listája a www.vodafone.hu/redeu oldalon érhető el. A Vodafone Red EU szolgáltatáscsomagok, illetve 
a Red EU Roaming kizárólag a lakossági és az utazási célra történő felhasználás szabályainak betartása mellett használható (személyi 
és utazási célú használat). Utóbbi alapján életvitelszerű magyarországi tartózkodás esetén, utazások során vehető igénybe, azzal, hogy a 
külföldi, magyarországi hívószámokra irányuló használat nem haladhatja meg a belföldi használat kettő havi átlagát, továbbá számlázási 
ciklusonként minimum egy hazai tranzakciót (pl. hívás, SMS stb.) kell kezdeményezni Vodafone belföldi hálózatáról. Nem rendeltetésszerű 
használat esetén, Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a Red EU Roaming szolgáltatást adott előfizetés 
tekintetében törölje, mely esetben a szolgáltatás  újbóli aktiválással nem elérhető. További feltételek és információk, a tarifák és a Red EU 
Roaming tartalma az üzletekben, a belföldi hálózatból díjmentesen hívható 1270-es telefonszámon, a Lakossági ÁSZF Díjszabás A/2.1.3. 
pontjában és a www.vodafone.hu/red oldalakon. A képek illusztrációk. A készülék csak Vodafone magyarországi előfizetői kártyával hasz-
nálható. Ha az Előfizető 4G/LTE képes készülékkel és tarifával rendelkezik, úgy lefedettség esetén a Vodafone 4G/LTE hálózatán veheti 
igénybe a szolgáltatásokat, az ÁSZF-ben rögzített minőségi mutatók és feltételek szerint. Az aktuális hálózati lefedettség a www.vodafone.
hu/lefedettsegi-terkep oldalon.

3 GB adat 
 a nyárra
Huawei P8 készülékkel, Red Basic EU A  
csomagban, 2 évre, 1 Ft-ért.

Egyéni előfizetők számára. 
A NyáriAdat 3GB szeptember 30-ig használható fel, belföldön;  
és visszavonásig, vagy legkésőbb szeptember 30-ig aktiválható. 

  Az elektronikus hulladékkezeléssel kapcsolatos részletes információk elérhetőek  
 a www.vodafone.hu/hulladekkezeles weboldalon.

Látogass el üzletünkbe!
Kiskunfélegyháza,  
Mártírok útja 1.
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Ünnepség, tűzijáték
Gazdag programmal, tűzijátékkal, 
bor-térrel, vidámparkkal ünne-
pelhetnek idén augusztus 20-án a 
félegyháziak – tudtuk meg Papp 
Viktória művelődési referenstől. 

10 órától ünnepi köszöntőt 
mond Csányi József polgármes-
ter a Szent István téren, majd 

szentmise lesz a Szent István 
Templom előtt. Az aratók Kossuth 
utcai felvonulása után kerül sor a 
hagyományos kenyérszentelésre 
a templom, illetve a polgármes-
teri hivatal előtt. A programok a 
Petőfi téren és a Béke téren zaj-
lanak. 

Nyújts kezet!
Új egyesület kezdte meg mun-
káját Kiskunfélegyházán, Nyújts 
Kezet Karitatív Egyesület néven, 
az idős és hátrányos helyzetű 
emberek mindennapi életének 
segítése érdekében – mondta el 
lapunknak Kovácsné Kiss And-
rea elnök, és Tóth Gáborné ko-
ordinátor.

Olyan önkéntesek jelentkezé-
sét várják, akik szívesen bekap-
csolódnak az egyedülállók, idős, 
elesett emberek felkutatásába, 
és a velük való kapcsolattartás-
ba. Együttműködnek az önkor-
mányzattal, a mozgáskorláto-

zottak egyesületével, az idősek 
klubjaival és a Baptista Szere-
tetházzal is. Tőlük is jelzéseket 
kapnak arról, hogy hol van a leg-
nagyobb szükség a segítségre. 
Önkénteseik  közreműködésével 
segítenek az elesettek minden-
napi felügyeletében és a rászo-
rulók napi ügyintézésben. Az 
ellátottaktól nem kérnek pénzt 
a szolgáltatásért, működésüket 
500-5000 forintos támogatói 
jegyek megvásárlásával bárki 
támogathatja. Elfogadnak más 
adományt is, így például  ruha-
neműt, tartós élelmiszert.

Hirdetés
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Hirdetés

Hirdetés

RODEÓ

SÖRFAEMELÉS

SZKANDER SÖRPÖRÖLY

A legjobb otthon

www.face
book.com/aranyfacansor

Játssz az Arany Fácán 
kihívásain az EastFesten, és 

szerezz dicsőséget városodnak!

Az Arany Fácán 
bemutatja:
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XXII. Dulity Tibor
tájképfestő tábor

Ezúttal Borsihalmon, a gyönyörűen 
felújított ifjúsági szálló művésztele-
pen tartották meg azt a tájképfes-
tő tábort, amelyet 22 esztendővel 
ezelőtt Dulity Tibor és dr. Benkő 
Éva hívott életre. Az eredetileg 
Jakabszálláson indult festőtábor 
az évek során szépen körbelakta 
Kiskunfélegyházát. Fülöpjakab, Pá-
lmonostora, Péteri-tó és Tiszaalpár 
után az idén olyan helyen ütöttek 
tábort, ahol testközelből várta a 
résztvevőket az alföld „tengersík 
vidéke”. Az alkotók ezúttal is az 
ország minden részéből érkeztek – 
régiek és újak – hogy Sáska Tibor 
vezetésével egy hétig elmélyedjenek 
az alkotás örömeibe, gondjaiba. 

Ezúttal is ott voltak a valamiko-
ri alapítók közül T. Selman Ilona 
és Tóth László Budapestről, akik 
– amint erről a félegyházi művé-
szetkedvelők is meggyőződhettek 

– magas színvonalon űzik az akva-
rell festészet műfaját. Mellettük dr. 
Détári Gabriella, Háziné Sziko-
ra Éva, Szép Ilona (volt kiállítása 
városunkban), Nacsa Jánosné, 
Kaposváriné Mihályi Mária, Csiz-
madia Krisztina (az idei városala-
pítók napján nyílt tárlata a művelő-
dési központban), Lázárné Puskás 
Katalin, Kurencs Julianna, Frits 
Ilus, Bálint Ágnes, Kenéz Anikó 
és Lantos Réka töltött el tartalmas 
napokat Borsihalmon. 

A táborról egyöntetű vélemény 
az volt, hogy ezúttal sokkal többen 
mutatták meg egyéniségüket, mer-
tek „másképp” alkotni, kipróbálni új 
dolgokat. Talán ezért, talán másért, 
de az ideit a legjobban sikerült alko-
tótáborok közé sorolták a résztve-
vők. A szervezési munkálatokat dr. 
Benkő Éva betegsége miatt Rátkai 
Zsuzsanna látta el.

Bemutatkozik
a Móra Ferenc Társaság
Móra Ferenc születésének 136. év-
fordulóján mutatkozik be első alka-
lommal Félegyházán a nemrégiben 
újjáalakult Móra Ferenc Társaság. 
Július 18-án a szülőháznál az ala-
pító tagok „Helyettem írta Móra” 
címmel tartanak előadást, amely-
ben kedvenc műveiket idézik. A ren-
dezvényen a Mórák receptjei alapján 
készült sütemények kóstolója is vár-
ja az érdeklődőket. A megemlékezés 
11.30-kor koszorúzással zárul az író 
Móra téri szobránál.

A Móra Ferenc Társaság 1934-
ben alakult azzal a céllal, hogy 
őrizze és közvetítse az író szellemi 
örökségét. A társaság működését 
1948-ban a hatalom megszüntette. 
Újjáalakulására Vészits Andrea, az 
író dédunokája kezdeményezésére 
2015 májusában került sor 18 ala-
pító taggal.

Az alakuló ülésen elnökké Vé-
szits Andrea írót, forgatókönyvírót 

és Kapus Bélánét, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület elnökét 
választották. A titkári feladatokkal 
Kállainé Vereb Máriát, a gazdasági 
teendőkkel Wolnerné Vidéki Szilviát 
bízták meg. Elnökségi taggá válasz-
tották Fogas Ottót, a szegedi Móra 
Ferenc Múzeum igazgatóját. A sajtó-
referensi teendőkkel dr. Luchmann 
Zsuzsannát és dr. Medgyesi Kons-
tantint bízták meg.

A megalakult társaság fő célja 
az egykori Móra Ferenc Társaság 
hagyományainak felélesztése, a kor 
igényei szerint. A szellemi örökség 
ápolása mellett a feladatok között 
szerepel a határainkon túli, Móra 
nevét viselő iskolák, egyesületek 
tömörítése, valamint a gyermek- és 
ifjúsági irodalom terjesztése és nép-
szerűsítése.

A Móra Ferenc Társaság a városi 
könyvtárban várja az új belépők és 
pártoló tagok jelentkezését.        s-r

Jótékonysági sörfesztivál
Július 25-én a Kiskun Múzeum 
ad otthont az I. Félegyházi Jóté-
konysági Sörfesztiválnak, ahol hat 
sörfőzde 12 csapolt sörét kóstol-
hatják meg a habzó ital szerelme-
sei. A szervezők gazdag program-
kínálatról gondoskodnak, hogy a 
családok apraja és nagyja egya-

ránt jól érezze magát. Csupán íze-
lítőül: lesznek zenei programok, 
sörtörténeti kiállítás,  verseny a 
kézműves sörök között. (Rész-
letek a program-mellékletben.) 
A rendezvény bevételét a Kiskun 
Múzeum Baráti Körének ajánlják 
fel a szervezők.

Régi csibészek
Előző számunkban megjelent 
Régi csibészek című cikkünkben 
szereplő volt osztályfőnök neve 
helyesen: Réczi János. A sajtó-
hibáért az érintettektől elnézést 
kérünk!

Zárva
Július 20. és 26. között zárva tart a 
Móra Ferenc Művelődési Központ és 
a Korona Kávézó.

3+1 FŐS 24 ÓRÁS CSAPATVERSENY 
/szabadon választott horgásznem/

Időpont: Augusztus 8-9. 
/Gyülekező: 6 óra. Verseny: 8 órától/

A csapatok létszáma korlátozott. 
A dobogósok és a legnagyobb hal 

kifogója díjazásban részesül!
A nevezési határidő augusztus 6. 

Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza, a Csongrádi úti 

elkerülő szakasz mellett!

Kedves Olvasóink! Lapunk legközelebb augusztus 28-án, pénteken 
jelenik meg. A friss helyi hírekről addig is tájékozódjanak holnapunkról 
a www.felegyhazikozlony.eu címen. Köszönjük hűségüket!
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Arcok a piacról – Sajt és túró „kedves” tejből
Jászszentlászlóról érkezik tejeskocsijával a félegyházi piacra 
minden kedden, pénteken és vasárnap Kiss Gáborné Gyöngyi. 
A tej mellett túrót, tejfölt, vajat, tehén-, kecske- és juhsajtokat 
hoz, amit lankadatlan mosollyal kínál.

A Kiss házaspár húsz éve tart 
állatokat, de a farm portékái csak 
azután kerültek piacra, hogy Gyön-
gyiből munkanélküli lett.

– Ruhaipari technikusként Kis-
kunhalasra jártam dolgozni, a 
Levi’s-gyárba. Azután kezdtem új 
életet, hogy munkanélküli lettem 
– meséli a fiatalasszony, miköz-
ben nylonzacskóval a kezén, nagy 
műgonddal kiemeli a füstölt sajtot 
a hűtött pultból, s kóstolót kanya-
rint vevőjének mielőtt lemérné a 
gusztusos darabot. Innen senkinek 
sem kell zsákbamacskát hazavinni, 
bár a legtöbb vevő pontosan tudja, 
hogy mire számíthat, mivel évek 
óta Gyöngyinél vásárolnak.

– Munkahelyteremtő pályázat 
segítségével vásároltuk meg a tej-

kiosztó automatát és a tartályo-
kat 2011-ben, 2012 óta hordom 
az árut Félegyházára – folytatja 
a történetet, már új vásárló-
ra mosolyogva. Tisztára mosott 
műanyag edény kerül elő a sza-
tyorból, tejföllel kéri telemérni a 
gyakorlottnak látszó háziasszony.

Közben megtudom: 12 fejős-
tehén, 50 kecske és 22 juh van a 
gazdaságban. A teendők zömét a 
házaspár maga végzi, néha akad 
egy-két segítség az állatok kö-
rül. Az első fejést hajnali négykor 
kezdik, a tejet azonnal lehűtik, a 
tartályokba töltik, és már indul 
is Gyöngyi a jellegzetes autóval a 
piacra. Amit délig a tartályokban 
marad, abból sajt, túró lesz.

– Amikor hazaérek, azonnal el-

kezdjük a feldolgozást, ez kitart 
a második fejésig, ami délután 
4 órakor van. A receptek saját 
fejlesztések, a magam tapaszta-
latai alapján tökéletesítettem a 
könyvekből tanultakat, és persze 
figyelembe veszem a vevők visz-
szajelzéseit is. A legkeresettebb 
a lilahagymás és a natúr tehén-
sajt, de sokan keresik a kömé-

nyes, a chilis, a borsos, a füstölt 
és a füstölt fokhagymás sajtokat 
is. Ha van rá igény, készítek pél-
dául provance-i ízesítésűt is, de 
a kínálatnak gyakorlatilag csak a 
fantázia, no és az idő szab határt.

Gyöngyi a vajkészítés titka-
it például egy 1820-ban kiadott 
szakkönyvből fürkészte ki. Abból 
tudta meg azt is, milyen körülte-
kintően kell eljárni, ha az ember jó 
alapanyagot, azaz „kedves tejet” 
akar. Márpedig Gyöngyi azt akar. 
Feltétele ennek többek között a 
fejési idők pontos betartása, a jó 
tartási körülmények és a minősé-
gi takarmányozás. A végtermé-
kekben a Parajdról származó só 
az egyetlen tartósítószer, a sem-
mivel össze nem téveszthető al-
kotóelem pedig Gyöngyiék gondos 
odafigyelése és munkaszeretete, 
ami minden egyes terméküket 
olyan egyedivé teszi. T. T.

Körkérdés:  
Tábor vagy nagymama?
A kisgyermekes családok számára örök kihívás a nyári szünet 
tartalommal való megtöltése. Félegyházi szülőket kérdeztünk: 
hogyan oldják meg gyermekeik elhelyezését a vakáció idejére? 

Seres Lívia, Olívia (1,5 éves), 
Panna (8 éves):

– Otthon vagyok GYED-en, így 
együtt töltjük a nyarat a gyerekek-
kel. Szerencsére lekötik egymást, a 
nagyobb szívesen vigyáz a kisebb-
re. A 8 éves Panna azért egy-egy 
hetet eltöltött a kerámia-grafika, 
majd a rocktáborban, és mindket-
tőt nagyon élvezte. 

K i s s 
L á s z l ó , 
M i k l ó s 
(1,5 éves), 
Péter (3,5 
éves):

– Gya-
kor lat i lag 
otthon töl-
tik velünk 

a nyarat a fiúk, de ha szükséges, 
a nagymama szívesen besegít. Né-
hány év múlva már a táborok is 
szóba jöhetnek. 

Eszik Anikó, Boldizsár (5 
éves), Borbála (3 éves), Bozsóka 
(6 hónapos):

– GYES-en vagyok a legkisebbel, 
de mindhárom gyerek otthon tölti 
a nyarat. A nagyszülők sokat segí-
tenek, édesapám nyugdíjas és az 
édesanyám is hamarosan az lesz. 
Így talán hosszú távon is megoldódik 
a gyerekek nyári elhelyezése. G. Z.

Ma is vonzó a bugaci puszta

A félegyházi óvodásokat ingyen 
fogadnák egy-egy bugaci bemu-
tató programra. A Bugac Puszta 
Kft. nyitott arra, hogy minél több 
gyerek megismerje a táj szép-
ségét, az őshonos állatokat és a 
lovas életet – mondta el Kovács 
Zoltán ügyvezető, akivel a fel-
ajánlás kapcsán beszélgettünk a 
bugaci puszta idegenforgalmának 
alakulásáról. 

A szakember elmondta: az el-
múlt évek változásait követve 
alakították át a bugaci turizmust. 
A hagyományokat megőrizték: 
ma is lovaskocsival, vagy gyalog 
jutnak ki a pusztába a vendégek, 
ahol láthatják a régi pásztorélet 
építményeit, megtekinthetik a 
pásztormúzeumot és megismer-
kedhetnek a táj jellemző vad-
világával, továbbá az őshonos 
állatokkal. A lovak mellett talál-

kozhatnak itt szürkemarhával, 
birkával, szamárral és mangalicá-
val is a látogatók, és természete-
sen nem maradhat  el a csikósok 
és a pusztaötös bemutatója sem. 

A hagyományos csárdahan-
gulathoz magyaros ételek és 
adagok társulnak. Máig töretlen 
népszerűségnek örvend a gulyás, 
a marhapörkölt tarhonyával és a 
cigánypecsenye. Kovács Zoltántól 
megtudtuk azt is, hogy új rendez-
vényházukban 200-250 fős társa-
ságot is fogadni tudnak, így gyak-
ran adnak helyet esküvőknek, 
családi- és céges rendezvények-
nek. Emellett önálló programok-
ba is bekapcsolódnak, legköze-
lebb például augusztus 1-jén a 
Magyar pásztorkutyák országos 
és nemzetközi kiállítása és a XVII. 
Magyar Országos Terelőbajnok-
ság minősítő fordulója kapcsán.



2015. július 17. HELYI HÍREK   l   FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 7

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Simon Zoltán és Rádi Dezső edzők 
vezetésével június 29-e és július 3-a 
között rendeztek szakmai kosárlab-
datábort a Constantinum Sportcent-
rumában. A foglalkozásokon a 2000-
2007 között született gyermekek, 
összesen 45-en vettek részt. A fiata-
lok korcsoportokba bontva készség 
és ügyességfejlesztő gyakorlatokat 
végeztek. A bajnoki idényt követően 
inkább a technikai elemek csiszolá-
sa, a dobásgyakorlás került előtérbe, 
mintsem az állóképesség fejlesztése.

Rádi Dezső edző elmondta, azokat 
a gyerekeket hívták meg, akikkel az 
elmúlt 10 hónapban együtt dolgoztak.

– Pontosan összeállított program-
mal vártuk a tanoncokat. A reg-

geli közös bemelegítés után négy 
részre osztott akadálypályákat 
hoztunk létre, amelyeken egységes 
tréningeket tartottunk. Ezt köve-
tően dobókészség-fejlesztő gya-
korlatokat végeztettünk. Délután 
korosztályokra szabott feladatokat 
iktattunk be. Minden fiatal a saját 
bajnoki szabályrendszeréhez kö-
tött gyakorlatokat kapott. A legki-
sebbeknél az U11-es korúaknál a 
labdavezetés, ziccer dobások ke-
rültek előtérbe, mert náluk a szo-
ros emberfogáson kívül mást nem 
nagyon engednek a szabályok. A 
nagyobbaknál az elzárások, blok-
kok, különböző dobásfajták gya-
korlása valósult meg.

Levezető szakmai 
kosártáborRekedt Zoltán vezetésével idén 

nyáron is sportnapközit rendez-
nek a városi strand melletti te-
niszpályákon. A teniszoktatás 
kezdő, közép és haladó szinten 
valósul meg. A legkisebbek szi-
vacslabda, mini ütő segítségével 
ismerkednek meg a sportág alap-

jaival, a nagyobbak az ütéstípuso-
kat sajátítják el. A haladók már 
magasabb szintű labdameneteket 
játszanak és később a Jövő Bajno-
kai Diáksport színeiben is verse-
nyezhetnek.

– A Magyar Tenisz Szövetség 
programja szerint történik a tá-
borban az oktatás. Ez azt jelenti, 
hogy a gyerekek kis ütővel, köny-
nyített labdával tanulják meg a te-
nisz alapjait – mondta el Rekedt 
Zoltán szervező, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy a legifjabb táborlakó 
négy és fél, a legidősebb 15 éves. A 
délelőttök főleg teniszezéssel tel-
nek, délutánonként pedig úszni vi-
szik a gyerekeket, akikkel a főszer-
vező mellett diákok, egyetemisták 
és testnevelők foglalkoznak.

Nem sokon múlott a dobogó
Negyedik helyet szerezte meg az V. Megyeválogatottak Kézilabda Tor-
náján Bács- Kiskun megye csapata, amelyben a Félegyházi Kézilabda 
SC négy játékosa: Tóth Róbert, Tasnádi Zsolt, Hatvani Tamás és Pető 
Patrik is pályára lépett. A törökszentmiklósi tornán legyőzte Szolnok 
és Zala megye válogatottját Bács- Kiskun csapata, de Budapest és 
Veszprém megye legjobbjaival szemben alulmaradt.

Teniszezni tanulnak a fiatalok



2015. július 17.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY   �   HELYI HÍREK8

Híres emberek kéziratai a levéltárban – Móra Ferenc 
Móra Ferenc kultusza szülő-
városában, Félegyházán, már 
az író életében elkezdődött. 
Ennek a tiszteletnek egyik sar-
kalatos állomását jelentette a 
város által adható legnagyobb 
elismerés, a díszpolgári cím 
adományozása. 

1927-ben érkezett el Móra Fe-
renc írói működésének 25. évfor-
dulója. A jeles esemény kapcsán 
országszerte ünnepelték őt, nép-
szerűsége egyre nőtt. Félegyháza 
is szerette volna kifejezni nagy-
rabecsülését híres szülötte iránt, 
így 1927 december végén több 
helyi képviselő benyújtott a kép-
viselő-testülethez egy javaslatot, 
melyben indítványozták Móra Fe-

renc díszpolgárrá választását. A 
javaslatot elfogadta a testület, a 
döntésről értesítették Mórát is. 
Az író december utolsó napján 
kelt levelében köszönte meg a 
megtiszteltetést, ahogy írta: „Azt 
hittem, csak azok tartanak már 
engem a magukénak otthon, akik 
a temetőben porlanak, s lám ti 
meggyőztök róla, hogy otthonom 

van nekem az élő szívekben is, fé-
nyesebb és dicsőségesebb otthon, 
mint amit megérdemlek.” A közölt 
aláírás ezen levél alján szerepel.  

A díszpolgári cím átadása 
azonban késett, mert politikai 
ellentétek miatt néhányan meg-
fellebbezték a képviselő-testület 
határozatát. Az ünnepélyes dísz-
közgyűlésre, mikor is átadták 

Mórának a díszpolgári okleve-
let, 1929. június 9-én került sor. 
Ugyanezen a napon avattak fel egy 
emléktáblát az akkor – tévesen – 
Móra szülőházának vélt épület fa-
lán és ekkor nevezték el az íróról 
az addigi Daru utcát Móra Ferenc 
utcának. (Később tisztázódott a 
szülőház helye a Szarvas utcában, 
amely 1972-ben vette fel Móra ne-
vét és ekkor kapta vissza eredeti 
nevét a Daru utca.) 

A díszpolgári oklevél adomá-
nyozásától kezdve napjainkig Kis-
kunfélegyháza számos módon 
bizonyította, hogy hűségesen és 
tisztelettel ápolja nagy fiának em-
lékét.

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. Vörcsi: kb. 3-4 éves labrador 
keverék kan, 07.10-én a Kinizsi 
utcából került be.

2. Mira: kb. 5-6 hónapos labrador 
jellegű fekete keverék szuka, 07.07-
én a Kossuth utcáról került be.

3. Boni: kb. 3 éves puli jellegű ke-
verék szürke szuka, 07.06-án az 
Izsáki útról került be.

4-5. Hógolyó, Hókifli: kb. 1 éves 
keverék kanok, 06.29-én a közel-
szőlői tanyákról kerültek be.

6.) Müzli: kb. 3 hónapos keverék 
kan, 07.08-án a Platán utcából 
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: Czigány Klaudia – Horváth 
Richárd, Seres Ildikó – Fekete Szilárd Ferenc, 
Mészáros Edit Enikő – Gyenes Attila, Manninger 
Ágota Magdolna – Tarjányi Tamás, Szabó Ildikó 
Zsuzsanna – Szabó Tibor Csaba, Besze Anikó – 
Juhász Zsolt Tamás
Meghaltak: Varga László – Lakitelek, László 
Zoltán – Nagykőrös, Túri Andrásné Kátai Piroska 
Franciska – Tiszaalpár, Farkas Gyuláné Szűcs 
Etelka – Orgovány, Csősz Ferenc Elek – Kis-
kunmajsa, Retkes Pálné Bera Katalin Terézia – 
Kiskunfélegyháza, Kovács Imre – Kiskunfélegy-
háza, Gulyás Béla – Kiskunfélegyháza, Rafael 
Gusztáv – Kiskunfélegyháza, Zsuta Lajos – Ti-
szakécske, Ujvári Lajos – Kerekegyháza, Nagy 
Mátyás – Kiskunfélegyháza, Tari-Toldi Ferencné 
Hevér-Szabó Terézia – Kiskunfélegyháza, Pet-
róczi Károlyné Sinkó Anna – Kiskunfélegyháza, 
Ficsór Lászlóné Luterán Erzsébet – Kiskunfél-
egyháza

Kedden gyertek
ketten 1 jeggyel!
Kedvezményes strandlátogatási akciót indít a félegyházi 
strand. Júliusban minden kedd délelőtt a ketten együtt érkező 
vendégek egyike nem fizet belépőjegyet! Az akció az olcsóbb 
jegyárra vonatkozik! A Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszo-
da mindenkit sok szeretettel vár!


