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Ezen a nyáron sem maradnak színvonalas programok nélkül a fé-
legyháziak. Három nagyrendezvény hozza helybe a látványt, a kikap-
csolódás és az ismerkedés lehetőségét. Mert bizony a Félegyházi 
Kézműves Sörfesztiválra, a Nemzetközi Oldalkocsis Találkozóra, 
vagy a Nyeregszemlére nem csak az országhatárokon innen, de 
azon túlról is érkeznek vendégek. Azt, hogy Kiskunfélegyháza hírét 
miként viszik magukkal, nagyrészt az eltöltött napok tapasztalatai, 
az itt szerzett benyomások, így például a helyiek vendégszerete-
te határozza meg. A szervezők szándéka közös: miután igényes, 
tartalmas, családbarát rendezvénnyel idevonzzák a látogatókat, a 
rengeteg pozitív élmény rabul ejti majd a szívüket. Márpedig – az 
ember már csak ilyen – visszavágyódik oda, ahol jól érezte magát.

A lovaslét örömei
350-400 ló és lovasa népesíti be 
a Parkerdőt július 15-e és 17-e 
között. Itt rendezik meg ugyanis 
a lovaslét örömét immár hatodik 
esztendeje hirdető Nyeregszemlét, 
amely időközben az ország legna-
gyobb lólétszámú rendezvényévé 
nőtte ki magát. Sajátossága, hogy 
a különleges hangulatú találkozóra 
sokan lóháton vagy fogattal érkez-

nek, akár többszáz kilométeres tú-
rát vállalva. A Nyeregszemle vállalt 
missziója, hogy minél többen ré-
szesei lehessenek a ló és az ember 
közötti különleges, a magyarság 
kultúrájában különösen mélyen 
gyökerező kapcsolatnak. Mint azt 
Solymosi Bertold főszervezőtől 
megtudtuk, legtávolabbról lóháton 
érkező lovas, Bódi Albert már 
elindult Kézdivásárhelyről egy 23 
esztendős arab telivér hátán. 

Fotó: K
iss Czakó Im

re 

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

Folytatás a 2. oldalon

SZÉPÜL A VÁROS

3.

Nyári rendezvények minden korosztálynak
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Nyári rendezvények minden korosztálynak
A 800-900 kilométeres, Kiskun-

félegyházáig vezető úton csak egy-
másra számíthatnak, ugyanis kísé-
rőautó és társaság nélkül vállalták 
a túrát. 

A Nyeregszemléről – amelyen a 
félegyházak rendkívül kedvezménye-
sen vehetnek részt – következő szá-
munkban bővebben írunk. 

A 800-900 kilométeres, Kiskun-
félegyházáig vezető úton csak egy-
másra számíthatnak, ugyanis kísé-
rőautó és társaság nélkül vállalták 
a túrát. 

A Nyeregszemléről – amelyen a 
félegyházak rendkívül kedvezménye-
sen vehetnek részt – következő szá-
munkban bővebben írunk. 

Sörfőzés szívvel-lélekkel
Sokan talán nem is tudják, hogy a 
honfoglaló magyarok a ló oldalán for-
ralták bőrtömlőkben a gabonát és a 
komlót, amiből sörszerű italt főztek. 
A „sernevelés” hagyománya évszáza-
dokra nyúlik vissza hazánkban, a 15-
17. századokban a legkisebb telepü-
léseken is két-három sörfőző mester 
tevékenykedett, míg a Rákóczi-sza-
badságharc leverésével és az ország 
labanc feldúlásával egy csapásra 
tönkrementek. A sörfőzés a 19. szá-
zad középén, a szabadságharc kör-
nyékén éledt újra, majd a kommu-
nista államosítást követően, mintegy 
50 éven át négy sörgyár állította elő 
az egész ország sörkészletét. A kéz-
műves sörök a 90-es években jelen-
tek meg ismét, hogy visszahódítsák 
pozíciójukat az ínyencek körében. 

Minderről bővebben hallhatnak, és 
kóstolhatnak az érdeklődők a július 
22-én és 23-án második alkalommal 
meghirdetett Félegyházi Kézműves 
Sörfesztiválon.

A keserédes hűsítő habos ital ked-
velőinek kötelező program, nem egy 
átlagos sörfesztivál, hanem kulturális 
és gasztronómiai kuriózum – hang-
súlyozza Ónodi Árpád főszervező. 
Ehhez illő a helyszín is: a Kiskun Mú-
zeum udvara. Ahol nem csak a sör 
történelmi gyökereiről és a kézműves 
sörfőzés művészetéről lehet méltó 
környezetben szót ejteni, de ráadás-
ként az akusztika is kiváló. Nem is 
marad kihasználatlan ez az adottság. 
Ahogy Ónodi Árpád fogalmazott: 
van hová nyúlni Félegyházán, amikor 
nívós zenei műsort akar összeállítani 
a szervező. Ez alkalommal bizonyí-
tani fogják ezt a fúvósok, a népzené-
szek és a kis rockzenészek is. 

Lesz továbbá sörfőzés-bemutató, 
a látogatók megismerkedhetnek a 

különböző komlófajtákkal és sörfő-
zési technikákkal, s mintegy 20 fajta 
kézműves sört meg is kóstolhatnak. 
Így a főszervező szerint bárki megy-
győződhet arról, hogy ez a tartósító-
szer nélküli, szívem-lelkem beleadom 
„műfaj” több mint sörfőzés: filozófia. 
Tanúsítja ezt Tóth Miklós, országo-
san elismert félegyházi sörfőzőmes-
ter is, aki a fesztivál szakmai vezető-
je és ugyancsak jelen lesz italaival. A 
kóstolók mellé jól csúsznak majd a 
speciális sörételek. 

Kulturális gasztronómiai rendez-
vényről lévén szó, nem kell otthon 
hagyni a gyerekeket sem, ugyanis 
a Sorsocskák Alapítvány jóvoltából 
idén is népzenével és népmesé-
vel kedveskedik a legkisebbeknek 
a malomudvar. A felnőtteket pedig 
a múzeum összes tárlata mellett 
szikvíztörténeti időszaki kiállítás, a 
börtönmúzeumban pedig fáklyás 
tárlatvezetés várja. A Félegyházi 
Kézműves sörfesztivál egyébként jó-
tékonysági rendezvény. A támogatói 
belépőkből befolyt összeget a szerve-
zők ezúttal is a Kiskun Múzeum Ba-
ráti Köre Egyesületnek ajánlották fel.

Bukósisakban a család
Családi és esélyegyenlőségi szaba-
didős program a kiskunfélegyházi 
Nemzetközi Oldalkocsis Találkozó, 
amely szándéka szerint a motoros 
életforma gyermekek, nagycsaládo-
sok, idősebbek és akár fogyatékkal 
élők számára is elérhető formában 
nyújt betekintést a látogatóknak 
augusztus 11-e és 14-e között, a 
félegyházi Parkerdőben. Az idén 
harmadízben megrendezendő prog-

ramsorozat a tavalyi népszerűségét 
is felülmúlni látszik: ezúttal legalább 
húsz országból érkeznek motorosok 
a városba. A főszervező Félegyházi 
Motoros Baráti Kör Egyesület lega-
lább 700 motorra és 300 oldalkocsi-
ra, valamint 5 ezret megközelítő lá-
togatóra számít. Ahogy Ónodi Árpád 
fogalmazott: ez a kiemelt érdeklő-
dés nagy megtiszteltetés, a térség 
számára pedig nemzetközi turiszti-
kai kiugrási lehetőség, amiből remé-
nyük szerint a város és az itt élők is 
sokat profitálhatnak a jövőben. 

– Az oldalkocsis közösség ösz-
szetételében és igényeiben is alap-
vetően eltér a klasszikus motoros 
találkozókat látogatóktól, ami a 
programban is megnyilvánul. Min-
den délelőtt vezetett motoros túrá-
ra invitáljuk a résztvevőket, és az a 
tapasztalatunk, hogy nagyon szere-
tik és értékelik az itteni természeti 
szépségeket, történelmi és kulturá-
lis látnivalókat. Idén Pálosszentkút-
ra, valamint a Tőserdei Harminchá-
zas Pálinkavárosba kirándulunk, és 
természetesen egy napot Kiskunfé-
legyháza látnivalóinak szentelünk. 
Rendkívül nagyra értékelik a ven-
dégek, hogy ilyenkor a városházán 
Csányi József polgármester fogad-
ja őket – mondta el a szervező.

Az oldalkocsis találkozó ízig-vérig 
család- és gyermekbarát program, 
ahol a biztonság és a kényelem 
kiemelt szempont. S merthogy a 
motorozásnak ez a válfaja akár a 
mozgáskorlátozottak számára is el-
érhető – és szerencsére sokan élnek 
is a lehetőséggel – a szervezők meg-
különböztetett figyelmet fordítanak 
az akadálymentesítésre. Ebből adó-
dóan idén a találkozóval együtt, a 
Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegy-
házi Egyesületével közösen rendezik 
meg a nagy hagyományú Lépj Köze-
lebb Esélyegyenlőségi Roadshow-t. 

Az idei Nemzetközi Oldalkocsis 
Találkozó a félegyházi önkormány-
zat és két félegyházi cég támoga-
tásával valósul meg. A szervezők 
reményei szerint pedig néhány év 
múlva akár a legnagyobb oldalko-
csis felvonulás Guinness-rekordját 
is megdönthetik Félegyházán, amit 
jelenleg 681 járgánnyal tartanak a 
Fülöp-szigeteken.

 Tóth Timea
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Még az idén látványos beruházások 
valósulnak meg városszerte
Bruttó mintegy 254 millió forintot költ 2016-ban Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzata intézmények és közterületek fej-
lesztésére. Az egyik legjelentősebb projekt ezen belül a Kiskun 
utca felújításának megkezdése, amelynek keretében hat méter 
széles, szegélykővel ellátott útburkolat készül a Tanyasori út és 
a Sólyom utca között, megépül továbbá a Békás szökőkút, és 
megújul a Kossuth utca több szakaszán a burkolat és a hozzá 
tartozó zöldfelület is. 

Minderről Csányi József polgár-
mester, Hartyáni Gyula projektfe-
lelős és Mészáros Gábor beruhá-
zási ügyintéző sajtótájékoztatón 
számolt be június 21-én, kedden. 
A polgármester azt is elmondta, 
hogy a Kiskun utca felújítása a kö-
vetkező években – az önkormány-
zat lehetőségeinek függvényé-
ben – tovább folytatódik, és hogy 
az iskolákban tervezett felújítási 
munkálatokról annak dacára sem 
mondott le az városvezetés, hogy 
azok önkormányzati működtetése 
a következő évtől kétséges.

– Míg 2015-ben bruttó 96 millió 
forintot költöttünk hasonló projek-
tekre, az idei fejlesztési tervet – a 
képviselő-testület februári dön-
tése értelmében – már 250 millió 
forintot meghaladó összeggel állí-
tottuk össze. Ennek köszönhetően 
az önkormányzathoz tartozó intéz-
mények magasépítési és a közte-
rületek mélyépítési fejlesztéseire 
mintegy 127-127 millió forintot 
költ a város 2016-ban – mondta el 
Csányi József.

Az állagmegóvási, felújítási, kar-
bantartási munkálatok gyakorlati-

lag valamennyi városi fenntartású 
intézményt érintik, beleértve a KA-
POCS Szociális és Gyermekvédel-
mi Intézmény székhelyét, a gyer-
mekorvosi rendelőt, a Dankó Pista 
utcai és a Darvas téri bölcsődét, 
a Családok Átmeneti Otthonát, a 
hajléktalanszállót, a Szivárvány 
Személyes Gondoskodást Nyújtó 
Intézmény Nádasdy utcai és Csa-
nyi úti Idősek Otthonát, a Kiskun 
Múzeumot – a Móra Ferenc és 
Petőfi Sándor emlékházakat –, a 
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos 
Óvoda Bercsényi utcai, Bankfalui, 
Dózsa György utcai, Kossuthváro-
si, Móravárosi, Nagyszőlő úti, Dar-
vas téri és Szegedi úti tagóvodáját, 
a Petőfi Sándor Városi Könyvtárat 
illetve a Hattyúházat, továbbá a 
Dózsa György, a Platán utcai, a Jó-
zsef Attila, a Göllesz Viktor, a Bat-
thyány Lajos és a Darvas József 
Általános Iskolákat, a Móra Ferenc 
Gimnáziumot és a Kossuthvárosi 
Információs Irodát. (A művelődési 
központ épületének megújítását 
másik projekt keretében tervezi az 
önkormányzat.)

A mélyépítési beruházási terv 16 

elemet tartalmaz, ugyancsak mint-
egy 127 millió forint összértékben. 
A Móra téren a Békás-szökőkút 
Szabó Ildikó tervei alapján épül 
meg, s bár igazi teknősök – a tör-
vényi szabályozás miatt – nem 
lesznek benne, formájában és dí-
szítőelemeiben idézni fogja haj-
dani elődje emlékét. Az öt méter 
átmérőjű köralakban elhelyezett 
térkőburkolatú medence gránitból 
készül, a beruházás a térplaszti-
kán és a vízforgató gépészeten túl 
a környezetrendezést és a villamo-
senergia-ellátás kiépítését is ma-
gában foglalja. A Dózsa György és 
Horváth Zoltán utcák között kiépül 
a gyalog- és kerékpárút, továbbá új 
parkolóhelyek is létesülnek, a tavaly 
megvásárolt Horváth Zoltán utcai 
lebontott ingatlan helyén megva-
lósul a pihenőpark térbútorokkal, 
kerítéssel, növénytelepítéssel és 
környezetrendezéssel. A Kossuth 
utcán – a Lónyai és Batthyány utca, 
valamint a Wesselényi és Zrínyi 
utca közötti szakaszon – megújul 
a térkőburkolat és a zöldnövényzet, 
továbbá térbútorok, sakkasztalok 
invitálják majd időzésre a járókelő-
ket. Jelentős előrelépést hoz a piac 
és környezete parkolási problémá-
inak megoldásában a környező ut-
cákban megvalósuló parkolóépítés, 
ahogy a Petőfi lakótelepen, a Holló 
L. u. 10-12. előtti területen is. A 

Csáky utcán, a Bessenyei és a Ká-
rolyi utca közötti szakaszon meg-
történik a meglévő útalap aszfal-
tozása zúzottkő-kiegyenlítéssel és 
egyoldali szegély építésével, bővül 
a Dr. Holló Lajos utcai játszótér és 
a Mikszáth Kálmán utcán a vízto-
rony körüli park is új játékelemeket 
kap. Felújítás lesz a Kiskun utcán, 
a Csólyosi úton, és befejeződik a 
Templomhalom pihenőhely kialakí-
tása is. Nagy jelentőségű beruházás 
azoknak az önkormányzati tulajdo-
nú ingatlanoknak az ivóvízhálózatra 
történő csatlakozása, ahol eddig 
erre nem volt lehetőség. Ilyen a 
Haleszi Orvosi Rendelő, a Nagysző-
lő úti Óvoda és a Bugaci úti Gaz-
dakör épülete. Parkoló épül még a 
Szivárvány Intézmény Tóth Kálmán 
utcai és a Védőnői szolgálat Hunya-
di utcai telephelyénél.

A polgármester örömét fejez-
te ki, amiért úgy a magas, mint a 
mélyépítési projektek esetében 
félegyházi vállalkozásokkal dol-
goztathat az önkormányzat. Az 
intézményi felújítások esetében 
az Előszer Kft., míg a mélyépíté-
si munkálatokat elvégzésére az 
ÚT-ÉP-KER 97. Kft. nyerte el a 
közbeszerzést. Mindkét vállalko-
zás – hangsúlyozta Csányi József 
– ígéretet tett, hogy helyi alvállal-
kozókat von be a munkába.

Tóth Timea

A 40 éves Kormorán Kunszálláson
Július 2-án, szombaton 18 órától lép fel szü-
letésnapi nagykoncerttel a 40 éves Kormorán 
zenekar. Felcsendülnek a nemzedékeken átívelő 

dalok mellett az újabbak is, megörvendeztetve 
a zenét értő és szerető közönséget. Július 3-án, 
vasárnap 19.30-tól - egy héttel az ősbemutató 

után - az Urunk László! Téged áldunk! című va-
donatúj rockoperát is bemutatják Kunszálláson, 
a Félegyházi Táncszínház közreműködésével.
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Új gépjárműfecskendő
Új, korszerűen felszerelt tűzoltóautóval gyarapodott a félegyházi 
tűzoltóság. A magyar mérnökök által fejlesztett, hazai gyártású 
gépjárműfecskendő 4 ezer liter vízzel, 400 liter habképző anyag-
gal és modern kiegészítő eszközeivel felszerelve nehéz terepen 
is gyorsan tudja megközelíteni a tűz-, illetve az egyéb káresemé-
nyek helyszíneit.

A több mint 100 millió forint 
értékű Rába típusú gépjárműfecs-
kendőt június 24-én, ünnepélyes 
keretek között vették át a félegy-
házi lánglovagok. Az átadáskor dr. 
Farkasinszki Lóránt, a BKM-i Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság veze-
tője így fogalmazott:  – A mai nap 
a biztonság ünnepe. Mi tűzoltók 
arra esküdtünk fel, hogy a legjobb 

tudásunk szerint óvjuk az emberek 
életét, testi épségét és vagyonukat 
a károktól. De a tűzoltók munká-
ja puszta kézzel nem végezhető. 
Szükség van a kor színvonalának 
megfelelő technikai eszközökre is. 
Ma egy ilyen eszközzel lettünk gaz-
dagabbak.

Csányi József polgármester ar-
ról szólt, hogy az új gépjárműfecs-
kendő nemcsak Kiskunfélegyháza, 
hanem a régió biztonságát is nö-
veli. Ami legalább ennyire fontos, 

hogy olyan eszközzel gyarapodott 
a tűzoltóság, amely nemcsak a 
polgárok értékeit védi, de a men-
tésben résztvevő tűzoltók bizton-
ságát is növeli a jövőben – tette 
hozzá.

– Félegyházán 123 évvel ez-
előtt alakult meg a tűzoltóság. 
Az évtizedek során folyamatosan 
fejlődött. Eljutottunk a régi idők 

kocsi-fecskendőitől a modern tűz-
oltófecskendőkig. A tűzoltóbaltától 
a feszítő-vágó berendezésig. En-
nek a fejlődésnek egy meghatározó 
mérföldköve a most birtokba vett 
tűzoltóautó, a hozzá tartozó kor-
szerű felszereléssel – mondta Leiz 
Gábor parancsnok az autó ünne-
pélyes birtokbavétele előtt.

Az új tűzoltóautót Rónaszéki 
Gábor, a Sarlós Boldogasszony 
Templom plébánosa áldotta meg.

s. r.

Megemlékezés

„Uram, adj türelmet, hogy elfo-
gadjam, amin nem tudok vál-
toztatni…” – hangzottak Assisi 
Szent Ferenc gondolatai azon 
a csendes megemlékezésen, 
amelyet a kiskunfélegyházi 
Templomhalomnál tartottak jú-
nius 24-én, a 25 éve tragikus 
balesetben elhunyt négy kis-
gyermek tiszteletére.

1991. június 24-én a Bankfalu 
homokbányájában játszó gyerme-
kek, a 11 éves Zsolt, kishúga, az 5 
éves Andrea, a 9 éves Tamás és a 
12 éves Attila 
többé nem tér-
tek haza a já-
tékból, a leomló 
homok örökre 
eltemette őket.

A baleset 25. 
évfordulóján, 
június 24-én 
délelőtt Bozó-
ky István kő-
faragó mester 
felajánlásából 

készült emlékhely átadásán tar-
tottak megemlékezést a megjelent 
családtagok és ismerősök jelenlé-
tében, amelyhez Kis-Fekete Vil-
mos, az Alapfokú Művészeti Iskola 
igazgatója trombitaszólója méltó-
ságteljes hangulatot teremtett.

A kőtáblákból kirakott ugróisko-
la figyelmeztet, emlékeztet, és ta-
nít minket a megváltoztathatatlan 
múlt elfogadására, „mert az élet 
sem visszafelé nem halad, sem a 
tegnapban meg nem reked” (Kah-
lil Gibran).

Halesziak és selymesiek figyelmébe
Folyamatosan zajlik az ivó-
vízbekötés Halesz és Selymes 
városrészekben. Mint azt Har-
tyáni Gyula projektfelelőstől 
megtudtuk, az országos közutak 
mentén az ivóvízhálózatra való 
rákötés feltétele az úgynevezett 
szakközeg megrendelése a Ma-
gyar Közút KHT-tól, aminek az 
eljárási költsége megközelíti az 
50 ezer forintot. Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzata júli-

us 1-je és november 30-a között 
átvállalja az ezzel kapcsolatos 
ügyintézést és költségeket, így 
segítve az ingatlantulajdonoso-
kat az ivóvízhálózatra való rákö-
tésben. 

A projektfelelős azt kéri, hogy 
minél többen éljenek a lehető-
séggel, mert a jelzett időpontot 
követően már az érintett ingat-
lantulajdonost terhelik a költ-
ségek.

A holokauszt kiskunfélegyházi 
áldozataira emlékeztek
Kiskunfélegyházán 1944-ben a 
város központjában az egykori 
zsinagóga közelében alakították 
ki a gettót, ahol 985 embert zsú-
foltak össze május 22-étől június 
15-éig. 

A gettó felszámolása után a 
kecskeméti gyűjtőtáborba kerül-

tek, ahonnan Auschwitz-Birke-
nauba deportálták őket. A holo-
kauszt zsidó áldozataira június 
20-án, koszorúzással emlékeztek 
a város és az MSZP képviselői 
a Mártírok utcában, a zsinagóga 
megmaradt falán felállított em-
léktáblánál.
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Aratóverseny Kiskunfélegyházán
Július 16-án, szombaton Kis-
kunfélegyházán rendezik meg 
a hármas kerületek – Jászság, 
Nagykunság, Kiskunság – tele-
püléseinek találkozóját. Az im-
már 13. kézi aratóversenynek 
Halesz ad otthont. 

A versenyen a három, vagy négy 
főből álló csapatoknak 120 négy-
zetméter területet kell learatni. 
Az értékelés minőség alapján tör-
ténik. Fontos elvárás, hogy vala-
mennyi csapat saját tájegységének 
megfelelő módon jelenítse meg az 
arató szokásokat és viseletet.

Az értékelést 5 fős zsűri végzi, 
minőségi munka alapján, 1-5-ig 
pontozva. Az elbírálásnál figye-
lembe veszik a tájegységnek 
megfelelő öltözet, szokások meg-
jelenítése mellett például a kötél-
készítést (beáztatott rozsból), a 
kasza állapotát, egyéb, hagyomá-
nyokhoz igazodó kézi aratási esz-
közök meglétét, a tarló magas-

ságát és tisztaságát (fagereblye 
használható), a kévék minőségét, 
a csomó formáját és minőségét. 
A csapatok plusz pontot szerez-
hetnek a hagyományoknak meg-

felelő, tábla szélén megterített 
aratóreggelivel. A verseny 10 óra-
kor kezdődik és előreláthatólag 
12.30-ig tart. 

A hármas kerületek találkozója 

kapcsán főzőversenyt is szervez-
nek – tájékoztatta lapunkat Rádi 
András, a Haleszi Gazdakör elnö-
ke és Ván Jenő, emeritus kiskun-
kapitány, főszervező.

Tájékoztató az igazgatási szünetről és az ügyfélfogadásról
A kiskunfélegyházi polgármesteri hivatal tájékoztatja a város lakossá-
gát, hogy július 25-én, hétfőtől augusztus 5-én, péntekig igazgatási szü-
netet tart, mely időtartam alatt az ügyfélfogadás szünetel. 

Az igazgatási szünet ideje alatt az Anyakönyvi Hivatal a megszokott 
ügyfélfogadási rend szerint fogadja az ügyfeleket.

 Földkifüggesztési ügyek intézésére (II. emelet 102. iroda) az alábbi 
időpontokban lesz lehetőség:

Július 29-én, pénteken 9-től 11 óráig
Augusztus 2-án, kedden 9-től 11 óráig

 Szíves megértésüket köszönik!                         Dr. Faragó Zsolt jegyző

Sokan éjszakáztak a múzeumban
Június utolsó hétvégéjén ha-
gyományosan, immár 8. al-
kalommal rendezték meg a 
Múzeumok Éjszakáját Kiskun-
félegyházán. A Kiskun Múze-
um, valamint a Móra Ferenc 
Művelődési Központ és a Kis-
kunfélegyházi Képző- és Ipar-
művészek Egyesületének kö-
zös összefogásával ezúttal is 
sokszínű kulturális program 
várta a félegyháziakat.

Előrendezvényként június 24-én, 
pénteken Soós Brigitta gitárelőa-
dása szórakoztatta a nagyérdeműt 
a Móra Ferenc Művelődési Köz-
pontban. Június 25-én, szomba-
ton a legkisebbek játékos kézmű-
ves foglalkozásokon, bábszínházi 
előadáson vehettek részt a Móra 
Ferenc Emlékházban, a Petőfi 
Sándor Emlékházban pedig a Hol-
ló-kör szervezésében ezúttal is 

megrendezték a Nyitott Műhelyt. 
A kerámiázás mellett borkóstoló 
és jazzkoncert tette hangulatossá 
az estét.

A Kiskun Múzeumba a Petőfi tér-
ről induló toborzó menet kísérte 

az érdeklődőket. A programsoro-
zatot Csányi József polgármester 
nyitotta meg. A nagyszínpadi pro-
dukciók és a kiállításokhoz kötődő 
kulturális események késő estig 
ott tartották a közönséget. Volt 

társastánc, színjátszás, gazdag ze-
nei program, továbbá a múzeumi 
barangoló és a börtönmúzeumhoz 
kapcsolódó lámpás tárlatvezetés 
sem maradt el. A látványos és ér-
dekes bemutatókat követően a ren-
dezvény éjféli tűzugrással zárult. 
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A lakosság is segíthet a városháza  
eredeti állapotának felkutatásában
Kiskunfélegyháza emblematikus épülete, minden helybéli büsz-
kesége a szecessziós városháza. Az évszázados műemléken az 
eltelt idő számos nyomot hagyott, érlelve egyrészt patináját és 
bizonyítva korok feletti időtállóságát, ugyanakkor meg is koptat-
va eredeti szépségét. A városvezetés feltett szándéka megőrizni 
ezt a féltett értéket, s minél többet jóvátenni az idő – és tegyük 
hozzá: olykor a pénz, vagy a hozzáértés hiánya – által okozott 
károkból, hogy a Vas József és Morbitzer Nándor tervei szerint 
valóra vált épület ismét eredeti fényében pompázzon.

Dr. Faragó Zsolt jegyző el-
mondta: e szándék jegyében az 
elmúlt másfél évben új csapa-
dékvíz-elvezető rendszer készült, 
megszüntetve a beázásokat, a 
közelmúltban kifesttették az ösz-
szes irodahelyiséget, folyosót 
és nyílászárót, és ez a törekvés 
nyilvánul meg az eredeti faportá-
lok visszaállításában is a volt DM 
helyén, ami még ebben az évben 
elkészül. Ehhez kapcsolódik az a 
terv is, amelyről következő ülésén 
dönt a képviselő-testület, misze-
rint az okmányiroda és a Kazinczy 
utca között, a Kossuth utcai járda-
szakasszal együtt U-alakot formázó 
rész a szecessziós épülethez illő 
építészeti megoldásokkal és térbur-
kolattal nyerne új arculatot. Sürgető 
volna a rendkívül rossz állapotú te-
tőszerkezet cseréje is – emlékezte-
tett a jegyző, mivel azonban több-

százmillió forintos beavatkozásról 
van szó, erre folyamatosan keresi 
a város a pályázati lehetőséget.

Az épület belső megújításának 
következő állomása az emeleti 
díszterem, továbbá a hozzá veze-
tő, növényi motívumokkal díszített 
lépcső és előtér megújítása.

– Korábban történtek olyan be-
avatkozások a városháza épületén, 
amelyeket a szakértők és a lakos-
ság sem tart méltónak. Mi szeret-
nénk ezt a hibát elkerülni, hiszen a 
város legnagyobb értékének meg-
őrzése az utókornak komoly fele-
lősség. Olyan megoldást keresünk, 
amit a műemlékvédelmi hatóság 
és a lakók egyaránt el tudnak fo-
gadni, ezért is törekszünk minél 
szélesebb körből meríteni hiteles 
emlékeket. A levéltárból származó 
dokumentumok alapján azt sejt-
jük, hogy az előtér és a díszterem 

kétszínű, valószínűleg fehér és 
sárga volt. Ezek azonban még pon-
tosításra szoruló részinformációk, 
s ha megalapozottnak bizonyul-
nak, akkor sem szeretnénk ennek 
a visszaállítását. A tervezésben 
mégis fontos kiindulási pont le-
het az eredeti állapot, amelynek 
felkutatásában szakértők bevoná-
sa mellett számítunk a lakosság 
együttműködésére is. Éppen ezért 
arra kérjük a félegyháziakat, hogy 
keressék elő családi fotóalbumuk 
féltett kincseit, és juttassák el a 
jegyzői titkárságra! Köszönettel fo-
gadunk minden, 1980 előtt készült 

felvételt: esküvői fotót, képesla-
pot, épületképet, amelyen részben 
vagy egészben látható a félegyházi 
városháza díszterme, annak előte-
re, vagy az oda vezető lépcsősor – 
kéri dr. Faragó Zsolt.

A fotókat július 20-áig várják a 
jegyzői titkárságon, és azokat dig-
italizálás után sértetlenül vissza-
juttatják tulajdonosuknak. További 
információval, készséggel állnak 
rendelkezésre a 76/562-015-os 
telefonszámon, vagy a jegyzo@
kiskunfelegyhaza.hu email címen.

Tóth Timea

Tartalmas szünidő
A vakáció tartalmas 
eltöltésében számos 
színvonalas tábor se-
gíti a félegyházi gye-
rekeket és fiatalokat. A 
gazdag kínálatból min-
denki választhat korá-
nak, ízlésének megfe-
lelő elfoglaltságot. 

Több turnusban 
idén is megrendezi a 
Plain-Rock Egyesület 
a könnyűzenét szerető félegyházi 
gyerekeknek a Rocktárbort. A diá-
kok az élőzenei önkifejezés, a szín-
padi, közösségi és zenekari élmény 
mellett a táborzáró koncerten a 
fellépés örömét is megtapasztal-
hatják. 

Minden gyermek szereti a me-
sét. A Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár Gyermekbirodalmában ebből a 
gondolatból kiindulva teremtenek 
lehetőséget, hogy az érdeklődők 

a mesék világában kalandozhas-
sanak. A nyár hátralévő részében 
lesz még itt Aprótörpe indiántábor, 
Léghajóval a világ körül és Rejté-
lyes Petőfi elnevezésű tábor is. 

Játékosan és könnyedén tanul-
hattak angolul a 6-12 éves korú 
gyerekek a Szakmaközi Művelő-
dési Házban megrendezett nyelvi 
táborban. A jó hangulatú foglalko-
zásokon angol dalokkal, játékokkal 
is megismerkedtek a résztvevők. 

Útipatika a gondtalan nyaralásért
A jól összeállított útipatika sok kelle-
metlenségtől óvhatja meg az utazót. 
A gondtalan nyaralás érdekében ér-
demes felkeresni a Körpatikát, ahol 
készséggel segítenek ebben. Az aláb-
biakban a szakember tanácsait olvas-
hatják. 

Az útipatika csomagba feltétlen te-
gyük bele a rendszeresen szedett gyógy-
szereinket. Láz- és fájdalomcsillapító 
is legyen nálunk, főleg ha kisgyerekkel 
utazunk. Ne feledkezzünk 
meg a lázmérő elviteléről 
sem. A kisgyerekeknek 
szánt szirupokat, kúpo-
kat külön csomagoljuk el 
megbízható hőmérsékletű 
hűtőtáskába, mert a me-
legben megolvadva, vagy 
épp megfagyva használha-
tatlanná válnak. Emésztési 
problémák kezelésére cél-
szerű magunkkal vinni hányinger-csilla-
pítót, hasfogót és görcsoldót. Hányás, 
hasmenés esetén fontos a só- és ásvá-
nyi anyag pótlása. Erre a célra kaphatók 
előre kitasakolt porok, amelyeket 1 pohár 
vízben feloldva kortyonként lehet iszogat-
ni. Jó hatással vannak ilyenkor a probioti-
kumok is, sőt megelőzés céljából is lehet 

használni őket. A  székrekedés kivédésé-
re érdemes hashajtóról is gondoskodni. 
A szervezet allergiás reakcióval reagálhat 
rovarcsípésre, a túlzott napsütésre, és 
bizonyos ételekre (tenger gyümölcsei) is. 
Ezért ajánlott bepakolni valamilyen aller-
gia elleni, antihisztamin tablettát.

Semmiképp se felejtsük otthon a 
fényvédő készítményünket, napozás 
utáni testápolót, napégés elleni szert. Ha 
olyan vidékre utazunk, akkor a szúnyog- 

és kullancsriasztó, és a 
kullancskiszedő csipesz 
is hasznos lehet.

Legyen nálunk egy kis 
elsősegélycsomag is, 
sebfertőtlenítővel, köt-
szerrel és sebtapasszal 
a kisebb balesetek ke-
zelésére. Hasznos lehet, 
ha mindig kéznél van egy 
kézfertőtlenítő kendő, 

vagy gél. Ha külföldre, esetleg Európán 
túlra utazunk akkor érdemes már hó-
napokkal előre érdeklődni az esetleges 
kötelező és ajánlott védőoltásokról a 
háziorvosnál, vagy a gyógyszertárban.

A rovat a Körpatika  
támogatásával készült.
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Erdélyben jártak

A Határtalanul program kereté-
ben Erdélyben jártak a Batthy-
ány Lajos Általános Iskola he-
tedikes tanulói. Az ott szerzett 
élményeiket egy kiállítás kere-
tében osztották meg iskolatár-
saikkal a tanév utolsó hetében.

Sörös Józsefné intézményve-
zető-helyettes, a program egyik 
főszervezője elmondta: a legtöbb 
gyermek először járt Erdélyben, 
és csodálkozással tapasztalták, 
hogy mindenütt beszélnek ma-
gyarul, meghatódtak a kedves fo-
gadtatástól, vendéglátástól. Gyer-
gyóújfaluban családoknál kaptak 
szállást. Megismerkedtek az ottani 
iskolásokkal, azzal, hogy milyen 
tantárgyakat és hogyan tanulnak, 
és természetesen a rövid együttlét 
alatt barátságok is kötődtek. Ellá-

togattak Félegyháza testvértelepü-
léseire is. Tordán a sóbányát és a 
hasadékot csodálták meg, Seges-
váron az ősi várban tettek sétát, 
Fehéregyházán a Múzeumkertben 
Félegyháza költőjére, Petőfi Sán-
dorra emlékeztek. Korondra érve 
a kézművesekkel – fazekasokkal és 
taplászokkal – ismerkedtek.  

A csoporttal volt Bense Zoltán 
is, aki földrajztanárként a táj szép-
ségét, különlegességeit ismertette. 
Volt miről beszélnie a Királyhágón, 
a Gyergyói havasok előtt utazva, a 
Békás szorost, és a barlangokat vé-
gigjárva.

Az iskola, élve a pályázat adta 
lehetőséggel, jövőre is megszervezi 
az erdélyi körutat. Diákok és neve-
lőik 2017-ben történelmi és irodal-
mi nagyjaink nyomába erednek.

Félegyháza boldog iskolája

A Platán iskola is csatlakozott ahhoz 
a Boldogságóra programhoz, ame-
lyet a Jobb Veled a Világ Alapítvány 
indított el a Kiskunfélegyházi Bol-
dogságklub közreműködésével. Az 
ezt igazoló oklevelet Bagdi Bella 
életmódfejlesztő énekesnő, az or-
szágos Boldogságprogram megál-
modója és szakmai vezetője adta át 
június 21-én. Tarjányi Xénia tanár-
nő ez alkalommal elmondta, hogy a 
Boldogságóra programhoz az iskola 
négy osztálya csatlakozott, aminek 
köszönhetően a gyerekek felszaba-
dultabbak, egymással elfogadóbbak 
lettek az év végére. A programban 

aktívan résztvevő Kiskunfélegyhá-
zi Boldogságklub – mint azt veze-
tőjüktől, Grófné Czere Anikótól 
megtudtuk – két éve csatlakozott a 
Boldogságprogramhoz. Tagjaik jó 
cselekedetek gyakorlásán keresztül 
csatlakoznak városi rendezvények-
hez, és rendszeresen adományoznak 
is. Legutóbbi akciójuk eredménye-
ként ugyanezen a napon adták át 
adományaikat a Kapocs Szociális 
és Gyermekvédelmi Intézmény ál-
tal javasolt családoknak. A névre 
szólóan összeállított tartós élelmi-
szereknek, ruháknak, játékoknak 
és könyveknek 44-en örülhettek. 

Tábor a laborban
Természettudományos tábort 
tartott a Móra Ferenc Gimná-
zium a téma iránt érdeklődő 
gyerekeknek. Az iskola jól fel-
szerelt laborjában a szünidős 
diákok érdekes kísérleteken 
keresztül ismerhették meg a 
természeti jelenségeket, és a 
technika csodáit.

Első alkalommal rendezte meg 
a Móra Ferenc Gimnázium az Öve-
ges Természettudományos tábort 
az általános iskola 5-6. osztályos 
tanulói számára. A június 20-a és 
24-e között megtartott tábor témái 
széles körben érintették a termé-
szettudományokat, ezért mindenki 
talált az érdeklődésének megfelelő 
feladatot. A gimnázium laboratóri-
uma – melyet az általános iskolák a 
tanév folyamán is igénybe vesznek 
–, megfelelő hátteret biztosított az 
érdekes kísérletek elvégzéséhez. 

Molnár Katalin és Rácz Fló-
ra táborvezetők a résztvevő 13 
gyermekkel az egy hét folyamán 
időjárási megfigyelést végeztek, 
magokat csíráztattak, és a Tőser-
dei kirándulásuk során begyűjtött 

növényi részeket és vízmintákat 
mikroszkóp alatt is megfigyelték. 
Meghívott előadójuk Holló-Szabó 
Ferenc, az ELTE matematikusa 
„Kézzel fogható matematika” című 
előadása nagy sikert aratott a di-
ákok körében, különleges előadás-
módja közelebb hozta a gyerekek-
hez ezt a tudományt. A táborozók 
között szintén népszerű foglal-
kozás volt a legorobot-építés és 
programozás, de a 3D nyomtatóval 
történő háromdimenziós tárgyak 
alkotása is a 21. század technikai 
lehetőségeit tárta eléjük. – Mi-
vel a laborban végzett oktatás a 
gyakorlatias megközelítésről szól, 
ezért a tábor ideje alatt a gyerekek 
maguk is végeztek kísérleteket. A 
kísérleteket úgy építettük fel, hogy 
a gyakorlatok során nemcsak egy 
tantárgyat jártunk körbe, hanem a 
kiválasztott téma esetén a kémia, 
a fizika, és a biológia is komplexen 
szerepelt a kísérletekben. A tábor 
ideje alatt megszerzett tudás pedig 
előremutat a 7-8. osztályban tanul-
takra is – mondta el Molnár Katalin 
tanárnő.

Adomány a nagycsaládnak
A „Gyermeknapi mozi” bevétele-
it jótékonysági célra ajánlotta fel 
Reményi Richárd, a filmszínház 
vezetője. A vetítések során mint-
egy 70 ezer forint gyűlt össze, amit 
az önkormányzattal és a Nagycsa-
ládosok Kiskunfélegyházi Egyesü-

letével egyeztetve, a 11 gyermeket 
nevelő Ladnai családnak adott át 
a városháza dísztermében Balla 
László alpolgármester és Papp 
Viktória ifjúsági referens június 
14-én. Az édesanya, Bánki Ani-
ta nagyon örült az adománynak. 

Elmondta, hogy egy 
külterületi házban 
él a nagycsalád (két 
óvodás, öt általános 
iskolás és négy felnőtt 
korú gyermek). A la-
kóépületük felújításra 
szorul, ezért nagyon jó 
ez a segítség, hiszen 
minden fillért félre kell 
tenniük.
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Kapás van!?
Van kapás? Úgy tudom, ez a kérdés a horgászok rémálma. Ha 
nem fogtak halat, akkor azért, ha fogtak, akkor meg azért. Kü-
lönös nép a horgásztársadalom, főleg a magyar. Azt hiszem ter-
mészetkedvelő és természetvédő minden pecás. Tapasztalatom 
szerint nyugodt és kiegyensúlyozott vérmérsékletűek, főleg ak-
kor, amikor épp terepen vannak. De vajon miért kedvelik ezt az 
időtöltést, vagy ha úgy tetszik sportot ilyen sokan? Makai Csaba 
Ákost kérdeztem erről, akivel beszélgetésünk során közelebbről 
megismerhettem a horgászok életét.

Ahogy Csaba fogalmaz, gyer-
mekkora óta a horgászatra nevel-
ték. Már fiatal korában megkapta 
a horgászengedélyét, azóta szinte 
szenvedélyé vált a pecázás. Azt 
mondja ez egy életforma. Jelenleg a 
Kecskeméti Ho-ho-Horgászcentrum 
Horgászegyesületének a tagja, de 
szoros barátságot ápol a Kiskunfé-
legyházi Horgászegyesület tagjaival 
és vezetőivel is.

Minden horgászvízre, sajátos 
szabályrendszerek vonatkoznak, 
melyeket a tó tulajdonosa vagy a 
víz kezeléséért felelős horgászegye-
sület és annak közgyűlése határoz 
meg. Általános szabályok persze 
mindenhol vannak – tudom meg a 
horgásztól. Például a fogási napló 
vezetése, ahol be kell jegyezni azt is 
hogy melyik vízen, hány órakor kez-
di meg a horgász a horgászatot, és 
azt is, hány órakor fogott úgyneve-
zett „nemes” halat: például pontyot, 
csukát vagy süllőt.

Mikor van az igazi horgászsze-
zon? – kívánkozik ki belőlem a föld-
hözragadt kérdés.

Egy elszánt horgász egész évben 
tevékenykedik. Télen-nyáron kész 
horgászbotjával útra kelni, nyaká-
ba venni felszerelését és hódolni 
legkedvesebb hobbijának – mondta 
Csaba. Az is kiderült, hogy a fiatal 
horgászt semmi sem riasztja el 
kedvenc időtöltésétől. Azt mesélte, 
hogy ő a befagyott jeges tavakon 
és a tavaszi szélben halkan csor-
dogáló folyókban is előszeretettel 
horgászik. Legnagyobb fogása itt 
Félegyházán, a Crazy Carp nevű 
horgásztavon volt, amikor 2015 
novemberében egy 15,60 kilogram-
mos ponty akadt a horgára.

Természetesen visszadobtam a 
halat a vízbe – mesélte Csaba, majd 
hozzátette, hogy egyáltalán nem fo-
gyaszt halhúst.

Jenen pillanatban a magyar szab-
ványok szerint nem lehet enge-

dély nélkül horgászni, sok szigorú 
szabály és rendelet segít korláto-
kat szabni, amelyeknek nagyon is 
örülnek a pecások, hiszen segítsé-
gükkel csökkent a halirtás, és sok 
probléma is megoldódott – mondta 
megelégedett mosollyal az arcán 
Csaba. Ám sok horgász bánatára az 
utóbbi időben a száz éve vizeinkben 
élő busa, ezüstkárász, amur nem 
telepíthető, mert invazív, tájidegen 
fajnak nyilvánították őket. Ezen 
kívül több védett halfaj is létezik, 
amelyeket kötelező visszaengedni 

a vízbe. Azt, hogy ki milyen halfa-
jokat szeret becserkészni, minden-
ki maga dönti el. A jó hír az, hogy 
Magyarországon, sőt Kiskunfé-
legyházán is van miből válogatni. 
Rengeteg tó és horgászcentrum 
várja a horgászni és kikapcsolódni 
vágyókat. Egyébként Csaba baráti 
körével együtt hobbi szinten vicces 
és jókedvű videók által próbál se-
gítséget nyújtani a kezdő és haladó 
horgászoknak is, amelyeket bárki 
elérhet az interneten.

 V. K.

Vállalkozások találkoztak a Közgében
Minden iskolai tudás valódi hasznát annak felhasználhatósága 
mutatja meg. Pénzről, gazdaságról, logisztikáról és céges ügyvi-
telről korszerű ismereteket leginkább azoktól lehet tanulni, akik 
maguk is nap, mint nap ebből élnek, a vállalkozásoktól. Ezért na-
gyon fontos a kölcsönös bizalmon és együttműködésen alapuló 
kapcsolat, amely a kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakközépis-
kola és városunk tágabb környezetének cégei között kialakult.

Ennek köszönhető, hogy az is-
kola diákjai nyári szakmai gyakor-
latukon felkészülhetnek a munka-
vállalásra. Valódi tapasztalatokkal 
szerezhetik meg bizonyítványukat, 
értékes, jól alkalmazható szakem-
berként kezdhetik felnőtt pályáju-
kat. A nyári gyakorlat nemcsak a 
diákok számára hasznos.

Tanul, fejlődik, korszerű mód-
szereket, ismereteket szerez általa 
a küldő iskola és a fogadó vállal-
kozás is.

Ősztől szakgimnáziumi formá-
ban folytatja munkáját a nagy múl-

tú iskola, ez nemcsak szervezeti 
változást, hanem korszerű, a mun-
kaerőpiacon keresett új szakmák 
indítását is jelenti. Az érettségizet-
teknek a hagyományos, népszerű 
nappali és estis szakképesítései 
mellett ingyenes vállalkozási mér-
legképes könyvelő és gazdasági 
informatikus képzést is indít a 
Közgé. Ezekre a szakemberekre 
ugyanis folyamatosan nagy a ke-
reslet a vállalkozások részéről.

A találkozó ezért a nyári gya-
korlat lebonyolításával kapcso-
latos teendők mellett felkeltette 

a vállalkozások érdeklődését és 
nagy hangsúlyt kapott a megújuló 
képzési kínálat. A megbeszélésen 
részt vett a munkaügyi központ 
képviselője is, aki az ifjúsági ga-
rancia programról és a fiatal pá-
lyakezdők foglalkoztatását előse-
gítő gyakornoki programról adott 
érdekes, hasznos ismertetőt.

Az iskola, a vállalkozások és az 
állam összefogása segíti tehát a 
fiatalok erőfeszítéseit – kívánjuk, 
hogy sikeres, elégedett, szakmák-
jukat szerető felnőttekként emlé-
kezzenek majd vissza az idei nyári 
szakmai gyakorlatra.

Közgazdasági Szakközépiskola 
Nevelőtestülete
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N Y E R E G S Z E M L E  � L O V A S K U L T Ú R A� 
k é p z � m � v é s z e t i  é s  f o t ó  k i á l l í t á s , 
M�vel�dési Központ,június 15-t�l július 18-ig.
T�ZZOMÁNC kiállítás Barkos Bea képz�m�vész 
alkotásaiból, Városi Könyvtár, augusztus 12-ig..
HADAK ÚTJÁN hadtörténeti kiállítás Varga Zoltán
magángy�j teményéb�l, fo lyamatosan b�vül .

2016. Július 1-től

július 15-ig

Id�szakos programok, kiállítások:

Szenilla nyomában, 3D-ben is, animációs
Tarzan legendája, 3D-ben is, kaland�lm
A függetlenség napja, feltámadás, 3D-ben 

�et�� �ozi
Részletes információ:Telefon: 76/430-188
www.felegyhazimozi.hu 

EB DÖNTŐ

SZURKOLJ VELÜNK!

2016. JÚLlUS 10, 21:00

KISKUNFÉLEGYHÁZA, ROCKTÁR

Hattyúházi könyvajánló
Tekergéshez ajánljuk – úti-
könyv ajánló kerékpárosok-
nak – Többféle kerékpáros léte-
zik. Van, aki csupán közlekedni 
akar, mást a sportszellem vonz. 
Van, akit a bringás túrák élmé-
nye nyűgöz le, és persze az út 
közben látható csodák, melye-
kért bármikor hajlandó lepattan-
ni kétkerekű járművéről. Ezúttal 
a biciklis túrákat kedvelőknek 
kínálunk néhány útikönyvet, me-

lyek segítségével bátran megter-
vezhetik következő bringás uta-
zásukat.

Komáromi István Kerékpár-
ral a Felső- és Közép-Tisza 
vidékén című kötete az Alföld 
északkeleti vidékére, a Nyírség-
be, a Felső-Tisza-vidékre, vala-
mint a Közép-Tisza-vidékre, ezen 
belül az ismertebb Hortobágyra 
és a Tisza-tóhoz kalauzolja el 
a túrázókat. A túrák útvonala 

a kerékpáro-
záshoz ideá-
lis, természeti 
szépségekben, 
néprajzi és 
történelmi látnivalókban gazdag, 
sík vidéken vezet. 

Gyulafi József Nagy kerék-
páros túrakönyv I. Egynapos 
körtúrák Magyarországon 
címmel szed csokorba egyna-
pos körtúra útvonalakat, némi 
kerékpárszerelési tanfolyammal 
és néhány gyakorlati tanáccsal 
is ellátva a túrázni vágyókat. A 

könyv pontos adatokkal, és a 
főbb látnivalók leírásával segít 
kiválasztani a legmegfelelőbb úti 
célt.

A Balaton kerékpáratlasz 
és útikalauz a Balaton környé-
kének részletes, színes, több-
nyelvű, 1:80000 méretarányú 
kerékpáros atlasza, amely 24 
túraajánlatot tár elénk. A könyv 
gazdag várostérképekben is, így 
jól használható útikalauz, ami a 
látnivalók ismertetése mellett 
hasznos információkat is tartal-
maz. 

Hirdetés

SZŐNYEG MOSODA
21 éve

Mindenféle szőnyeg 
tisztítása háztól házig 

szállítással

Padlószőnyegek, kárpitok  
tisztítása a helyszínen

Tel.: 53/352-143, 20/590-3629
www.pallagiteam.hu

A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályáza-
tot hirdet kulturális civil szervezetek és magánszemé-
lyek részére. 

A pályázat célja: művészeti tevékenységek, kulturális 
rendezvények, kulturális kiadványok támogatása.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: A pályáza-
tokat zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani július 
29-én (pénteken) 12 óráig a Kiskunfélegyházi Polgármesteri 
Hivatal portáján (Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1.) vagy leg-
később július 30-án postára adva a Félegyházi Közművelő-
désért Közalapítvány Katonáné Tóth Judit kuratóriumi elnök 
címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.).

A pályázathoz minden esetben csatolni kell: részletes 
programot, vagy a kiadvány leírását, a program vagy kiad-
vány részletes költségvetését, igazolást, hogy a pályázónak 
köztartozása nem áll fenn.

Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint 
a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Kurató-
riumnak nem áll módjában elbírálni. Támogatás kizárólag 
abban az esetben ítélhető meg, ha a támogatottnak köztar-
tozása nem áll fenn.

A Közalapítványt, mint támogatót a pályázó köteles sze-
repeltetni a rendezvény, kiadvány reklámozásaiban, hirdeté-
seiben, meghívóin. A rendezvényt, programot követően 30 
napon belül a pályázó köteles a teljes költségre kiterjedő 
elszámolást – hitelesített számlamásolattal – benyújtani a 
Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány részére.

A pályázatok elbírálása: augusztus 31-éig történik meg. 
A Kuratórium a pályázókat írásban értesíti a benyújtott pályá-
zat eredményéről.

További felvilágosítás jutka.katonane@gmail.com  
e-mail címen vagy a 76/795-560-as telefonszámon kapható.

Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Népszerűsítették az asztaliteniszt 
Mintegy 80 fő ragadott ütőt a II. 
Kalász Kázmér emlékversenyen 
június 18-án és 19-én a Kész 
Aréna Városi Sportcsarnokban. A 
tornát hagyományteremtő céllal a 
Félegyházi Asztalitenisz Sportis-
kola valósította meg. A lebonyolí-
tás segítségével lehetőségük nyílt 
az amatőröknek Extraligás és 
NB-s játékosok ellen asztalhoz áll-
niuk, a felnőttek mellett utánpót-
láskorúak is részt vettek a tornán. 
A kétnapos rendezvény a sportág 

népszerűsítése mellett az össze-
tartást is szolgálta. 

Kalász Kázmér neve összefonó-
dott a félegyházi asztalitenisszel, 
hosszú éveken keresztül működ-
tette, segítette a helyi egyesületet. 
Innen eredeztethető az emlék-
torna megvalósításának ötlete – 
mondta el Varga Károly szervező.

A csapatversenyt Zoltán Zol-
tán és dr. Farncia Balázs nyerte. 
Párosban Dohnál Gábor és Nagy 
Attila győzött, egyéniben Kállai 
Norbert szerezte meg az arany-
érmet.

Hosszú évek után ismét kijutott a magyar válogatott a labda-
rúgó Európa-bajnokságra. A nemzeti tizenegy EB szereplése az 
egész országot, köztük a félegyházi szurkolókat, sportbarátokat 
is összekovácsolta. A válogatott mérkőzések során igazi szur-
kolói hangulat alakult ki a városban, a közös vetítéseket több 
százan kísérték figyelemmel. Ilyenkor azok is bekapcsolódnak a 
mérkőzések követésébe, akik egyébként kevésbé fogékonyak a 
labdarúgásra.

Lénárt Gergely (34)
– A magyar 
válogatott min-
den találkozó-
ját figyelemmel 
kísértem, nem 
lógtunk ki az 
EB mezőnyé-
ből, megérde-
melten jutottunk ki. Várakozá-
sokat felülmúlva szerepeltünk, 
sokan arra számítottak, hogy egy-

ből kiesünk. A válogatott meccsek 
során felpezsdült az élet, csopor-
tosan szurkoltak az emberek, jó 
hangulatot teremtve a mérkőzé-
sekhez.
Fekete Csaba (48)
– Követem az 
EB eseménye-
it, annak idején 
én is futballoz-
tam, utánpót-
lás edzőként a 
sportág közelé-

ben maradtam. Fiaim a félegyházi 
„szurkolói zónákban” buzdították 
a csapatot. 1986-ban közel sem 
volt ilyen eufória, akkoriban ter-
mészetes volt a válogatott szerep-
lése világversenyeken. Nem gon-
doltam, hogy ennyi időt kell várni 
a következő nagy tornáig. Szimpa-
tikusnak tűnt a magyar társada-
lom hozzáállása, ezt az is befolyá-
solhatta, hogy a fiatalok többsége 
még nem látta EB-n, vagy VB-n a 
válogatottat.
Balogné Bíbok 
Emőke (31)
– Nagy öröm 
s z á m o m r a , 
hogy kijutot-
tunk az EB-re, 
elég jónak talál-
tam a magyar 

csapatot. Nem igazán követem a 
labdarúgást, de most bekapcso-
lódtam a mérkőzésekbe. Szerin-
tem van jövője ennek a válogatott-
nak, amit a szurkolók is éreznek.
Samu István (87)
– Elégedett 
voltam a ma-
gyar csapat 
hozzáállásával, 
régen szere-
peltünk világe-
seményen. A 
sport mindig 
felemelő érzés, 
összekovácsolja az embereket, jó 
hangulatot teremt. Az elért ered-
mények a szurkolásra is hatással 
voltak, emelt fővel fejezzük be az 
EB-t.

G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Figyelemmel kíséri-e a labdarúgó Európa-bajnokságot?

Érmes helyezések Fonyódon 
Országos ranglista versenyen vet-
tek részt a Balatonon a Jogging 
Plus Szuperinfó Futóklub Triat-
lonistái. Erős mezőnyben 14 ver-
senyző ált rajthoz. Az úszást a 
Balatonban rendezték, a kerékpár 
pályát a Várhegy oldalában és a 
7-es úton alakították ki. Felfelé 
és lefelé menetek, éles kanyarok 

tették technikássá a köröket, a 
futópályára is jutott emelkedő. A 
félegyházi versenyzők értékes he-
lyezéseket és több érmet gyűjtöt-
tek. A fiú újonc 1. kategóriában 
Trungel-Nagy Zalán első lett, a 
leány újonc 2. kategóriában Papp 
Laura Inez ugyancsak aranyérmes 
helyen végzett. 

Játszva tanultak kosarazni
Több mint 50 gyermek részvételével idén 
is megszervezte nyári kosárlabda táborát 
a Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja 
(KKC) és a Félegyházi Térségi Sportis-
kola (FTSI). Június 20-a és 24-e között 
egyesületi edzők bevonásával játékos 
formában ismerkedtek meg a fiatalok a 
kosárlabdával. Az alapképességek fej-
lesztése mellett ügyességi gyakorlatokkal 

csiszolták meglévő tudásukat. A tábor 
jellegéből adódóan a tréningek mellett 
strandolásra is jutott idő. Az ötnapos tá-
borban korosztály szerint, illetve egyéni 
képességek szerint csoportokba osztva 
oktatták a gyermekeket. Simon Zoltán 
és Szabó Csaba szervezők hozzátették, a 
tábor egyik célja a sportág megszerette-
tése, az utánpótlásbázis kibővítése volt. 
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A Sidol-szállító esete a kétfogatú kocsival
A levéltári dokumentumok mel-
lett iratmellékletként olykor 
fényképet is lehet találni. Így 
van ez egy 1939-ben történt 
közúti baleset esetében is, 
amikor nemcsak a szerencsét-
lenség körülményeit rögzítő 
jegyzőkönyv, hanem a helyszí-
neléskor készült fényképek is 
fennmaradtak. 

Az iratokból kiderül, hogy 1939. 
február 8-án az Újkécskét Lakitelek-
kel összekötő műúton haladt egy 
Mancsefszter típusú, BH 501 rend-
számú tehergépkocsi, melyen két 
személy utazott: egy gépkocsive-
zető és egy „Smol-paszta bizomá-
nyos”. A fényképek alapján látszik 
a teherautó „Sidol” felirata, tehát 
valószínűleg árut hordtak szét. Az 
út 30200 és 30400 számú szelvé-
nyei között a kocsi jobb oldali első 
„fédere” (rugója) eltörött, s a vele 
szemben jövő „kétlófogatú kocsi-
nak a hátsó tengelyét elkapta”. A 
lovaskocsit az ütközés az útmenti 
árokig visszalökte, a gépkocsi pe-

dig az útmenti árokba borult. Az 
utasok az arcukon „8 napon belül 
gyógyuló sérülést szenvedtek”. 
A lovaskocsi gazdája – aki éppen 
trágyát hordott kerekdombi földjé-
re – szerencsére nem sérült meg, 
sőt lovai is baj nélkül megúszták 
a karambolt, mivel a jegyzőkönyv 
tanúsága szerint „emberélet vagy 
állat áldozatul nem esett”. A vizs-
gálatot lefolytató rendőrök megje-
gyezték, hogy a „járőr a helyszínen 
szerzett tapasztalatokból, a tanúk 
bemondásából és az egyéb kö-

rülményekből kétséget kizárólag 
megállapította, hogy szándékosság 
és gondatlanság nem forgott fenn, 

mert a baleset az autóvezető és az 
autóban ülő egyén önhibáján kívül 
történt.” Bizonyító körülményként 
azt is lejegyezték, hogy „úgy a ko-
csi, mint az autó az útnak a rendes, 
menetirány szerinti bal oldalán 
ment”. Ez a kijelentés, valamint a 
baleset dokumentációjában fenn-
maradt kézzel rajzolt helyszínrajz 
pedig rávilágít arra a tényre, hogy 
ebben az időben Magyarországon 
a balra tartás számított szabályos-
nak a közúti forgalomban, hazánk 
csak 1941-ben tért át a bal oldaliról 
a jobb oldali közlekedésre.         

 Ónodi Márta
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Felelős kiadó: Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 10. 

Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.eu

Munkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Kiss Gabriella újságíró, Hájas Sándor újságíró
Kürti László (fotó), László István hírszerkesztő

Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Molnár Ármin (anyja neve: Ladnai Tí-
mea), Ficsór Dominik Dávid (Tóth Ivett), Csáki Mirel-
la Erika (Nánási Erika), Fekete Lili Édua (Farkas Ani-
ta), Fekete Zsófi (Dobos Anita), Dénes Kristóf (Pintér 
Anita), Tímár-Kis Odett (Kis Andrea), Apró Lili (Ka-
tona Gyöngyi), Tánczos Hanna (Szatmári Brigitta)
Házasságot kötöttek: Pomázi Andrea – Festő-He-
gedűs Balázs, Kuklis Tímea – Goldpergel Mihály, 

Molnár Zita – Szabó Vilmos, Kolossa Tünde – Lakó 
István, Pataki Katinka – Rajzinger Ádám, Tóth Er-
zsébet – Szécsényi József, Vincze Ildikó – Balla 
Imre János, Schiszler Szabina – Busa Gábor, Illés 
Andrea – Tarjányi Norbert Péter
Meghaltak: Tarjányi József Attiláné Szabó Katalin, 
Palásti Imre, Surányi András, Beck József Attiláné 
Iványi Magdolna – Kiskunfélegyháza, Kasza Ala-
dár – Kecskemét, Szentesi Sándor – Nagykőrös, 
Jánosi Benőné Tóth Katalin – Kiskunmajsa
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíte-
ni. Amennyiben a gazda nem 
jelentkezik az állatért, az 14 
nap elteltével szabadon egy 
új gazdához juttatható.

1. Tigris: kb. 6 éves barna 
csíkos keverék szuka, külterü-
letről került be június 13-án.

2. Dugó: kb. 1 éves fekete 
keverék szuka, június 13-án, a 
Felsőtemetőből került be.

3. Hugó: kb. 4-6 hónapos 
fekete-fehér steffi keverék kan 
kölyök, áprilisban a Petőfi ut-
cából került be. 

4.  Csicsi: kb. 3 éves fekete 
keverék szuka, februárban a VI. 
kerületből került be.

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további 
képek, és örökbe fogadható ku-

tyák tekinthetők meg. A bemu-
tatott kutyák után érdeklődni 
a Fido Bácsi Közhasznú Ala-
pítványnál, a 70/331-1634 és 
a 70/313-9059 telefonszámo-
kon, vagy a Csólyosi úti telep-
helyen lehet. Örökbefogadás: 
hétfőtől vasárnapig 13.00-tól 
15.30-ig.
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Hirdetés

Művésztábor Borsihalmon
Kedves műsorral zárták Borsihal-
mon első táborukat az Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei jú-
nius 25-én. A zongoristák, vonó-
sok és drámatagozatosok közös 
énekléssel, kamarazenéléssel 
lepték meg szüleiket, testvéreiket. 
Valamennyi bemutatott produkci-
ót a tábor ideje alatt tanulták és 
gyakorolták. A bentlakásos tábor 
a játékos vetélkedők, az esti tá-
bortüzek mellett komoly szakmai 
munkát is jelentett. A Borsihalmi 
Művésztábort augusztus elsejétől 
a fúvós és zongora tanszakos ta-
nulók veszik birtokba, őket vált-
ják a vonósok, és a fotó-videó 
tanszakosok. 


