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Nyeregszemle a Parkerdőben
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Éld át Te is a lovaslét örömét! – szól a Nyeregszemle szlogenje, amit
Kiskunfélegyházán, a Parkerdőben rendeznek meg július 15-e és
17-e között. Solymosi Bertold főszervező szerint az ország immár
legnagyobb lólétszámú lovas rendezvényének célja a találkozás, sajátossága pedig, hogy a résztvevők jelentős része lóháton érkezik.
Idén száznál több lovascsapatot és 350-400 lovat várnak. Mivel
sokan a városon keresztül érkeznek, a szervezők türelmet kérnek
a helybéliektől. Ahogy Solymosi
Bertold fogalmaz: – Azt kérjük a
félegyháziaktól, hogy fogadják a lovasokat szeretettel, mert ők is azzal
érkeznek városunkba. A Kiskunfélegyháza és a félegyháziak nyújtot-

ta rengeteg segítséget pedig azzal
szeretnénk viszonozni, hogy a város
polgárainak egységesen 1000 forint
lesz a kedvezményes árú belépő.
A három napos rendezvény változatos programot kínál kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. A gyerekeket ingyenes lovaglási lehetőség
és a tanyavilág hangulatát idéző
állatsimogató várja, az Országos

Csikós Versenyről pedig azt mondják, hogy soha nem látott számban
érkeznek rá versenyzők. A programzáró lófektetésen sokan várják
egy világrekord megszületését.
A rendezvény látogatása 6 év
alatt ingyenes, 6 és 18 év közötti
gyermekek, nyugdíjasok és félegyháziak számára kedvezményes.
A kedvezmény igénybevételéhez
lakcímkártya és diákigazolvány felmutatása szükséges.
A rendezvényre belépni csak a
látogatói bejáratnál, a Tesco felőli
oldalon lehet. A Nyeregszemle ideje
alatt, illetve amíg az utolsó lovasok

is el nem távoznak a helyszínről,
a Parkerdő területén villanypásztor-rendszer vigyázza a lovak – és
a látogatóközönség, illetve a főútvonalon közlekedők – biztonságát.
A villanypászor-rendszerben minimum 4,5 J tárolt energia fut körbe
másodpercenként, ami igen-igen
fájdalmas (de az emberi egészségre
nem veszélyes) ütést mér arra, aki
hozzáér. A villanypásztor-rendszer
a látogatói útvonalaktól biztonságos távolságban az erdő fái között
lesz kiépítve, ezért mindenkit arra
kérnek a szervezők, hogy az erdei
utakról véletlenül se térjenek le!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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„Félegyháza újjáépül”
Immáron biztonságosan és kényelmesen lehet közlekedni a Kiskun
utca bevezető szakaszán. A Tanyasori úti kereszteződésben 130
méter hosszan újult meg az aszfalt hat méter szélességgel. Kiépültek a parkolók, az útszegélyt nemes kővel burkolták, és felújított
csapadékvíz-elvezetők gondoskodnak arról, hogy az esős időszakokban sem akadályozza a közlekedést a víz. A 20 millió forintos
beruházást július 12-én adták át a közlekedőknek, a városrész lakóinak.
Az átadáskor megtartott sajtótá- 3 méter szélességben megtörtént,
jékoztatón Csányi József polgár- a Csáky utcában a Bessenyei és a
mester elmondta, hogy a 2014-ben Károlyi Mihály közötti szakaszon
újonnan megválasztott városveze- az aszfaltozási és befejezési muntés eldöntötte, hogy megindítja a kák megtörténtek, a Szivárvány
„Félegyháza újjáépül” programot. Személyes Gondoskodást Nyújtó
Ennek érdekében az önkormányzat Intézmény Tóth Kálmán utcai elláminden évben jelentős összeget tó helyén a parkírozók elkészültek,
szán a város épületeinek, köztere- a Kiskun utcában a Csanyi út és
inek fejlesztésére. 2015-ben 125 Sólyom utca közötti szakaszán útmillió, 2016-ban már 255 millió fo- építési munkálatok előkészítési felrintot tudtak erre a célra fordítani. adatai folyamatban vannak. A Petőfi
Ennek egyik fontos állomása volt lakótelepen a Holló László u. 10-12.
a Kiskun utcai beruházás. De szá- sz. előtti társasháznál a parkolómos egyéb fejlesztésről is számot építési munkálatok is hamarosan
lehet adni. A Csólyosi út 850 méter befejeződnek, a Móra téren a Békás
hosszú szakaszának aszfaltozása kút csobogó kivitelezési munkái fo-

lyamatban vannak – tette hozzá a
polgármester.
Csányi József arról is szólt, hogy
a városrészben a közeljövőben 400
millió forintos beruházással a volt
Vasas pálya is megújul, helyet adva
az amatőr sportolóknak, lovasoknak
és kutyásoknak, valamint itt épül
meg a polgárőrség telephelye is. A
következő években pedig folytatódik

a Kiskun utca építése a Béla király
utcáig, és valamennyi kerületben elvégzik a legfontosabb felújításokat.
Végezetül a polgármester megköszönte Szabó József közreműködését a projektek megvalósításában, valamint az ÚT-ÉP-KER Kft.
minőségi munkáját. Mint mondta:
az elvárásoknak megfelelő kivitelezés azt igazolta, hogy helyesen döntöttek akkor, amikor a fontos beruházások megvalósításával helyi
cégeket bíznak meg.
s. r.

Kecskemétre vitte el értékeit a Kiskunfélegyházi járás
– Egy település sem létezhet önmagában, elszigetelten, valós
értéket csak a környező kistelepülésekkel együtt reprezentálhat – mondta köszöntőjében
Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere azon a rendezvényen, amelyen a Kiskunfélegyházi járás mutatkozott
be Kecskeméten. A Megyeháza
előtti teret július 8-án, pénteken vették birtokba a települések
képviselői, hogy bemutassák természeti, turisztikai és tárgyi értékeiket, hagyományaikat, házi,
tájjellegű termékeiket, annak a
rendezvénysorozatnak a keretében, amelyet júniusban indított

A soha nem pihenő utcaseprő
Mostantól ez a BUCHER CityCat
2020 típusú takarítógép cirkál Félegyháza utcáin, hogy újabb erőket
bevetve gondoskodjon a közterek
tisztaságáról. A kicsi, de annál sokoldalúbb járgány megvásárlása egyik
záró állomása a KVI idei gépfejlesztésének, amire a képviselő-testület
döntése alapján kerülhetett sor. Ennek keretében többek között szállító
eszközöket vásárolt a cég. A csinos
takarítógép erőssége, hogy méreté-

ből adódóan könnyedén mozog szűkebb köztereken, feljut a járdákra is.
Miközben három keféje dolgozik a
makacsabb szennyeződések eltávolításán, közben porszívózza is a szemetet, az orron lévő kefékkel pedig a
padkák tisztasága felett őrködik. Ez
utóbbi, már-már sziszifuszinak tűnő
feladatot eddig kézierővel próbálták
megoldani a KVI munkatársai, mostantól azonban a CityCat is Félegyháza tisztaságának szolgálatába áll.

útjára a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Bács-Kiskun a mi
megyénk” címmel.
A megjelenteket Rideg László,
a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte, majd a Kiskunfélegyházi járáshoz tartozó települések
képviseletében Szász János, Petőfiszállás, Jánosiné Gyermán
Erzsébet, Gátér, Szabó László, Bugac és Kerekes László
Zoltán, Bugacpusztaháza polgármesterei, továbbá Puskás
Antal, pálosszentkúti szerzetes
mutatta be szűkebb pátriájuk féltett kincseit, amelyekbe az egész
napos programon a látogatók is
betekintést nyertek.
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Újdonságok a fürdőzőknek
A régi épületszárny és az öltözők
mellett további fejújítási, korszerűsítési munkálatok is folyamatban
vannak a városi strandon – tudtuk
meg Szatmári Andreától, a Városi
Strand üzemeltetésért felelős Kiskunfélegyházi Városgazdálkodási
Intézmény (KVI) vezetőjétől.
Folyamatos fejlesztésekkel törekszik a város a strand és az uszoda
szolgáltatási színvonalát emelni –
mondta el az intézményvezető, hozzátéve: ezekben a napokban végzik
a fedett uszodarész karbantartási
feladatait, amit – szakítva az előző
évek hagyományaival – folyamatos
üzem mellett próbálnak megoldani.
Ennek során megújul a levegőztető
rendszer is, évek óta fennálló problémára nyújtva ezzel megoldást.
– Idén úgy szerettük volna megoldani az év közbeni kötelező karbantartást, hogy azt a fürdővendégeink
a legkisebb mértékben vegyék észre,
lehetőséget nyújtva ezzel a strand
folyamatos látogathatására. Erre az
egy hétre kibővítettük a strand nyit-

vatartási idejét, és 9 helyett 6 órától
várjuk a pihenni vágyókat. Az uszoda
leállását a légtechnikai rendszer teljes körű felújításával kötöttük össze.
A felújítás során az uszoda beltéri
szellőzőinek rácsozatát cseréli ki a
karbantartást végző cég, majd a szellőzőrendszer takarítását követően a
központi egység szerkezeti felújítása
következik, aminek köszönhetően
ismét működni fog az uszodatér hőmérséklet és páratartalom-szabályzó
rendszere – mondta el Kelemen József fürdővezető.
Hamarosan újabb élményelemekkel bővül a strand termálvizes medencéje, ahová két darab nyakzuhany
kerül, és a gyerekjátszótér is bővül. A

kisvasutat és az új mászókát néhány
nap múlva vehetik birtokba a legkisebb strandlátogatók.
– A fejlesztések tervezése és
megvalósítása során a koncepciónk
az, hogy a környezet megújítása
és tisztántartása mellett olyan új
élményelemeket létesítsünk, amelyek hosszabb idejű tartózkodás
esetén is a változatos és tartalmas
időtöltésre kínálnak lehetőséget a
strandot látogató családoknak. A
játszótér fejlesztésével elsősorban
a kisgyermekkel érkezőknek szeretnénk kedvezni, úgy hogy a gyereksziget és a gyermekmedence által
behatárolt területre összpontosítjuk
a kisgyermekek számára igénybe ve-
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hető élményelemeket. A kültéri termálmedencébe épített nyakzuhany
az idősebb korosztály igényeinek
megfelelően készül. Az egészségfejlesztő és rekreációs szolgáltatásokat egy egész évben igénybe vehető
kültéri szauna építésével tervezzük
kiegészíteni, amelyek így a gyógyvizes termálmedencével egy blokkban
kínálják a korosztály számára fontos
szolgáltatásokat. A fejlesztések mellett színes programkínálattal várjuk
fürdővendégeinket. A sikeres gyermeknapi rendezvény után a strandok éjszakájára és az augusztusi
kalózpartira készülünk. A strandok
éjszakájára tervezett kultúrest során a fúvószenekar fellépése mellett
előadást hallhatnak vendégeink a
csillagokról, amit csillagvizsgálat
követ. Az augusztusi kalózpartival ismét a gyermekeknek szeretnénk a kedvében járni interaktív
programkínálatunkkal. Érdemes
bennünket nyomon követni – tette
hozzá a fürdővezető.
A technológiai idők leteltével
péntektől birtokba vehetik a gyermekek a strand játszóterét.
T. T.

Festményeket ajánlott fel a városnak
Felajánlással kereste meg a várost Mogyoró István festőművész, miszerint munkáiból több
tucat festményt és pasztell képet szeretne közkinccsé tenni.
Rosta Ferenc alpolgármester
az otthona melletti műteremben kereste fel az alkotót, és
egyeztettek a részletekről.
A felajánlott munkák a tervek
szerint közintézményekben, többek között a városházán lesznek
elhelyezve, hogy minél többen
lelhessék örömüket azokban. A
művész elmondta: az adás vágya
ösztönzi új és új kihívásokra. A
jelentős gyűjteményt pedig szülővárosának, Kiskunfélegyházának
szánta.

Mogyoró István 1941. augusztus
6-án született. A képzőművészettel önképzőként ismerkedett meg,
rajzkészségére Mátis Kálmán festőművész figyelt fel először. 1975ben Kecskeméten, a Fényes Adolf
körben Palkó József festőművésztől, Zebegényben Jets György
festőművésztől kapott szakmai
segítséget alkotómunkájához. Tagja a Kecskeméti Képzőművészek
Közösségének, és az Országos
Képző- és Iparművészeti Társaságnak. 1991-től tagja a Független
Művészek Szövetségének. Alkotásai megtalálhatók több hazai és
külföldi magángyűjteményben, és
több közintézményben.
T. T.

Új sírhelyeket alakítottak
ki a Felsőtemetőben
Elkészült az új, 40x70 méteres temetési terület kiépítése
a Felsőtemetőben. A bővítésre
a sírhelyek folyamatos biztosítása érdekében volt szükség. A
most kialakított területen mint-

egy 120 darab kétszemélyes és
200 darab egyszemélyes sírhely
kaphat helyet. Ez hozzávetőlegesen öt évre nyújt megoldást
a temetkezési igényekre a Felsőtemetőben.

Nyári nyitva tartás
a művelődési központban

A Móra Ferenc Művelődési Központ
értesíti vendégeit, látogatóit, hogy
július 25-én, hétfőtől július 31-én, vasárnapig zárva tart.
Ez idő alatt a Korona Kávézó a szokásos nyitvatartási
időben várja kedves vendégeit.
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Elkészült a kórházfejlesztés,
de várni kell az átadással
Tavaly ősszel adtunk hírt arról,
hogy megkezdődött a félegyházi
kórházban a régen várt, mintegy
1,3 milliárd forintos TIOP-beruházás. A fejlesztés óriási jelentőségű
a térség lakosainak egészségügyi
ellátásában. A tervek szerint ennek kapcsán megújul két műtő az
egynapos sebészet beindításához,
12 sebészeti postoperatív ágy és
12 ágyas nappali kórház működésének a feltételei teremtődnek
meg, és felépül egy új, L alakú
épület. Itt kapnak majd helyet a
járóbeteg szakrendelők. Így végre az orvos-beteg találkozások és
a betegek várakozása is kulturált
környezetben, európai körülmények között történhet. Megújul
az endoszkópia, külön részt kap
a pszichoterápia, a tüdőgondozó,
kiépül a digitális röntgen, és létrejön az úgynevezett teleradiológia
és telepatológia is. A hozzáépítéssel a sürgősségi betegellátáshoz
szükséges vizsgáló és fektetők is
megépülnek egy nagy átriumos
rendszerű váróval együtt, ahol
betegfogadó pult várja a pácienseket. Mindez mostanra meg is
valósult. Dr. Körtvélyessy András főigazgató-helyettest arról
kérdeztük, mikor állítják a bete-

gek szolgálatába az új épületet és
a gépeket.
A főigazgató-helyettes emlékeztetett arra, hogy a beruházás annak a TIOP-pályázatnak a része,
amit a Bács-Kiskun Megyei Kórház
a kalocsai és a félegyházi városi
kórházakkal közösen, az intézmények integrációjára nyert, összesen több mint 2,9 milliárd forint
értékben.
A félegyházi kórházban az építészeti kivitelezési munkák – az
engedélyek és kiviteli tervek be-

Megvitatta a testület
A képviselő-testület júniusi ülésén döntés született arról, hogy a
város benyújtja pályázatát a „Zöld város kialakítása” programra.
A megyei önkormányzat szakmai együttműködésével elkészített, mintegy 2 milliárd forintos projekt keretében megújulnak a
városközpont és a Kossuth utca terei, közterületei, fejlesztik a
Béke téri piacot, felújítják a művelődési központ homlokzatát és
színháztermét, korszerűsítik energetikai rendszerét és a klimatizálást is megoldják.

Megújul a kereszt
A Haleszi Gazdakör azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy a külterületi városrészen
frekventált helyen álló, Szabó
Rozália által állíttatott útmenti kereszt felújítási költségeihez
350 ezer forinttal járuljon hozzá.
(A márványkereszt teljes felújítási
költsége 600 ezer forint, a külön-

bözetet a gazdakör fizeti). A kereszt felújítását a kért összeggel
támogatták a városatyák.

Fejlődik az uszoda
A képviselő-testület a város 2016.
évi költségvetésében 100 millió forintot különített el a városi
uszoda I. ütemének megvalósításához. Ezt követően elkészültek

szerzését, továbbá a közbeszerzési eljárás lezárását követően – tavaly ősszel kezdődtek meg, így az
év utolsó napjáig – ami viszont az
uniós pályázati forrás költségként
elszámolható utolsó napja – mintegy 75 százalékos készültségi szintig sikerült eljutnia a kivitelezőnek.
Így értelemszerűen – mondta dr.
Körtvélyessy András – a teljes bekerülési költséget nem lehet elszámolni az uniós támogatás terhére,
tehát a fennmaradó, december
31-e után kivitelezett munkálatok

fedezetét más forrásból kell biztosítani.
Mivel ezt az ös�szeget saját költségvetéséből a kórház
fedezni nem tudja, a
fenntartótól kértek
segítséget.
– Az új kórházszárny és a gépek
használatbavétele
akkor válik lehetségessé, amikor látható lesz ennek a
költségnek a forrása,
továbbá még néhány
engedélyre is várunk
– tette hozzá a főigazgató-helyettes.
Dr. Körtvélyessy András a
kórház területén működő dializálóval kapcsolatban elmondta,
hogy személyesen beszélt a FMC
ügyvezető igazgatójával, és kérte, hogy az országban az elsők
között elindított és jelenleg is
csaknem 100 százalékos kihasználtságú kezelőhelyet a továbbiakban is változatlan formában
működtesse a cég, mert a térség
lakosságának szüksége van erre a
szolgáltatásra.
T. T.

az öltözőépület felújításának tervei, és kiderült, hogy ez az összeg
nem elegendő a régi épületrész
teljes felújítására. Ezért a testület
úgy döntött, hogy újabb 50 millió
forintot bocsát rendelkezésre.

repük és felelősségük van a krízishelyzetek megoldásában és megelőzésében, ahogy nélkülözhetetlen
segítségük a külterületen élők körében a téli, szélsőséges időjárási
körülmények között is.

Tanyagondnoki bővítés

Városkártya

A képviselők határozatot hoztak arról is, hogy 2017 január elsejétől két
új tanyagondnoki szolgálatot hoznak létre a Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézmény
keretein belül. A döntést az indokolta, hogy Kiskunfélegyháza nagy külterülettel, és jelentős számú, 4909
fő külterületi lakossal rendelkezik.
Ebből is adódik, hogy felmerült a
szolgáltatás további kiterjesztésének igénye. A tanyagondnokok
tagjai a család- és gyermekvédelmi
jelzőrendszernek, így jelentős sze-

A Félegyházi Kártya bevezetéséről is határozott a testület júniusi
ülésén. A döntéshozók azt remélik, hogy ez a több városban már
sikerrel alkalmazott gyakorlat
előnyt jelenthet a lakosoknak és
a Félegyházán működő üzleteknek egyaránt. Kártyát igényelhet
minden Kiskunfélegyházán állandó, vagy ideiglenes lakcímmel
rendelkező illetve itt dolgozó személy, valamint a kiskunfélegyházi
oktatási intézményekben tanuló
diákok.

HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2016. július 15.

5

Semmelweis Nap a városi kórházban
Július 1-je a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 1818-ban
e napon született Semmelweis Ignác, a hazai és nemzetközi orvoslás kiemelkedő alakja, az anyák megmentője, akinek emléke
előtt a legkiválóbb orvosok, ápolók, és más, egészségügyben
dolgozók munkájának elismerésével hajt főt ilyenkor az utókor.
Semmelweis-nap alkalmából a félegyházi városi kórház is ünnepséget rendezett, ahol a legodaadóbbak munkáját kitüntetéssel
ismerték el.
Főigazgatói Dicséretben ré- ápoló (Kardiológiai Rehabilitációs
szesült: Dr. Parczen Dénes főor- Osztály), Molnár Lászlóné gyógy
vos (Mozgásszervi Rehabilitációs masszőr (Gyógyfürdő), Pappné
Osztály), Tóth Lászlóné ápoló Szabó Szilvia endoszkópos sza(Krónikus Belgyógyászati Osztály). kasszisztens (járóbeteg ellátás)
25 éves jubileumi elismerésKórházért Elismerő Oklevelet kapott: Dr. Szabó Edina ad- ben részesültek: Busáné Szarvas
junktus (Kardiológiai rehabilitáci- Katalin diplomás ápoló (Krónikus
Belgyógyászati Osztály), Csáki
ós osztály)
Kiváló Kórházi Dolgozó elis- Mária pulmonológiai asszisztens
merést vehetett át: Seres Zsolt (Tüdőgondozó), Csányi Csaba
karbantartó (Műszaki osztály),
betegszállító.
Kiváló Előadó elismerést ka- Géczi Beáta ápoló (Mozgásszervi
pott: Kasza Klára csoportvezető Rehabilitációs Osztály), Keresztesiné Ipacs Rozália adminisztmunkaügyi előadó.
A Magyar Egészségügyi rátor (Mozgásszervi Rehabilitációs
Szakdolgozói Kamara elisme- Osztály), Seres Imre Lászlóné
rését vehették át: Bori Henrietta röntgen asszisztens.

Megszűnik, de keresik
a megoldást
Bár július 31-én utoljára tart
fogorvosi ügyeletet dr. Terjék
Gyula, aki a Pulpa Bt. képviselőjeként eddig ellátta
Kiskunfélegyházán ezt a feladatot, a város keresi a lehetőséget az így keletkező űr
betöltésére – hangsúlyozta
Csányi József polgármester.
Mint az a júniusi testületi ülés
egyik előterjesztéséből kiderült:
dr. Terjék Gyula május 20-án jelezte a városnak, hogy az önkormányzattal a fogászati ügyeletre
kötött egészségügyi feladatellátási szerződést felmondja és július 31-ével ellátási kötelezettsége
megszüntetését kéri. A döntést a
szakember egészségügyi és finanszírozási okokkal indokolta.
A polgármester elmondta:
a félegyházi önkormányzatnak
ugyan nem kötelező feladata a
fogászati ügyelet ellátása, de
mivel a lakosság továbbra is
igényelné azt, az önkormányzat komoly erőfeszítéseket tesz,
hogy megoldást találjon. Ennek
érdekében több, többek között

az ügyeleti ellátásban jelenleg
helyettesítést végző dr. Ónodi
Izabella fogorvossal is egyeztettek, aki vállalná is a fogászati
ügyelet ellátását amennyiben a
helyettesítést – amely egyébként
a működési engedélynek is elengedhetetlen feltétele – sikerül
megoldani. Ezt azonban egyelőre
egyetlen megkeresett fogorvos
sem vállalta.
Eddig az ügyeleti ellátás önkormányzati hozzájárulás nélkül, csak OEP finanszírozásból
működött az alábbi rendelési
időben: hétfőtől csütörtökig
19.00-23.00 óráig, pénteken
13.00-17.00 óráig, szombat, vasárnap és ünnepnapokon 7.0011.00 óráig terjedő időszakban.
Július 31-e után azonban megszűnik ez az ellátási forma Félegyházán.
– A nagy lakossági igényre
tekintettel tovább keressük a
megoldást, és nyílt pályázatot
hirdetünk meg a feladatellátásra
– szögezte le Csányi József polgármester.
T. T.

30 éves jubileumi elismerésben részesültek: Fehér Tamás
telefonközpontos (Gazdasági csoport), Fórizs Istvánné röntgen
asszisztens, Ozsvárné Dr. Cinke
Klára főorvos, Rádiné Szabó Andrea ápoló (Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály), Száraz-Nagyné
Eszik Andrea kisegítő (Gazdasági
csoport).

40 éves jubileumi elismerésben részesültek: Áron István
fűtő, Czikó Gáborné csoportvezető asszisztens (járóbeteg ellátás),
Futó Zoltánné asszisztens (Laboratórium), Kiss Szabolcs Ernőné
fiziotherápiás asszisztens (Fizioés mozgásterápia).
A kitüntetetteknek ezúton is
gratulálunk!

Ajánlattételi felhívás
fogászati ügyelet ellátására
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata nyílt beszerzési eljárást
hirdet fogászati ügyeleti ellátás biztosítására Kiskunfélegyháza város
és Gátér község közigazgatási területén.
A beszerzés tárgya a Kiskunfélegy
háza központtal működő Kiskunfél
egyháza és Gátér önkormányzatok
közigazgatási területein élő lakosság
részére a fogorvosi alapellátáshoz
kapcsolódó ügyelet ellátása feladatel
látási szerződés alapján, 1 év határo
zott időtartamra.
Az ellátásban érintett lakosság szá
ma: Kiskunfélegyháza 31 351 fő, Gá
tér 974 fő.
Ügyeleti idő: folyamatos elérhető
ség biztosításával, minimum napi 4
óra helyszíni tartózkodással az aláb
biak szerint:
hétfőtől csütörtökig:
19:00 – 23:00
pénteken: 13:00 – 17:00
szombat, vasárnap és
ünnepnapokon: 7:00 – 11:00.
A finanszírozási és a pályázati fel
tételekről, a csatolandó dokumen
tumokról és a további részletekről a
részletes ajánlattételi felhívás a www.

kiskunfelegyhaza.hu, és a www.fel
egyhazikozlony.eu oldalon olvasható.
Az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15-e, hétfő
16 óra
Az ajánlat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.
Felvilágosítás kérhető: Kiskunfé
legyháza Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Irodáján dr. Füstös Magdolna
aljegyzőtől a 76 / 562-017-es telefo
non, vagy előzetes időpont-egyezte
tést követően személyesen.
Hirdetés
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Kézműves sört Félegyházáról!
A jó sörhöz nem kell más, mint
maláta, komló, élesztő és víz
– tudom meg Tóth Miklóstól, a
Bader Sörfőzde tulajdonosától,
a Félegyházi Kézműves Sörfesztivál szakmai vezetőjétől, a
sörfőzés kulisszatitkai után kutatva.
– A malátaszemeket maláta
malmon megroppantjuk, üstbe tes�szük, és melegvízzel összekeverjük.
Ezt nevezzük cefrének. Ilyenkor a
magban lévő keményítő és a természetesen jelenlévő enzimek hatására az egyszerű cukrok lebomlanak,
amiből alkohol keletkezik. Innen
származik a sör testét adó anyag:
fehérjék, vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak. Miközben a cefre
különböző hőmérsékleti szinteken
halad át, más és más enzimek lépnek működésbe. Itt tudjuk befolyásolni például azt, hogy a végeredmény édeskés, pilseni típusú száraz,
vagy extrém száraz, úgynevezett dry
legyen – magyarázza a szakember.
Végigjárva az emberi léptékű félegyházi kézműves sörfőzdét, azt is
megtudom, hogy miután a cefréből
leengedik a szín sörlevet, a komlóforraló üstbe kerül. Itt felforralják és
hozzáadagolják a komlót, ami – teszi hozzá Tóth Miklós – a sör fűsze-

re: szabályozza illatát, keserűségét
és a hab tartósságát is.
Ezt követően a forró sörlét egy
hőcserélőben 100-ról 15-18 Celsius
fokra hűtik le, nagyon gyorsan. Innen
erjesztő tartályokba kerül a sörélesztővel együtt, amely a benne lévő
cukorból szén-dioxidot és alkoholt
állít elő. Ez az a pont, ahol szétválik
a sörök két nagy csoportja: az úgynevezett felső- (közismerten lager)
és alsóerjesztésű (ale típusú) sörök.
Az előzőeket alacsonyabb hőmérsékleten, másfajta élesztővel erjesztik. Az élesztő nagyjából az első hét
alatt a „elfogyasztja” a tartályokban
lévő cukor 90 százalékát.
Ezt követi a sör érlelése zárt

Kórushangversenyek
a testvérvárosban
Feltrébe utazott vendégszereplésre, az olasz testvérkórus meghívására június végén a Zenebarátok Kórusa. A félegyháziak tartalmas
három napot töltöttek el két fellépéssel – Tomo községben és Feltre
központjában – valamint kirándulásokkal és tengeri fürdéssel.

ászok tartályban. Itt a megmaradó
cukorból keletkező szén-dioxidot
visszatartják a nyomásálló tartályokban, ami a sör szénsavasságát
adja. Ez az érlelés minimum három
hetet vesz igénybe. A folyamat végén gyakorlatilag már sörről beszélünk, ami szűretlen formában akár
fogyasztható is. Nincs is más hátra,
mint a szűrés, a pasztőrözés és a
palackozás. Ráadásul itt, a Lager
sörfőzdében garantáltan nem kerül
semmiféle hozzáadott idegen anyag,
vegyianyag, tartósítószer az italba.
Tóth Miklós vendéglátóipari
végzettséggel és egy műszaki menedzser diplomával autodidakta
módon tanulta meg a sörfőzést,

miközben repülésoktatóként dolgozik. Szüleitől örökölte a vállalkozást
2009-ben. Akkor egyetlen sört főztek egy folyamatosan szűkülő piacra, de a „mélyrepülés” időszakából
már kezdett derengeni valami más
is: megjelent egy réteg, amely mást
keresett a sörben, mint amit a sorozatgyártás adni tud.
– Nagyjából öt évvel ezelőtt a gyümölcssörök hoztak változást a kis
sörfőzésekbe. Igény lett a jó minőségű, különlegesebb ízvilágú sörökre is, ami egyfajta minőségi ugrást
indított el a szakmában. Ezzel elindult egy folyamat, amit a törvényi
változások és a fesztiválrendszer
kiszélesedése felgyorsított. Jelenleg
50-60 kisüzem van az országban,
egyenként legalább 7-8 fajta kínálattal – foglalja össze a kézműves
sörök legújabbkori hazai történetét
Tóth Miklós, akivel július 22-én és
23-án a II. Félegyházi Kézműves
Sörfesztiválon is találkozhatnak
az érdeklődők, a Kiskun Múzeumban. A kulturális és szórakoztató
programok: nyitott kapuk és kiállítótermek mellett ez alkalommal
húszféle kézműves sört, közöttük
a félegyházi Bader sörfőzde kínálatát is megkóstolhatják az érdeklődők.
T. T.

Az államtitkár is
támogatja a kinevezést
A KLIK Központ tájékoztatása
alapján a 2016.06.17. azonosító
számú intézményvezetői pályázat
elbírálási eljárása keretében Palkovics László oktatásért felelős
államtitkár támogatja Wolnerné
Vidéki Szilvia intézményvezetői
megbízatását a Kiskunfélegyházi
József Attila Általános Iskola élére – tájékoztatta lapunkat dr. Kása
Zsuzsanna, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskunfélegyházai Tankerületének vezetője.
Csányi József polgármester a

hírrel kapcsolatban elmondta; örül
annak, hogy a patinás intézmény
élére olyan vezető került, aki élvezi
munkatársai, a szülők és a város
bizalmát. Egyúttal ezúton is sok
sikert kíván munkájához az intézményvezetőnek és további szép
eredményeket az iskolának, a tantestületnek és tanulóknak.
Wolnerné Vidéki Szilvia a hivatalos kinevezését későbbi időpontban tudja majd átvenni, amelyről
értesítik az új intézményvezető
asszonyt.

Fejlesztés a vásártéren

Egy évvel ezelőtt megújult a félegyházi vásártér, a térségbeliek kedvelt árusítóhelye. Most új fejlesztéssel igyekszik a város javítani a körülményeken: felújítják és modernizálják az irodaépületet. A beruházásnak köszönhetően hamarosan itt is méltó körülmények fogadják a
vásárra érkezőket.
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Kortárs segítők lesznek
Nemzetközi ifjúsági cserének adott
otthont Kiskunfélegyháza Drog=Illusion címmel, július elején az Európai
Unió támogatásának köszönhetően.
A Kreatív Mozaik Alapítvány a
mintegy 30 komornói, nagyváradi
és félegyházi fiatalból olyan kortárs
segítőket képzett ki, akik empátiával
fordulnak majd bajba jutott társaikhoz, és képesek lesznek számukra
valós segítséget nyújtani. Ennek érdekében a szakemberek délelőttönként bemutatták a drog fajtáit, hatásait, jogi és pszichés következményeit
tréningmódszereket alkalmazva.
Miklya Luzsányi Mónika szakember elmondta, a drogokra való
nemet mondás megtanításán, azok
hatásainak megismerésén túl arra
irányították a fiatalok figyelmét,
hogy léteznek olyan alternatívák,

amelyek sikerélményt és mély emberi kapcsolatokat kínálnak a kábulat illúziója helyett. Az egy hét
alatt a résztvevők látogatást tettek
a rendőrkapitányságra, a börtönmúzeumba, de jutott idő strandra
és kerékpártúrára is délutánonként.
A fiatalok négy csapatban egy-egy
droggal kapcsolatos filmet, jelenetet
is összeállítottak, amit a Rocktárban
megrendezett búcsúesten mutattak
be egymásnak. Az eseménydús hét
végén a résztvevők abban a reményben váltak el egymástól, hogy lesz
még lehetőségük tapasztalataikat
személyesen megbeszélni.
A projektet az Európai Unió Erasmus+ programja támogatta.

PG-s diákok országos sikere
A Szent Benedek Gimnázium és
Szakképző Iskola Kiskunfélegyházi PG Tagintézményének hat, 11.
évfolyamos diákja vett részt a gödöllői HEBE Kft. német levelező és
műveltségi versenyén, ahol a fiúk
megszerezték az érettségizők kategóriájában (Abiturient) az 1. és
3. helyezést.
Az első helyezett csapatból két
diák, Cserép Kornél és Berencsi Dániel a szóbeli fordulóra is
továbbjutott, ahol egyéni versenyben előbbi az első helyezést érte
el kategóriájában 97,5 százalékos

Arany minősítéssel tértek haza

Június 24-e és 26-a között rendezték meg Harkányban a VI.
Országos Nyugdíjas Ki mit tud
döntőjét, amelyen a Félegyházi
Citerazenekar és Énekkar Seres
Dániel vezetésével képviselte
Kiskunfélegyháza és a kistérség
nyugdíjasait. Műsorukban Tarjányi Ágoston-gyűjtötte Félegyháza
és környéki, valamint galgamenti

60 éves találkozó

A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium öregdiákjai
július 2-án tartották 60 éves
érettségi találkozójukat.
1956-ban 79 fiatal tett ígéretet, hogy 5 évente találkoznak.
Patyi László vállalta a szervezést és rengeteg munkával,
remek ötletekkel meg is tette
minden alkalommal. Sajnos, már
csak 30 fő tudott részt venni az
eseményen. Költő társuk egyik
versét felolvasava megemlékez-

Búcsú(s)zó
eredményével, míg utóbbi 94 százalékos teljesítményével a tizedik
helyen végzett. Felkészítő tanáruk
Tóth Levente Zsoltné volt.

népdalok szerepeltek. A siker ezúttal sem maradt el, a zsűri a produkciókat arany fokozattal díjazta.
A Félegyházi Citerazenekar és
Énekkar ezúton fejezi ki köszönetét
a támogatásért a Kiskunfélegyházi
Nyugdíjas Klubok Egyesületének,
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának, valamint a Hungary-Meat
Kft.-től Pini Marcello úrnak.
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Kovács Sándorné, Erzsike
néni ez év júliusában egy
hosszú, tartalmas, örömökben, sikerekben, nehézségekben és betegségekben bővelkedő életút végére tette ki a
pontot. Az egykor lánglelkű
pedagógus elfáradt, és fájdalmas lépésre szánta el magát.
Úgy távozott közülünk, ahogy
mindig is élt: csendesen, méltóságteljesen, emelt fővel.
Életével, munkásságával teljesen Kiskunfélegyházához kötődött. Ebben a városban született, itt végezte általános- és
középiskolai tanulmányait, és
a szegedi főiskolán szerzett
magyar-történelem szakos tanári diplomával ide tért vissza.
Tanári pályafutását a Móra Ferenc Általános Iskolában kezdte. Szakmai tudása, szorgalma,
elhivatottsága elismeréseként
egyre komolyabb megbízatásokat kapott. Határozott, céltudatos, nagy munkabírású ember
volt, így eredményesen megállta

tek azokról a tanárokról, diáktársaikról, akik már nem lehettek jelen. Megható látvány ennyi
régi barátot békességben, szeretetben és vidáman együtt látni.
Összetartozásukat mutatja, hogy
külföldről, vagy az ország legtávolabbi részéről is eljönnek a
hívó szóra.
Köszönet mindenkinek, hogy
megőrizték az iskolától kapott
nemes érzéseket.

a helyét szakfelügyelőként,
t a nu l m á n y i
osztályvezetőként, iskolaigazgatóként.
Mu n k á j á b a n
e r ő s í t e t t e,
hogy egy jól
működő, sikeres családi hátteret is tudott maga köré építeni.
Férjével becsülettel és szeretettel nevelték két gyermeküket,
később örömmel támogatták
unokáikat is. Pedagógusi pályájának igazi megkoronázása volt
a lakótelepen épülő új iskola
körülményes megnyitása, és
igen nehéz feladatot jelentő felvirágoztatása. Büszke volt arra,
hogy a város peremén álló intézmény nem csak oktatási-nevelési központtá, hanem többcélú közművelődési bázishellyé
is vált vezetése alatt.
Kovács Sándorné emléke
előtt volt munkatársai és tanítványai darvasos díszsorfallal
rótták le tiszteletüket a végső
úton.
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Oldalkocsis fenegyerekek
Sárói-Szabó István autószerelőként keresi a kenyerét,
Meszes Ferenc katona. A hétköznapokban. Szabadidejükben azonban – ha csak tehetik – bukósisakot húznak, és
motoros szenvedélyüknek hódolnak. „Művésznevükön” ők a
félegyházi IZS-TEAM, hűséges
társuk pedig egy 41 esztendős
oldalkocsis Izs Planéta.
Minden 1998-ban kezdődött –
tudom meg Istvántól –, amikor
összegyűlt a pénze egy régóta vágyott Izsre. Ki is nézte a járgányt,
azt viszont csak oldalkocsival
együtt adták. Így történt, hogy
végképp beleszeretett az oldalkocsis motorozásba. Csakhamar
ráérzett arra is, hogy a könnyű alumínium oldalkocsit hogyan lehet
a levegőbe emelni – később akár
féltucatnyi utassal –, és ezzel a
kisebb-nagyobb baráti társaságot
szórakoztatni.
– 2001-ben, a kaposvári streetfighter rendezvényen az egyik zsűritag egy félegyházi srác volt. Amikor arról beszéltek, hogy kinek van
ötlete valamilyen látványelemre a
szünetben, ő azt mondta: tud valakit, aki levegőbe emeli az oldalkocsit, és akár a kereket is kiveszik.

Akkori társammal addig csak barátok között mutattuk be a produkciót, kerék kivételről pedig szó
sem volt – meséli István.
A fiúk persze nem ijedtek meg
a feladattól, elvégezték az első
speciális átalakítást a motoron,
nevezetesen alkalmassá tették
a tengelyt, hogy menet közben
le lehessen húzni róla a kereket.
A bemutató siker volt, jöttek is a
meghívások Szegedtől Szentesig.
Istvánék pedig mentek. Aztán idővel elült a dolog.
Az új lendület Fecóval érkezett,
úgy tíz évvel ezelőtt. Veterán motoros berkekben köttetett az ismeretség, és – miután megalapozta
helyét az oldalkocsiban – barátsággá szövődött. Ferenc elköte-

lezett veterán motoros. Máig őrzi
első járgányát, az 1956-os évjáratú D-Csepel 125-öst, ami mellett
további két csodaszép felújított
veterán motorral büszkélkedhet:
egy Jawa 70-essel és egy Pannónia
T5-tel. Igaz, ez utóbbi a feleségé.
Merthogy Fecóéknál a motorozás
családi szenvedély. A Jawa-t és
a Pannóniát napi használatban
tartják, utóbbi a kalocsai veterán
járműtalálkozón és kiállításon
magyar motor kategóriában első
helyezett lett. Fecó – akinek tanult
szakmája egyébként asztalos –
maga hozta helyre a motorokat.
István és Fecó oldalkocsis bemutatója idővel egyre keresettebb műsoreleme lett falunapoknak, motoros és baráti találkozóknak, majd

Szövetkezeti érdemrend Ván Jenőnek
Szövetkezeti érdemrendet kapott Ván Jenő,
a petőfiszállási Gazda-Tej Szövetkezetnek
elnöke. Az Országos Szövetkezeti Tanács
elismerését a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, a 94. Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából rendezett ünnepségen
adták át a kitüntetettnek, a kistermelők
összefogásáért végzett munkája elismeréseként.
Ván Jenő Balotaszálláson született, 1972 óta él Kiskunfélegyházán. Állattenyésztő technikusként dolgozott, mellette háztáji
gazdaságát fejlesztette, jelenleg
a Gazda-Tej Szövetkezet elnöke,
de családi gazdaságot is működtet.
1987-től birkózóedzőként vesz
részt Félegyházán az ifjúsági sportolók kinevelésében, 1994-től önkormányzati képviselő, 2005-ben
elnyerte az első újkori kiskunkapitány tisztségét, majd 2006-ban
másodszor is kiérdemelte a ran-

gos címet.
Képviselői
mu n k á j a
Kiskunfélegyháza
tanyás körzetére terjed, ahol a
lakossággal közvetlen, kiváló emberi és munkakapcsolatokat alakított ki. Körzetének lakói évente
színpompás arató felvonulással,
szüreti fesztivállal örvendeztetik meg a város lakosságát,
nevéhez kötődik az augusztus
20-i ünnepségekhez kapcsolódó
városi kenyérszentelési ceremó-

nia, egyike a kézi aratóversenyek
lelkes szervezőinek, több civil
szervezet magalakulásának kezdeményezője.
2000-ben
kezdeményezésére
alakult meg a Gazda-Tej Szövetkezet, hogy a tanyás térség tehenes gazdái számára – az egy
tehenesektől a nagyobb méretű
gazdaságokig – piacot és biztos

– az utóbbi három évben – a Félegyházi Oldalkocsis Találkozónak.
– Sok oldalkocsis van az országban és Európában is, de nagyon kevés a találkozási lehetőség. Ezért
is biztattuk annak idején Ónodi
Árpi barátunkat, hogy váltsa valóra ötletét. Természetesen mi is
vállaltuk a bemutatót, és idén is
ott leszünk. S bár – ahogy a fiúk
fogalmaznak – a látványelemek
fejlesztését korlátok közé szorítja a motor teljesítménye és kora,
ezúttal is tartogatnak meglepetést
a közönségnek. A további megújulást pedig egy 650 cm3-s Suzuki
segítségével tervezik, ami egyelőre
még félkész állapotban van.
István és Ferenc között fontos az
összeszokottság és az egyensúly.
Ahhoz, hogy a bemutató biztonságos és látványos legyen, érezniük
kell a másik mozdulatát, szándékát, erőnlétét. Az Izsben, és azon
túl is. Amikor például Istvánnak
fogytán volt a motivációja, Ferenc
megszervezte, hogy születésnapjára a barátokkal közösen felújították, átalakították az öreg járgányt.
Így kapott 2008-ban új lendületet
az Izs-team, s szereztek azóta
is számos szórakoztató percet a
nagyérdeműnek. Ahogy teszik ezt
augusztus 11-e és 14-e között a
félegyházi Parkerdőben is.
T. T.
megélhetést teremtsenek, ezáltal
is erősítve a megmaradást, a földhöz, a hazához fűződő kötődést. A
tejszövetkezet megtartó ereje napjainkra túlnőtt Kiskunfélegyháza
körzetén, immár három megyére
terjed ki a tejtermelő gazdák példaértékű összefogása.
Ván Jenő elmondta: a termelői
csoportként működő szövetkezet
létrehozásakor az volt a fő cél,
hogy fenn tudjon maradni a kistermelői, háztáji termelési forma. 25en voltak az alapítók, jelenleg 150
körüli a tagok száma. Az extra minőségű tej előállítását többek között kollektív beruházások tették
lehetővé az akár egy-két tehenes
kistermelők számára is. Az összefogás eredményeként napi 20-25
ezer liter tejet termelnek a gazdák,
akik között – a szövetkezeti elnök
örömére – számos fiatal is akad.
Ván Jenőtől azt is megtudtuk, hogy
nemrégiben egy saját feldolgozó
üzem létrehozására nyújtottak be
pályázatot.

PROGRAM l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2016. július 15.

9

2016. Július 15-től

I��szakos programok, kiállítások:

NYEREGSZEMLE �LOVASKULTÚRA�
képz�m�vészeti és fotó kiállítás,
M�vel�dési Központ, július 18-ig.
T�ZZOMÁNC kiállítás Barkos Bea képz�m�vész
alkotásaiból, Városi Könyvtár, augusztus 12-ig..
SZIKVÍZ MINT HUNGARIKUM, a magyar szóda
története, Kiskun Múzeum, szeptember 2-ig.
HADAK ÚTJÁN hadtörténeti kiállítás Varga Zoltán
magángy�jteményéb�l, folyamatosan b�vül .
�et�� Mozi
Részletes információ:Telefon: 76/430-188
www.felegyhazimozi.hu

Jégkorszak, a nagy bumm, 3D-ben is, animációs
Mike és Da�e esk�����z �sa�t keres, komédia

Az ingatlan adásvételi szerződések buktatói
Az ingatlan adásvételi szerződéseket
ma már jellemzően ügyvédek, vagy
közjegyzők készítik, mivel az ellenjegyzésük nélkül a szerződés nem
lesz alkalmas a tulajdonjog földhivatali bejegyzésére, ami nélkül pedig a
vevő nem fog tulajdonjogot szerezni
a megvásárolt ingatlan felett. Ennek
ellenére sajnos időről időre előfordulnak olyan esetek, ahol a vevő a
saját, vagy esetlegesen az eljáró jogi
képviselő nem eléggé körültekintő
eljárása miatt pórul jár.
A legfontosabb mindenekelőtt
arról meggyőződni, hogy az eladó
egyáltalán tulajdonosa-e a szóban
forgó ingatlannak. Ezt az ingatlan
tulajdoni lapjába történő betekintéssel díjmentesen ellenőrizni tudjuk
az illetékes földhivatalnál. Lényeges,
hogy a szerződést készítő közjegyző,
vagy ügyvéd közvetlenül az adásvé-

teli szerződés
megkötése
előtt kérjen le
friss tulajdoni
lapot,
mert
akár néhány
nap alatt is kerülhet új széljegyzet (pl. egy
végrehajtási jog) az ingatlan tulajdoni lapjára. Ugyanezen okból fontos,
hogy az ügyben eljáró jogi képviselő
az adásvételi szerződés megkötését
követően soron kívül kérelmezze a
földhivatalnál a vevő tulajdonjogának bejegyzését.
Gyanús lehet, ha az adásvétel
előtt nem sokkal cserélt gazdát az
ingatlan, főleg, ha a piaci árnál jóval
kedvezőbben kínálják a lakást. Ebben az esetben előfordulhat, hogy
az eladóként fellépő személy egy

Zenei kalandozások a könyvtárban
Különleges zenei kalandozásra került sor a Petőfi Sándor Városi Könyvtár udvarában. A Hattyúházi Folk Esték című sorozat keretében Csák
László, Virág Tibor és Zsirmik István közreműködésével egzotikus
népi hangszereket ismerhetett meg a közönség. A kialakított színpad
zsúfolásig megtelt különböző, némelyek számára ismert vagy éppen
sosem látott zenei eszközökkel.

hamis ügyleten keresztül szerezte
meg a lakás tulajdonjogát és most
gyorsan próbál túladni rajta.
Arról is meg kell győződni, hogy
nem szerepel-e az ingatlanon bármilyen teher (jelzálogjog, végrehajtási jog, tartási jog, elidegenítési és
terhelési tilalom stb.). Amennyiben
ilyen teher van a tulajdoni lapon, ragaszkodni kell azok törléséhez, máskülönben ezekkel a terhekkel együtt
szerzi meg az ingatlant a vevő.
Amennyiben a megvásárolni kívánt ingatlan közös tulajdonban
van, akkor jó tudni, hogy a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti
meg. Ez tipikusan olyan esetben
fordul elő, amikor egy közös telken
több felépítmény található és a tulajdonostársak használati megállapodással rendezték az ingatlanok
használatát. Ilyenkor az adásvételi

szerződés megkötése előtt mindenképpen érdemes érdeklődni a
szomszédoktól, hogy van-e vételi
szándékuk.
Amennyiben nem egy összegben
kerül kifizetésre a vételár, akkor
vagy a tulajdonjog fenntartásával
történt eladás tényének feljegyzését, vagy a tulajdonjog bejegyzése
elintézésének függőben tartását kell
kérni a földhivataltól. Amennyiben
valószínű, hogy hat hónapon belül
kifizetésre kerül a vételár, akkor
mindenképpen a függőben tartást
érdemes kérni, mivel ezzel megakadályozható, hogy bármilyen később
bejegyzésre kerülő jog (pl. egy esetleges végrehajtási jog) sorrendben
megelőzze a vevő tulajdonjogának
bejegyzését, míg a tulajdonjog fenntartás esetében ezek a jogok bejegyezhetők az ingatlanra.
Dr. Csonka Péter
közjegyző

Egyedülálló, egzotikus hangszereket mutattak be a zenészek. A közönség megismerkedhetett a töröksíppal, a balinéz furulyával, a buzukival,
cahonnal, fujarával, topsurral, és még rengeteg különleges hangzású,
nem mindennapi kinézetű és érdekes nevű fúvós, pengetős, ütős eszköz
hangzásvilágával. Bepillantást nyerhettek a hangszerek keletkezésének
történetébe is. Az est folyamán varázslatos hangok keltek életre, amelyek a hallgatóságot egy izgalmas világba repítették el.
V. K.
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Kondigépek kerülhetnek
a parkokba

Bene György emléke
előtt adóztak
Hagyományosan, immár 19. alkalommal rendezték meg a Bene
György teniszversenyt június 25én és 26-án a félegyházi strand
melletti teniszpályákon. A kétnapos tornán helyi amatőrök egyéniben és párosban mérték össze
tudásukat. Ezúttal 16 egyéni, és
13 páros ragadott teniszütőt.
Bene György a félegyházi teniszéletben jelentős szerepet töltött
be, amatőrként közösségformáló, szerető ember volt. 1997-ben
verseny közben veszítette életét
a pályán. Családja és barátai ezt

A fejlesztési csoport szakemberei javában dolgoznak annak a pályázatnak a részletein, amelynek keretében saját
testsúlyos edzések végzésére
alkalmas
sporteszközökkel
felszerelt sportparkok kialakítására nyílhat lehetőség Félegyháza több városrészében
– tudtuk meg Csányi József
polgármestertől.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a Nemzeti Szabadidős
– Egészség Sportpark Program
keretében kiírt pályázaton a félegyházi önkormányzat a város lakosságszáma alapján legfeljebb hét
helyszín kialakításának támogatására jogosult. A legmegfelelőbb

helyszínek kiválasztása jelenleg is
folyik a Bankfalu, a Kossuthváros,
a Petőfi lakótelep, a Honvédpálya,
a Kossuth utca és a Majsai út környékén, ám – tekintettel arra, hogy
a támogatás keretösszege messze
elmarad az országos igényektől –
nagy valószínűséggel ezeknek csak
egy része valósulhat meg.
A polgármester elmondta: négyféle méretű sportpark kialakítására
van lehetőség a 40 négyzetméteres, 5 darab sporteszközt tartalmazótól a 150 négyzetméteres, 15
darab sporteszközt magában foglalóig. A sportparkokban bárki ingyenesen használhatja a különböző
saját testsúlyos edzések végzésére
alkalmas berendezéseket.

Félegyházi kosarasok
a legjobbak között
A 2001-es fiú korosztály részére
tartott kiválasztó-képző tábort a
Magyar Kosárlabdázók Országos
Szövetsége július 6-a és 8-a között
Sopronban. A megmérettetésen
az ország legjobb korosztályos játékosai vettek részt azzal a céllal,
hogy belőlük válasszák ki az U15ös válogatott 16 fős keretét. Az
összetartásra a Félegyházi Térségi
Sportiskola Kosárlabda Szakosztálya két játékost delegált, Bozóki
Márton Tamást és Gémes Kristófot (edzőjük Simon Zoltán). A
kiválasztó szakmai vezetői: Váradiné Szarka Ildikó és Bódi Ferenc edzők. A keretszűkítés után a
legjobbak Szolnokon folytatják egy
újabb táborban, augusztus 1-je és
5-e között.
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követően alapították meg a nevéhez kapcsolódó emlékversenyt. A
győztesek nevei hagyományosan
a pálya mellett felállított márványtáblára kerültek fel.
Eredmények: Férfi egyéni: 1.
Boris Gorupec, 2. Dr. Patkós
Zoltán, 3. Bársony Zoltán, 3.
id. Rekedt Zoltán
Férfi páros: 1. Boris Gorupec – Fricska Gábor, 2. Bodor Csaba – Gácsi László, 3.
Francia Csaba – Seres Zsolt,
3. Bársony Zoltán – Dr. Dobák
Nándor

Senior úszósikerek Csongrádon
Kilenc arany, egy ezüst és két
bronzérmet nyertek a Kiskun-Vizi és Szabadidő Sportegyesület
úszói a X. Csongrádi Országos
Szenior Úszóversenyen június 25én és 26-án.
Az eseményen a magyarok mellett szomszédos országok versenyzői is rajtkőre álltak. Több
mint 120-an mérettették meg magukat a 25 éves kor feletti korcsoportokban, kategóriákba osztva.
A félegyházi versenyzőket Sebők
János edző készítette fel. Csapattagok: Sebők János, Ónodi László, Holló Szabó Viktor, Urbán
Tamás, Csomán Csaba.

Lapunk legközelebb augusztus 26-án
jelenik meg.
Addig is kövessék figyelemmel híreinket
a www.felegyhazikozlony.eu hírportálon!
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Kiskun Napok – 1970
Kiskunfélegyháza 1934-től kezdődően – különböző neveken –
időről-időre idegenforgalmi rendezvénynek szánt programsorozatot rendezett. Ezek eleinte egy, később több naposak voltak,
hívták őket Félegyházi Napnak és Kiskun Napnak is. Eredeti céljuk az volt, hogy széles körben bemutassák a várost az érdeklődőknek, a reménybeli befektetőknek és a kirándulni vágyóknak.
Idővel a financiális okokból létrehozott propaganda-rendezvényből a hagyományőrzést is erősítő, kulturális, gazdasági célokat is
szolgáló, főleg szórakoztató célú városi esemény lett.
Kezdetben rendszertelenül, vál- ideologizálta az 1970-ben rendetozó tartalommal és esetlegesen zett Kiskun Napok megszervezétartották meg a Kiskun Napokat, sének indokát: az ország (és Kis1968-ban döntött úgy az akkori vá- kunfélegyháza) felszabadulásának
rosi tanács, hogy a többi kiskun te- 25. évfordulója adta az apropót. A
lepülés bevonásával rendszeresen „kiskun települések testvéri közreöt évente fogja megrendezni ezt az működésével” megtartott négynaeseményt, alkalmat adva arra, hogy pos rendezvény gazdag programot
a település „kulturális és gazdasági kínált az érdeklődőknek: volt szakeredményeit széles körben” nép- mai tanácskozás és konferencia;
szerűsíthesse. Az adott kor uralko- térzene; ünnepi felvonulás; politikai
dó politikai berendezkedése meg is nagygyűlés; mezőgazdasági, ipari,

Anyakönyvi hírek
Újszülöttek: Zahorecz Anna Mirjam (anyja neve:
Tarnóczki Nikoletta), Fekete Cseke (Csenki Eszter),
Szabó Gábor Márton (Újvári Viktória), Dávid Zoé
Natasa (Zubor Anita), Bálint Zsuzsanna (Borsodi
Brigitta), Tarjányi Ilona Ágota (Manninger Ágota),
Nagy Laura Szonja (Seres Katalin)
Házasságot kötők: Kómár János – Papp Hajnalka,
Kerepesi Krisztina – Csikós Gergő, Tóth Mónika – Ti
pold Krisztián, Mészáros Renáta Judit – Molnár Imre

Meghaltak: Gajzer Józsefné Horváth Erzsébet,
Kosztor György, Justin Dezső, Hevér Antal, Bíbok
Károly, Ladányi József, Andrásné Bánfi Erzsébet,
Baranyi Lajos Istvánné Pálfi Piroska Ilona, Mucsi
Lászlóné Pintér Ilona, Megyesi Mátyás – Kiskun
félegyháza, Szokolai Jánosné Dabi Eszter, Jaksics
Lajosné Szórádi Karolin – Kunszentmiklós, Verbai
Imre – Kengyel, Balla István, Tóth Jenő, Kovács
Erzsébet – Kecskemét, Biró Mihályné Biró Jolán
- Fülöpszállás

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt
ebek és gazdájuk egymásra
találását szeretnénk segíteni.
Amennyiben a gazda nem jelentkezik az állatért, az 14 nap
elteltével szabadon egy új gazdához juttatható.
1. Pracli: kb. 10 hónapos tacskós
keverék kan, június 27-én került be.
2. Kópé: kb. 10 hónapos tacskós
keverék kan, szintén június 27-én
került be.
3. Füge: kb. 1 éves sárga keverék
kan, Tiszaalpárról került be június
30-án.
4. Mili: kb. 1 éves fekete-fehér
keverék, július 1-jén került be a Simonyi Óbester utcából.
5. Toboz: kb. 1 éves vörös stefis
keverék szuka, július 4-én találták
a Csanyi úton.
A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, és örökbe fogadható kutyák

tekinthetők meg. A bemutatott
kutyák után érdeklődni 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 13.0016.30-ig.

kereskedelmi, településfejlesztési,
képzőművészeti,
sporttörténeti,
ruhatörténeti, népművészeti és fotókiállítás; divatbemutató. Rangos
sportmérkőzések (lovas sportok;
birkózó és ökölvívó kiskun viadalok; kosárlabda, kézilabda, labdarúgó kiskun kupa; repülőnap) és
színvonalas kulturális programok
(komolyzenei hangversenyek és
koncertek; Kiskun Tánczenei Fesztivál; néptáncfesztivál; bábjátszó
csoportok találkozója) nyújtottak
kikapcsolódást a látogatóknak.
A kiskun egységet jelképezte a
rendezvény újonnan, Konecsni
György által tervezett és rendkívül
sokrétűen felhasznált emblémája.
A nyitott kapuk előtt tárt karokkal
ábrázolt kun vitéz jól érzékeltette
a Kiskun Napok befogadó jellegét.

A logó megjelent papíralapú kiadványokon (plakáton, meghívókon,
emléklapokon, okleveleken), feltűnt
jelvényeken, gyufás- és cigarettás
dobozon, egyéb emléktárgyakon
is. Ezt az emblémát használták a
következő, 1974-es és 1980-as
Kiskun Napoknál is.
Az 1934 és 1996 között rendezett Kiskun Napok minden alkalommal nagy tömegeket mozgattak
meg, komoly közösségteremtő
erejüknél fogva pedig erősítették a
lakosság lokálpatriotizmusát.
Ónodi Márta

Segesváron jártak

A Darvas Általános Iskola diákjai is
eljutottak Erdélybe ebben a tanévben a Határtalan pályázat keretében. A gyerekek többsége először
járt ezen a vidéken, és felejthetetlen öt nap élményével lett gazdagabb. A segesvári testvériskola
diákjai és tanárai nagy szeretettel
fogadták a félegyháziakat, akik
eljutottak többek között Aradra,
Segesvárra, a parajdi sóbányába,
a Medve tóhoz, Korondra, Maros-

vásárhelyre, és még számos gyönyörű helyre. Mint mondják, most
már értik az Ismerős Arcok sorait:
„Nézd meg egyszer egy székely ember arcát, mikor Vásárhelyt elhagyva hazafelé fordul! Nézd meg az arcát, mikor megpillantja a Hargitát!
Aztán csendesedj el, és imádkozz,
hogy legyen egy olyan hely a világon, melynek láttán te is úgy érzel,
mint ő! Mert ha van, akkor van hazád is.”

Hirdetés
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