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Félegyháza útjait, parkjait, sétányait járva bárki tapasztalhatja, 
hogy számos városrészben és a külterületeken egész nyáron 
folyamatos volt a munka, amelynek nyomán járdák, parkolók, 
utak épültek és újultak meg, szépültek a közterek. A Kiskun utca 
elején már átadták a forgalomnak az újraaszfaltozott és kiszéle-
sített útszakaszt, és szeptember végéig valamennyi, a „Kiskun-
félegyháza Közterület-felújítás” program keretében elkezdődött 
beruházás befejeződik – tájékoztatta lapunkat Hartyáni Gyula, az 
önkormányzat tanácsosa.

A program megvalósítására 
mintegy 127 millió forintot fordít 
Kiskunfélegyháza önkormány-
zata. Ennek keretében többek 

között aszfaltburkolatot kap a 
Csáky utca Bessenyei u. - Károlyi 
Mihály utca közötti szakasza, a 
szivárvány intézmény Tóth Kál-

mán utcai telephelyénél közterü-
leti parkolók épülnek. A ”ligetös” 
főutca járdája térburkolatot kap 
a Batthyány utcáig, új parkoló-
kat alakítanak ki a piac környe-
zetében és a Petőfi lakótelepen 
éppúgy, mint a Hunyadi utcai 
védőnői szolgálatnál. A Horváth 
Zoltán és a Dózsa György utca 
közötti átjáró már szinte telje-
sen kész, rendezett terület, tér-
kövezett járdák fogadják az arra 
járókat. A Bercsényi utcán, a régi 

víztorony környezetében kialakí-
tott játszóteret is biztonságosan 
használhatják a gyerekek, hiszen 
kerítés védi őket attól, hogy ki-
szaladjanak a forgalmas útra. 
Ha pedig megszomjaznak játék 
közben, egy ivókútnál olthatják 
szomjukat. A Csanyi út új, asz-
faltozott szakaszán is közleked-
hetnek már a külterület lakói. 
Megszépül a Templomhalom kör-
nyezete is, és kiépülnek a szük-
séges közművek.

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

 ÜNNEP
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Az építkezések nyara Félegyházán
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Ön kérdez, a polgármester válaszol
Csányi József polgármester 
kezdeményezésére új rovatot in-
dítunk a fenti címmel, tovább bő-
vítve azoknak a lehetőségeknek, 
csatornáknak a körét, amelyek a 
lakosság korrekt tájékoztatását hi-
vatottak szolgálni. Olvasóinkat pe-
dig arra biztatjuk, juttassák el kér-
désüket a Félegyházi Közlönyhöz 
postán, vagy elektronikus levélben 
az alábbi elérhetőségek egyikén, 
és mi továbbítjuk azt a város első 
emberéhez. A polgármester ígé-

rete szerint egyetlen kérdés sem 
marad megválaszolatlanul. A fel-
merülő témákban írásban kap tá-
jékoztatást a kérdező, a szélesebb 
nyilvánosságot érintő ügyekre pe-
dig e lap hasábjain is kitérünk.

Kérdését az info@felegyhazi-
kozlony.hu email címen, vagy a Fé-
legyházi Közlöny postacímére várjuk 
(6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth 
Lajos utca 10.) Amennyiben írásos 
választ vár, feltétlenül tüntesse fel 
pontos nevét és levelezési címét! 

Új térkép 
készül

Félegyházáról
A legfrissebb közigazgatá-
si információkat is tartal-
mazza Kiskunfélegyházá-
ról az az új térkép, amely 
várhatóan októberben 
készül el. Utoljára évekkel 
ezelőtt jelent meg térkép 
a városról, az azóta tör-
tént változások miatt kü-
lönösen időszerűvé vált az 
új kiadás. 

Az új Kiskunfélegyháza 
térképet az idén 25 éves, 
budapesti székhelyű Stie-
fel Eurocart Kft. készíti el, 
amely térképek kiadása mel-
lett iskolai, óvodai oktató és 
fejlesztő eszközökkel fog-
lalkozik, továbbá a Német 
Legamaster interaktív táblák 
kizárólagos magyarországi 
forgalmazója – tudtuk meg 
Solymosi Ferenc területi 
igazgatótól.

A térképen a városi intéz-
mények és társaságok mel-
lett a Félegyházán dolgozó 
vállalkozások, termelő és 
szolgáltató cégek, továbbá 
a legfrissebb közigazgatási 
információk is megjelennek, 
beleértve az utcákat házszá-
mokkal és a közlekedési há-
lózatot. Fellelhetők lesznek 
ezen kívül a legfontosabb tu-
risztikai információk, neveze-
tességek is. 

Az ezer példányban meg-
jelenő kiadvány – amellett, 
hogy segítheti a Félegyházára 
érkező vendégeket, turistákat 
eligazodni a városban –, a 
gazdasági szereplők számára 
is komoly segítséget nyújthat 
a tervezésben.  

A térkép terjesztését rész-
ben az önkormányzat vállalta 
magára, de természetesen az 
ott reklámmal megjelenő cé-
gek is kapnak példányokat. 

Korlátozott számban le-
hetőség van még hirdetés 
elhelyezésére is. Ez ügyben 
Solymosi Ferenc terüle-
ti igazgatót kell keresni a 
20/378-6503-es telefonszá-
mon.

Kié legyen a Közönségdíj?
Közönségdíjat hirdetett a Virá-
gos Félegyházáért versenyre 
nevezők között a Félegyházi 
Közlöny. Honlapunkon „Kö-
zönségdíj” alcím alatt a ver-
senyben résztvevő valamennyi 
kertről, erkélyről találnak ké-
peket és egy rövid ismertetőt 
az érdeklődők, olvasóinktól 
pedig azt kérjük: szavazzanak 
a nekik leginkább tetszőre! A 
szavazatokat az info@felegy-
hazikozlony.hu címre várjuk 
szeptember 5-éig. A Közönség-
díjat az veheti át a Libafeszti-
vál alkalmával megrendezett 
eredményhirdetésen, akire a 
legtöbben voksolnak. A Közön-
ségdíj támogatói a Rota-Vet 
Kft., a Frézia Virágkertészet, a 
Süveges Autósiskola és a Duna 
House.

Tegyük virágosabbá városun-
kat! mottóval idén hatodik alka-
lommal hirdette meg Kiskunfé-
legyháza Város Önkormányzata 
és a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület a Virágos Félegyházá-

ért versenyt. A június 30-ai hatá-
ridőig három kategóriában – elő- 
és belső kert, illetve konyhakert, 
virágos ablak és erkély, valamint 
intézmények, vállalkozások által 
gondozott közterület – összesen 
36 nevezés érkezett magánsze-
mélyektől, lakóközösségektől, 

vendéglátóhelyektől, intézmé-
nyektől. A szakmai zsűri vala-
mennyi helyszínt meglátogatta. A 
díjakat a XVIII. Kiskunfélegyházi 
Libafesztivál keretében vehetik 
át a kategóriagyőztesek. A ver-
seny fővédnöke Csányiné Pap 
Andrea.

Nyáron is szépülnek a város közterei
A szabadságolá-
sok ideje alatt is 
gondozza, szépí-
ti a várost a Kis-
kunfé legyház i 
Városgazdálko-
dási Intézmény. 
Rádi Rudolf, a 
KVI műszaki ve-
zetője elmond-
ta, hogy ebben 
az időszakban 
a zöldfelületek 
k a r b a n t a r t á -

sa, gyomtalanítása, a fűnyírás és 
a virágágyások gondozása jelent 
fontos feladatot. A külterületen is 
dolgoznak közmunkások, akik a 
dűlőutakra belógó ágakat nyesik és 
karbantartják az árkokat. Emellett 
– lakossági kérésre – a Béke térre 
ismét kihelyezték a padokat. Vásá-
roltak egy konténert is a vásártér-
re, amellyel a mobil WC-ket váltják 
ki. Ennek a megépítése folyamat-
ban van, és remélhetően október-
ben már folyóvízzel, kézmosási 
lehetőséggel áll a vásározók ren-
delkezésére, éppen úgy, mint a fel-
újított vásárrendezői iroda.
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Új parkolóhelyek  
a lakótelepen

A közelmúltban új parkolóhelyekkel bővült a Petőfi lakótelepen a 
Holló László utca. Ezzel ismét sikerült egy kicsit enyhíteni a vá-
rosrész örök problémáján, a parkolóhelyek hiányán. Ennek oka, 
hogy amikor a lakótelep épült, még nem számoltak olyan jelen-
tős parkolási igénnyel, mint ami napjainkban tapasztalható.

Horváth Gábor  önkormány-
zati képviselő elmondta, hogy 
az önkormányzat folyamatosan 
megpróbálja a város lakóinak az 
igényeit figyelembe venni, ezért 
került sor erre a beruházásra is. 
Hozzátette, hogy a munkálatok 
mintegy 3 millió forintba kerül-

tek. Egy helyi vállalkozó végezte 
a munkát, jó minőségű anyago-
kat használt a 12 darab újonnan 
kialakított parkolóhely kialakítá-
sakor – tette hozzá a képviselő.

A tervek szerint jövőre folytat-
ni szeretnék a parkolóhelyek bő-
vítését a lakótelep utcáiban.

Növekvő idegenforgalom
Az idei nyáron élénkült az ide-
genforgalom Kiskunfélegyhá-
zán. A városháza alatt elérhető 
Tourinform irodát naponta 3-4 
külföldi csoport is felkeresi. 
Az ide látogatók szinte mind-
egyike kíváncsi a szecessziós 
városháza dísztermére, mi-
előtt sétát tenne a városban. 
Az iroda a Kiskun Múzeummal 
együttműködve idegenveze-
tésre is lehetőséget kínál min-
den érdeklődőnek.

A Félegyházára érkezők több-
sége célzottan választja a várost, 
de vannak átutazók is, akik meg-
látva a városházát, a városköz-
pontot, a „ligetös” főutcát, meg-
állnak, és időt szánnak egy kis 
városnézésre. Sokan érdeklődnek 
a fürdő iránt, valamint a környék-
beli kirándulási lehetőségek felől. 
Félegyháza nevezetességeinek 
megtekintése után legtöbben Bu-
gacra és Petőfiszállásra látogat-
nak el.

Júniusban mintegy 400-an ke-
resték fel a Tourinform irodát, 
többségében német csoportok. A 
vendégek tájékozódását segítendő, 
a nyári szezonra megjelent egy ki-
advány is, amely ismerteti a város 
múltját és jelenét, a nevezetessé-
geket éppúgy, mint a kistérségi 
látnivalókat. Ugyanakkor térképpel 
is segíti a tájékozódást, ismerteti 
a szálláshelyeket, kávézókat. Az 
irodába betérő turisták a kiadvá-
nyok mellett Félegyházát jelképező 
ajándékokat, többek között a Holló 
László Képzőművészkör tagjai ál-
tal készített kerámiákat, műalko-
tásokat, hűtőmágnest is vihetnek 
magukkal emlékként. A kínálat ha-
marosan kézműves csokoládéval 
és félegyházi mézzel is bővül. A 
félegyházi turisztikai kínálatok fe-
lől egyre nagyobb az érdeklődés 
az interneten (felegyhaziturizmus.
hu, kiskunfelegyhaza@tourinform.
hu) is  – mondta el Dobák Sára, a 
Tourinform iroda vezetője.

Felújítás a Százszorszép Óvodában
A Százszorszép Óvodában a 
gyerekek helyét szakembe-
rek vették át a nyár folya-
mán, hogy a vakáció ideje 
alatt felújítási munkálatokat 
végezzenek az intézmény-
ben.

A tetőtérre már nagyon ráfért 
a felújítás – mondta el Frics-
ka Gyöngyi, az óvoda vezetője, 
majd hozzátette, hogy az el-
múlt időszakban kétszer hívták 
a tűzoltókat, mert vaddarazsak 
költöztek a homlokzati részbe, 
és az emeleti csoportszobákba 
is bementek. Ez balesetveszé-
lyes a gyerekekre nézve, ezért 
szerették volna minél hamarabb 
elhárítani ezt a problémát is. A 
kiskunfélegyházi önkormányzat 
támogatásának köszönhetően 

idén is több közintézményben 
végeztek felújítási munkálato-
kat, így a Százszorszép Óvodá-

ban is megvalósulhatott a tető-
tér homlokzati faburkolatának 
a cseréje és festése, valamint 

az emeleti nyílászárók cseréje. 
Emellett a tűzcsapok szerelése, 
az összes beltéri ajtó- és tok 
festése és javítása is megtör-
tént.

– Erőnkhöz mérten, alapít-
ványi bevételből folyamatosan 
végzünk kisebb munkálatokat az 
óvodában, de az ilyen nagyobb 
beruházások az önkormányzat 
segítsége nélkül nem valósul-
hatnának meg intézményünk-
ben – mondta Fricska Gyöngyi. 
A vezető azt is hozzátette, hogy 
a kivitelező precízen, betartva 
a pontos határidőket, kiválóan 
dolgozott. 

Az óvoda összes dolgozója 
szeptembertől örömmel várja a 
kicsiket a már megújult és folya-
matosan szépülő intézménybe.
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Püspöki áldás után  
szegték meg az új kenyeret 

Kiskunfélegyházán augusztus 20-án 
a Szent István Templom előtt kezdő-
dött az új kenyér ünnepe. A megje-
lenteket Rétvári Bence parlamenti 
államtitkár köszöntötte ünnepi be-
szédével. 

Szent István szobrának koszorú-
zását követően Bosák Nándor püs-

pök celebrálta az ünnepi szentmisét. 
Az új kenyeret a hagyományoknak 
megfelelően idén is a gazdakörök 
és a Selymesért Egyesület népvi-
seletbe öltözött tagjai hozták, amit 
a püspöki áldás és Csányi József 
polgármester ünnepi köszöntője 
után a városháza előtt szegtek meg. 

Nemzeti ünnep Félegyházán
Teltház a főtéren
Akár a „Félegyháza központja megtelt” táblát is kitehették vol-
na a város főterén augusztus 20-án délután és este. A színpadi 
előadásokra, koncertekre ezrek voltak kíváncsiak, de a kisvasút, 
az óriáskerék, vagy a dodzsem sem tartott szünetet. Az íjásza-
tot is sokan kipróbálták, és a tűzzsonglőröket, valamint a tűzi-
játékot is népes közönség várta a városháza előtti bemutatón.

Hazatért munkáival a művész

Rajongással fogadták Éva Far-
kas-Fischhóf festőművészt au-
gusztus 20-án, kiállításmegnyitó-
ján egykori osztálytársai, barátai, 
szomszédjai és ismerősei. A Kis-
kunfélegyházáról elszármazott, 
és ma Izraelben élő művésznőt 
Csányi József polgármester vi-
rágcsokorral és apró ajándékkal 

üdvözölte. Alkotói munkásságát 
Rosta Ferenc alpolgármester 
méltatta és ajánlotta a művé-
szetet kedvelők figyelmébe. A 
megnyitót ének- és gitárjátékával 
Varga Katalin tette még hangu-
latosabbá. A tárlat szeptember 
30-áig látogatható a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtárban.

Élesen látható fotókiállítás
Augusztus 19-én, pénteken nyitot-
ták meg ünnepélyes keretek között 
a Wesel Hugo Fotókör és a Lodzi 
Fotóművészek Társaságának „Éle-
sen” című közös fotókiállítását a 
Móra Ferenc Művelődési Központ-
ban. A kiskunfélegyházi, a szente-
si és a Lengyelországból érkezett 
lodzi fotógráfusok közös tárlatá-
nak megnyitóján Rosta Ferenc, 
Kiskunfélegyháza alpolgármeste-
re köszöntötte az egybegyűlteket, 
és beszédében méltatta a hosszú 

évek óta fennálló lengyel-magyar 
művészeti barátságot.

Immár hagyománnyá vált, hogy 
egyik évben Magyarországon, a 
másik évben Lengyelországban 
szerveznek közös kiállítást a fo-
tózás szerelmesei. Az „Élesen” cí-
met viselő fotókiállítás a nevében 
foglaltan az éles és homályos terü-
letek szembeállításával, kontraszt-
jával kívánja ráirányítani a tárlatot 
megtekintők figyelmét a művész 
által lényegesnek ítélt részletekre.
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Félegyháziak kaptak állami kitüntetést
Augusztus 20-a alkalmából állami 
kitüntetéseket és miniszteri elis-
meréseket adták át Budapesten, 
a Pesti Vigadó épületében. Lázár 
János, a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter Magyar Ezüst 
Érdemkereszt kitüntetésben ré-

szesítette Kovácsné Kosztor 
Mariannát, a kiskunfélegyházi 
Dózsa György Általános Iskola 
tanítóját, valamint a Magyar Ér-
demrend lovagkeresztje kitünte-
tést adományozta Szász András 
író, újságíró, fotóriporter részére.

A halesziak óvják múltunk 
emlékeit
A 100 éve felállított útmenti 
keresztet újíttatta fel Halesz 
lakóközössége a gazdakörök 
és a városi önkormányzat se-
gítségével. A gazdaköri kápol-
nában megtartott szentmisét 
követően augusztus 14-én ün-
nepélyes keretek között szen-
telték fel a felújított Szabó-féle 
keresztet a haleszi tüzép előtt.

Az ünnepségen Rádi András, a 
Haleszi Gazdakör elnöke megkö-
szönte László Andrásné Icuká-
nak és Boda Jánosné Ibolyának 
a kereszt felújítására tett kezde-
ményezését, és azt, hogy segítet-
ték megkeresni a városrészben a 
segítőkész embereket. A gazdaköri 
elnök elmondta, hogy mintegy 50 
család járult hozzá a kereszt felújí-
tásához. Az adományokat a Hale-
szi és a Nagyszőlő úti Gazdakör, 
a Selymesért Egyesület, valamint 

Kiskunfélegyháza önkormányzata 
egészítette ki.

A gazdaköri elnök megköszönte 
Ván Jenőnek, a térség önkormány-
zati képviselőjének a koordináló 
munkát, és azt is, hogy helytörté-
neti kutatásai során kiderítette, 
hogy ezen a helyszínen már 1848-
ban állt egy fakereszt, amelynek 
helyén 1916-ban állíttatott kőke-

resztet Tarjányi Gáborné Szabó 
Rozália.

A városvezetés nevében Rosta 
Ferenc alpolgármester méltatta a 
városrész összetartó erejét, hogy 
évről évre sokat tesznek az itt élők 
múltunk kézzelfogható emlékei-
nek, értékeinek megóvásáért.

A Szabó-féle keresztet a Bozó-
ki Kőfaragó Műhely újította fel. A 
talapzat őrzi az egykori mester, 
Kiss Lajos, Félegyháza akkor elis-
mert kőfaragójának nevét is.

Mesterségek és művészetek

A Kiskunfélegyházi Vállalkozók 
Ipartestülete Szolgáltató Egyesü-
let idén is megrendezte a Mes-
terségek és Művészetek című 
kiállítását. Ebben az évben baba-
kiállítással, szőttesekkel, kézimun-
kákkal, képeslapgyűjteménnyel, 
esküvői ruhákkal, és sok-sok meg-
lepetéssel várták az érdeklődőket.

A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Lezsák Sándor, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke is, aki kö-
szöntőjében elmondta, hogy olyan 
világban élünk, ahol fontos a helyére 
tenni a kézművesek becsületét. Sze-
rinte a kiállítás önmagáért beszél, 
mert évezredek tudása rejlik egy-egy 
mozdulatban, egy-egy öltésben és a 
kiállított kézműves tárgyakban is. Ez 
a tudás, ez a képesség jelen van, ezt 
kell előhívnunk, megerősíteni, ennek 
kell aztán piacot, megélhetést és 
megfelelő körülményeket biztosítani 
– mondta az Országgyűlés alelnöke. 
Mint említette: „ezt próbálom jóma-
gam is a magam szerény lehetősége-
ivel akár a hungarikum és a magyar 
értéktárak segítségével vagy más te-
rületen erősíteni”.

Rausch Sándor, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke arról 
beszélt, hogy ma már sajnos több 
kihalófélben való szakma is van, és 
szerinte ezt a folyamatot kellene meg-
fordítani. Mégpedig úgy, hogy minden 
fiatalnak lehetőséget kell adni arra, 
hogy olyan szakmát tanuljon, amihez 
ért, amit szívesen csinál.

Csányi József, Kiskunfélegyháza 
város polgármestere örömét fejezte 
ki, hisz elmondása szerint a kiállítást 

elnézve több gyermekkori emléke 
megelevenedett. Szerinte a legtöbb 
félegyházi családnál megtalálhatóak 
a kiállítók termékei.

A kiállítást Németh László, az 
IPOSZ elnöke nyitotta meg. Mint 
mondta, a mi szakembereink olyan 
tudást kaptak, amellyel megállják a 
helyüket minden helyzetben.

Makai Lászlóné, a Vállalkozók 
Ipartestülete Szolgáltató Egyesület 
nevében megköszönte a kiállítók 
munkáját, és bemutatta a kézműve-
seket.

A kiállítók között szerepelt a Du-
na-Tisza közi Népművészeti Egye-
sület, Szűcs Tamás szobrász, Patyi 
László és Szűcs Katalin is, aki egye-
di tervezésű menyasszonyi ruháit 
mutatta be a közönségnek. A Franco 
divat öltönyöket, Fricska Irén pedig 
egyedi tervezésű párnákat, tönköly-
búzával töltött termékeket állított ki.

Koltai Judit a színházi díszletek, 
kellékek és ruhák világát osztotta 
meg az érdeklődőkkel, Csordás Ka-
talin pedig a Dél-Alföldi nemzetiségi 
ruhákat mutatta be. Tajtiné Rozália 
köntösökkel és hálóingekkel érkezett, 
míg Molnár Jánosné, a Chrysalis 
Szalon képviseletében menyasszonyi 
és alkalmi ruhákat hozott a kiállítás-
ra. Csanádi Sándorné horgolt ruhá-
kat, Kókai Etelka pedig szőrméket 
mutatott be.

A tárlatra nem csak hazai kiállítók 
hozták el munkájuk gyümölcsét, a 
szerbiai vendégek kézműves termé-
kekkel, foltvarrással, hímzéssel, ba-
bákkal és nemzetiségi babaruhákkal 
nyűgözték le a közönséget.

Térzene a Petőfi téren 
Térzene fogadta augusztus 14-én 
vasárnap délelőtt a sétálókat, a 
piacra igyekvőket a Petőfi téren. 
Sokan meg is álltak, megpihentek 
a padokon, hogy élvezhessék a Kis-
kunfélegyházi Ifjúsági Fúvószene-
kar koncertjét. Kis-Fekete Vilmos 

zenekarvezető elmondta, hogy a 
zenészek a nyaralások közepette is 
szívesen szántak időt a félegyházi-
ak és vendégeik szórakoztatására, 
és ha tehetik – a város közreműkö-
désével –, jövő nyáron rendszeres-
sé teszik a térzenét.
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A tengerentúlról is érkeztek 
a III. Nemzetközi Oldalkocsis Találkozóra
Kiskunfélegyháza harmadik alkalommal látta vendégül az or-
szág és a világ oldalkocsis motorosait és az érdeklődőket. Az 
augusztus 11-e és 14-e között rendezett III. Nemzetközi Ol-
dalkocsis Találkozón rendkívüli meglepetés volt a szervezők 
számára, hogy idén már nem csak Európa majdnem összes or-
szága képviseltette magát Litvániától Spanyolországig, Angliá-
tól Erdélyig, hanem a kontinensen túlról, a Kanári szigetekről, 
Ausztráliából és Floridából is érkeztek az alföldi kisvárosba a 
különleges találkozóra. 

A hazai veteránok is kitettek 
magukért, ugyanis a regisztráció 
alapján 12 szervezet és klub kép-
viseltette magát a háromnapos 
rendezvényen kisebb-nagyobb 
csoportokban, elsősorban oldal-
kocsis és szólómotorokkal egész 
Magyarország területéről. 

A legmesszebbről érkező mo-
torosoknak járó kupát két, hatva-
nas évei közepén járó úriember 
nyerte, akik egyenesen Ausztráli-
ából látogattak hozzánk egy öreg 
oldalkocsis MZ-vel, amelyet a 
repülőgépről leszállva Észak-Né-
metországban vásároltak. Ha-

sonló cipőben járt a Floridából 
érkező úriember is, aki Német-
országba udvarol, és párjával, 
valamint kutyájával együtt ellá-
togatott egy oldalkocsis BMW-vel 
a találkozóra. Különdíjat kapott 
még egy litván hölgy, aki kislá-
nyával kettesben érkezett Kau-
nas-ból egy hatalmas fehér oldal-
kocsis BMW-vel.  

A kiváló baráti és ünnepi han-
gulat mellett a „szakmázásra” is 
adódott lehetőség bőven, hiszen 
magyar és külföldi kiállítókban 
és különleges járművekben bő-
velkedett a találkozó. A külföldi 

kiállítók négy érdekes oldalkocsis 
motorral voltak jelen a találko-
zón. A német MOTEK oldalkocsi 
manufaktúra, a holland Tripteq 
oldalkocsigyártó, az idén 30 éves 
Oldalkocsigyártók és Importőrök 
Szakmai Szövetsége Német-

országból, valamint az Angliai 
Oldalkocsis Szövetség elnöke a 
találkozó talán legkülönlegesebb 
motorjait prezentálták.

A III. Nemzetközi Oldalkocsis 
Találkozó a szakmai beszélgeté-
sek és kiváló esti koncertek mel-
lett bőven kínált családi, turiszti-
kai és kulturális programokat is. 

A szervezők ezúton is köszönik 
minden támogatónak és a részt-
vevő vendégeknek a jelenlétet. 
Külön is köszönetet mondanak 
Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzatának a kimagasló támo-
gatásért, az önkormányzati alkal-
mazottak végtelenül segítőkész 
és konstruktív hozzáállásáért, és 
a város lakosságának tisztelettel-
jes türelméért!

Jövőre ismét találkozzunk 
2017. augusztus 10-étől 12-éig a 
IV. Nemzetközi Oldalkocsis Talál-
kozón Kiskunfélegyházán!

Ónodi Árpád

Akadálymentesen vették birtokba a parkerdőt a mozgássérültek
A „Lépj közelebb” esélyegyenlőségi roadshow 
keretében rendezte meg családi retro-piknik-
jét augusztus 11-én a parkerdőben a Mozgás-
korlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete. 
Összejövetelük a III. Nemzetközi Oldalkocsis 
Találkozó nulladik napja is volt egyben. A 
fesztiválra készülő oldalkocsis motorosok is 
figyelemmel kísérték az eseményt, és öröm-
mel utaztatták a mozgássérülteket éppúgy, 
mint az érdeklődő vendégeket. Az esély-
egyenlőség napján megjelenteket dr. Ónodi 
Izabella, a művelődési és szociális bizottság 
elnöke és Salma Ferencné egyesületi elnök 
köszöntötte. 

A rendezvény során az egyesület tagjai 
megmutatták, hogy teljes értékű életet tudnak 
élni. Vendégeiket finom ételekkel kínálták, ke-
rekesszékes akadályversenyt szerveztek, ké-
zimunkáikból kiállítást és vásárt rendeztek.

Számos bemutató is várta a vendégeket. A 
fiatalok népi játékokkal múlathatták az időt 
és sakkverseny is várta őket. Az „erős em-
berek” és a fiatal birkózók pedig bemutatót 
tartottak. Ezt követően bárki kipróbálhatta 
a súlyok felemelését, kinyomását, és a bir-
kózók szőnyegén is próbára tehette magát. 
A Magyar Vöröskereszt sátrát is sok véradó 
kereste fel.

45 éve együtt a Megbecsülés Nyugdíjas Klub
– Ez egy nagyon boldog találkozó. 
Mindig örülünk egymásnak, de a 
mostani alkalom, amikor klubunk 
megalakulásának 45. évfordulójá-
ra emlékezünk, igazi ünnep szá-
munkra – mondta Bujdosó Imré-
né, a Megbecsülés Nyugdíjas Klub 
vezetője a Szakmaközi Művelődési 
Házban megtartott ünnepségen. 
Az évforduló alkalmából Csányi 
József polgármester a város ne-
vében köszöntötte a nyugdíjas 
közösséget. Az ünnepségen a 

klub működésének 
támogatását bizto-
sító Megbecsülés 
Nyugdíjasokat Se-
gítő Alapítvány el-
nöke, Czakó Lajos 
– volt vezérigazgató 
– is megemlékezett 
a kezdetekről né-
hány mondatban. 

Az ünnepség kezdetén Bujdosó 
Imréné összegezte a mintegy fél 
évszázad legfontosabb esemé-

nyeit. Elmondta, hogy a klubélet a 
kezdetektől rendszeres, éves mun-
katerv alapján minden hónapban 

találkoznak. Irodalmi, történeti 
előadásokat, farsangi mulatsá-
got tartanak, megemlékeznek az 
anyák- és apák napjáról és a váro-
si rendezvényeknek is rendszeres 
résztvevői. Emellett a Kiskunfé-
legyházi Nyugdíjas Klubok Egyesü-
letének tagjaként közreműködnek 
sok-sok program szervezésében, 
segítésében. Nyaranta pedig egy-
egy strandnapon élvezik a közös 
együttlétet.

Az évfordulós ünnepségen egy 
gazdag fotókiállítás is felidézte a 
klub 45 éves történetét.
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Tűzoltónak lenni több mint hivatás
Ha megkérdezünk egy kisfiút, hogy mi szeretne lenni ha megnő, 
legtöbbször tűzoltóként, rendőrként, vagy egyszerűen csak hős-
ként képzeli el jövőjét. A gyermeki gondolat talán nincs is mesz-
sze a valóságtól, hiszen a hétköznapi hősök azok az emberek, 
akik saját épségüket kockáztatják másokért. Kiskunfélegyházán 
is élnek közöttünk olyan tűzoltók, akik a nap 24 órájában készen 
állnak segíteni a bajbajutottakon.

Leiz Gábor tűzoltó őrnaggyal 
hivatásáról, a Kiskunfélegyházi 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
munkájáról, és a tűzoltók életé-
nek mindennapjairól beszélget-
tünk. Közben kirajzolódott egy 
határozott jellemű, munkájára és 
kollégáira, a félegyházi csapatra 
büszke férfi portréja. 

Bár arról nem esett köztünk szó, 
hogy Leiz Gábor kisfiúként ezt a 
szakmát álmodta-e meg magának, 
az bizonyos, hogy a tűzoltópa-
rancsnok a Szent István Egyetem 
Ybl Miklós Építéstudományi Karán 
szerzett tűzvédelmi szakmérnök 

képesítést. 2003-tól Kiskunfé-
legyháza Város Tűzoltóságának 
állományában dolgozik, hivatásos 
tűzoltó. Szolgálatparancsnok-he-
lyettesként kezdte, 2010-től szol-
gálatparancsnok lett, és 2011-től 
dolgozik tűzoltóparancsnoki be-
osztásban. 

A tűzoltók munkája nem „csu-
pán” a tűzoltásból áll – derült 
ki beszélgetésünk során. Segít-
ségnyújtás közúti baleseteknél, 
viharkárok felszámolása, vízszi-
vattyúzás, állatok mentése mind 
olyan feladat, amiben szükség 
van a szakértelmükre. Megtudtuk 
azt is, hogy a parancsnok 16 éves 
tűzoltói pályafutása során egy al-
kalommal még cicamentésben is 
részt vett. Igaz, az esetek többsé-
gében ennél sokkal veszélyesebb 
és felkavaróbb ügyek fordulnak 
elő. A tüzek megfékezése, az ipar-
biztonsági és a polgári védelmi 
feladatok ellátása közben például 
gyakoriak a tragikus kimenetelű 
esetek.

Adódik a kérdés: hogyan lehet 
az ilyen eseményeket feldolgozni? 

Leiz Gábor szerint ez sohasem 
könnyű, ám a közösen átéltek 
megbeszélése mindannyiuknak a 
segítségére lehet. Ha ez nem elég 
a feldolgozáshoz, további támoga-
tást is kapnak a kollégák. A tűz-
oltók kétévente pszichológiai szű-
résen vesznek részt. Ha probléma 
van, az kiderül – hangsúlyozta a 
parancsnok –, hozzátéve: ilyenkor 
sem hagyják őket magukra. 

A félegyházi tűzoltóságon heti 
48 órában 64 ember dolgozik. A 
tűzoltóság jól felszerelt, minden 
olyan eszközzel rendelkezik, amely 
szükséges a káreseteknél.

A lánglovagoknak komoly na-
pirendjük van. Átlagéletkoruk 38 
év. Amikor nincs riasztás, képezik 
magukat, elméletben és gyakorlat-
ban is. Tantermi foglalkozásokat és 
szerelési gyakorlatokat tartanak. 
Ha pedig riasztás érkezik, minden 
esetben két perc áll rendelkezé-

sükre, hogy elhagyják a laktanyát 
és elinduljanak a helyszínre.

A félegyházi tűzoltóság 123 éve 
szolgálja a várost. Működési kör-
zetébe 12 település tartozik. A 
parancsnok elmondása szerint az 
autópálya közelsége, a veszélyes 
üzemek, a térségben kialakuló 
viharok, tűzesetek, balesetek és 
egyéb káresetek bejelentése miatt 
évente körülbelül 400-500 esethez 
riasztják őket. 52 ezer ember biz-
tonsága van rájuk bízva, ami nagy 
felelősség. A tűzoltóságon minden-
ki erején felül teljesít, és sokuknak 
ez több mint munka, hivatás.

A beszélgetés végén Leiz Gábor 
még a lelkemre kötötte, hogy min-
denképp említsem meg: nagyon 
büszke a Kiskunfélegyházi Hivatá-
sos Tűzoltóparancsnokság összes 
munkatársára, és arra, hogy a nap 
24 órájában készen állnak segíteni 
mindannyiunknak. V. K.

Nyáron is sütnek-főznek a királyi szakácsok
Idén nyáron is sikert sikerre 
halmoz a félegyházi Amatőr 
Királyi Szakácsok Egyesülete. 
Nemrégiben Boldván, az Aludt-
tej Fesztiválon az aludttejben, 
sajttal sült csirkeszárnnyal és a 
kukoricadarás aludttejes süte-
ménnyel érdemelték ki a szak-
mai fődíjat főző és sütemény 
kategóriában egyaránt, majd 
Tállyáról, a Népi Hagyományok 
Sütő-Főző Versenyéről is a leg-
jobbaknak kijáró elismeréssel 
tértek haza. Itt a libazúza pör-
költtel, a káposztaágyon sütött 
libacombbal burgonyával és al-
mával, valamint a kapros-túrós 
és almás lepénnyel, no meg a 
grízes-mézes krémessel vették 
le a zsűrit a lábáról.

Kamacsára, a sörfesztiválra már 
a VIP vendégek menüjét hívták el 
megfőzni a félegyházi főzőbajno-
kokat. Amíg a 214 csapat össze-

mérte főzőtudását, ők naponta 
300-500 főt lakattak jól egyebek 
mellett gulyással, szarvas- és 
csülkös pacalpörkölttel, zöldséges 

tokánnyal. Bojtor Tibor és Makai 
Lászlóné Szabó Mária országha-
tárokon innen és túl viszik Félegy-
háza jó hírét főzőtudományukkal 
és mérhetetlen vendégszeretetük-
kel. Nem véletlen, hogy a Magyar 
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség 
Elnöksége és Mester Bizottsága a 
magyar gasztrokultúra és a népi 
hagyományok érdekében végzett 
sok éves munkájukért a Magyar 
Népi Sütő-Főző Hagyományok 
őrzője címet adományozta a két 
elkötelezett szakembernek. Az 
elismerést Bojtor Tibor és Makai-
né Marica idén januárban vette 
át Kiskunfélegyházán, az első To-
ros Ételek Sütő-Főző Versenyén, 
amellyel új városi hagyományt te-
remtettek.
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Dr. Csonka Péter 
Kiskunfélegyháza 

2. számú közjegyzője 

megnyitotta 
irodáját. 

Az iroda címe: 
Kiskunfélegyháza, 

Szent János tér 5/b 1/3.

Telefonszám: 
76/461-236

Ügyfélfogadási idő: 
H-Cs: 8.00 – 16.00, 

P: 8.00 – 15.00

Ételallergia vagy étel-intolerancia?
Napjainkban egyre többször 
lehet hallani, hogy a pollenek, 
a poratka mellett az emberek 
különféle ételekre is allergiá-
sak. Az ételallergiát azonban 
sok esetben összetévesztik az 
étel-intoleranciával.

Valódi ételallergiában a lakosság 
mintegy 2 százaléka szenved. A hir-
telen kialakuló tünetek között száj-
zsibbadás, bőrviszketés, csalánki-
ütés, az ajkak, az arc, a nyelv és a 
torok megduzzadása, ziháló légzés, 
fulladás érzése, hasmenés, émely-
gés, hányás, szédülés, ájulás szere-
pelhet. Súlyos esetben anafilaxia is 
kialakulhat, amely életveszélyes tü-
netekkel jár (a torok megduzzadá-
sa, légúti szűkület, vérnyomáscsök-
kenés, ájulás), és azonnali orvosi 
ellátást igényel! A leggyakrabban 
allergiát okozó ételek: tojás, hal, 
rákfélék, tenger gyümölcsei, olajos 
magvak, szezámmag, földimogyoró.

Az étel-intolerancia előfordulása 
sokkal gyakoribb, a lakosság 15-30 
százalékát érinti. Itt nem immun-
rendszer által kiváltott, hanem in-
kább emésztőrendszeri problémá-
ról van szó. Tünetei közé tartozik a 
hasfájás, puffadás, hasmenés, szék-
rekedés, gyomorégés, reflux, fogyás; 
de előfordulhat ekcéma, felső lég-
úti hurut, orrdugulás, orrfolyás is. 
A fenti, nem tipikus tünetek miatt 
sokszor nem is gondolunk étel-in-
toleranciára, így az hosszú időn át 
problémát okozhat. Bár gyógyítani 

nem lehet a tünetek dózisfüggősége 
miatt, a megfelelően összeállított 
diétával a panaszok mérsékelhe-
tők, sőt megszüntethetők. A legy-
gyakrabban étel-intoleranciát okozó 
ételek: tej, tojás, búza, szója, tartó-
sítószerek (benzoátok), glutamátok, 
színanyagok.

Laktózérzékenység

Ha a szervezet nem termel tejcu-
kor-bontó enzimet, akkor a tejjel 
bevitt tejcukor a bélben nem bom-
lik le, hanem a bélbaktériumok által 
erjedni kezd, ami fokozott gázkép-
ződéshez, haspuffadáshoz, hány-
ingerhez, hasmenéshez vezet. A 
savanyított tejtermékek laktóztar-
talma jóval kisebb, mint a tejé, így 
vannak olyanok, akik ezekre nem 
érzékenyek. Ma már vény nélkül 
kaphatóak laktáz enzimet tartalma-
zó tabletták, sőt cseppek is. Ezeket 
az étkezés előtt kell bevenni, laktáz-
tartalmuk bontja a bevitt tejcukrot, 
s így a panaszok megelőzhetőek. 1 
tabletta általában 2 dl tej laktóz-
tartalmának megfelelő tejcukrot 
képes lebontani. Emellett kaphatók 
laktózmentes tejkészítmények is, 
amelyek fogyasztása semmilyen 
panaszt nem okoz.

Tejfehérje allergia

Az allergén a tejben lévő fehérje a 
kazein, illetve annak fehérje töre-

dékeire adott intolerancia. Mind a 
tehéntejben, mind a kecske-, a juh-, 
és a kancatejben megtalálható ez a 
fehérje, így ezeknek az állatoknak a 
tejét, s tejkészítményeit is kerülni 
kell! Az egyetlen megoldás a tejmen-
tes diéta. Ha olyan újszülöttnél, vagy 
kisgyermeknél lép fel tejallergia, aki 
szopik, akkor az anyának is tejmen-
tes diétát kell követni. Amikor tej-
mentes ételeket vásárolunk, nagyon 
résen kell lennünk, egyrészt mert 
számos élelmiszerben jelen vannak 
a tejszármazékok adalékanyagként, 
másrészt, mert sok növényi alapú 
tejkészítmény tartalmazhat, tejet, 
tejport, tejsavót, kazeint, s ezek fo-
gyasztásával diétahibát követünk el. 
Nagyon jól alkalmazhatók viszont a 
növényi tejszerű italok, mint példá-
ul a rizs-, a mandula-, a szója-, a 
kókusztej. Ezekből már készítenek 
tejszínt, pudingot is.

Lisztérzékenység, glutén
érzékenység, cöliákia

Egyre gyakrabban előforduló éte-
lintolerancia, 100 emberből egyet 
érintett. Kiváltója a gabonafélékben 
(búza, árpa, rozs, zab, tönköly) lévő 
fehérje, a glutén egyik fehérjecso-
portja: a gliadin. A tünetek oka a 
vékonybél nyálkahártyájának, és a 
bélbolyhoknak a pusztulása, s ezen 
a károsodott bélfalon keresztül az 
emésztés és a felszívódás nem meg-
felelő. Ez emésztőrendszeri tünete-

ket, sőt tartósan fennállva fogyást, 
gyengeséget okozhat, de hiánybe-
tegségek is megjelenhetnek. A kulcs 
itt is a gluténmentes étrend, mely 
hatására a bélfal fokozatosan ma-
gától felépül és visszatérnek a nor-
mál funkciói. Egy jogszabály szerint 
gluténmentes az a készítmény, mely 
20 mg/kg-nál kevesebb glutént tar-
talmaz. Szerencsére ma már renge-
teg gluténmentes termék kapható, 
a búza helyett pedig használható a 
rizs, a burgonya, a kukorica, a köles, 
hajdina, quinoa, amarant, szent-
jánoskenyérmag-liszt is. Sajnos a 
gluténmentes étrend leggyakrabban 
élelmi rostokban szegény, ezt nö-
velni lehet sok zöldség, gyümölcs, 
olajos magvak fogyasztásával. A 
normál emésztés megőrzése ér-
dekében az ételek dúsíthatók útifű 
maghéjjal (Psyllium) is.

A gluténmentes élelmiszereket, 
liszteket, süteményporokat, tész-
tákat, sok más, az egészséges táp-
lálkozáshoz hozzájáruló termékkel 
együtt keresse a Körpatikában!

A rovat a Körpatika támogatásával 
készült.

Babák és mamák találkoznak 
Négy esztendeje alakult meg a Szak-
maközi Művelődési Ház Baba-mama 
csoportja. Az évfordulóról megemlé-
keztek az augusztusi találkozón, de 
a program a szokásos összejövete-
lek szerint zajlott. A nagyobbacskák 
az udvaron találtak játéklehetősé-
geket, az apróságok pedig anyuká-
jukkal közösen tájékoztató előadá-
sokon, beszélgetéseken, és persze 
játékos foglalkozásokon vettek részt. 
Az anyukák ezúttal a babamasszázs 
hatásairól, a babahordozásról, a házi 
gyógymódokról, valamint a „dackor-
szakról” hallgattak meg tájékoztatót 
a szakemberektől.

Dr. Sinkó Melinda csoportveze-
tő az évforduló kapcsán elmondta, 
hogy a közösség létrehozásának 

legfőbb célja az édesanyák támoga-
tása volt. Hamar kiderült, hogy erre 
komoly igény is jelentkezik, hiszen a 
heti foglalkozásokon 15-20 anyuka 
és kisgyermeke van jelen. Az ösz-
szejöveteleken a legtöbb előadás a 

szoptatásról, a kötődést támogató 
gyermeknevelési eljárásokról szól, 
de a beszélgetések során a szülők 
és előadók minden, a gyermekne-
veléssel kapcsolatos témát megvi-
tatnak.

Hirdetés
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Az iskolakezdés minden évben alapos felkészülést igényel a 
gyermekes családoknál. A tapasztalat azt mutatja, hogy az első 
osztály a legmegterhelőbb a családok számára, a ruházat és 
az új tanszerek, valamint a felszerelés akár 100 ezer forintra 
is rúghat. A felsőbb osztályokban már nem cserélnek évente 
eszközöket, sok esetben egy-egy iskolatáskát több tanéven át 
használnak a gyermekek. A családok nem egyszerre, hanem üte-
mekben, több lépcsőben veszik meg a szükséges tanszereket.

Besze Adrienn (31), Letti (7): – A 
nyár folyamán megvettük az alap-
felszereléseket a 2. osztályhoz. 
Idén új tolltartót és iskolatáskát 
vásároltunk – ezeket is időben be-
szereztük. Az első osztály jobban 
megterhelte a pénztárcánkat, hi-
szen mindenből újra volt szükség. 
Mostanra az alapok megvoltak, to-
vábbi könnyítés, hogy 4. osztályig 
ingyenesek a tankönyvek.

„Szabó család”, Szabó Bence 
(10): – Felkészültünk a tanévre, 
beszereztük az iskolához szüksé-
ges eszközöket. Bence számára 
az egyik legfontosabb a testne-
velés-felszerelés volt, azt is meg-
vettük. Iskolatáskából a tavalyit 
használja, az ő kívánságára új 
tolltartót kapott, Barcelonásat. 

Nem egyszerre, ütemekben vet-
tük meg a felszerelést. Sokat 
számítanak az ingyenes tanköny-
vek, amit negyedik osztályban 
még igénybe tudunk venni. Ha 
egy család időben felkészül, ak-
kor el lehet osztani a költségeket, 
tanszerek közül sem szükséges 
mindent a nyár folyamán lecse-
rélni.
Sebőkné Kati (72), Bazsi (8), 
Réka (11): – Az előző tanév be-
fejezését követően elkezdődik a 
felkészülés az újra, gyűjtenek a 
szülők az új tanszerekre, felsze-
relésekre. Két iskolás gyermek-
nél dupla költséggel jár. Unokáim 
Pesten járnak iskolába, évente 
cserélik a tolltartót és a táskákat, 
mert elkopnak, elhasználódnak.

KÖRKÉRDÉS: Hogyan készül a tanévre? Népszerű 
a kunfakó

A középtermetű, rendkívül kitartó 
és jól lovagolható fajta, a kunfakó 
tartói és tenyésztői a félegyházi 
parkerdőben mutatták be egymás-
nak és az érdeklődőknek, hogy 
mire képesek kedvenceik. Eör-
dögh András, a Kunfakó Ünnep 
főszervezője elmondta, hogy a ren-
dezvény elsősorban a lótenyész-
tők ünnepe volt, de nagyon sok 
érdeklődő látogatott ki a városból 
is, hogy megismerjék ezeket a vég-
telenül barátságos négylábúakat.
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Petőfi emlékére
A kiskunfélegyháziak, amikor a 
múltjukra tekintenek, onnan vilá-
gítótoronyként kiviláglik egy nagy-
szerű név, nagyszerű életút, Petőfi 
Sándor életútja – fogalmazott 
ünnepi köszöntőjében dr. Csorba 
László, egyetemi docens, a költő 
halálának 167. évfordulójára ren-
dezett ünnepi megemlékezésen. 

A Magyar Nemzeti Múzeum nyu-
galmazott igazgatója ünnepi be-
szédében kitért Kossuth Lajos és 
Petőfi Sándor kapcsolatára, akik – 
emlékeztetett rá – bár nem nagyon 
kedvelték egymást, képesek voltak 
felismerni, hogy céljaik és alapvető 
értékeik azonosak. Ezzel tanúsá-
got tettek arról, amit Deák Ferenc 
így fogalmazott meg: „szeressétek 
jobban a hazát, mint amennyire 
utáljátok az ellenségeiteket”.

Az ünnepi köszöntő után a vá-
rosvezetés, a civil szervezetek és 
a pártok képviselői helyezték el az 
emlékezés koszorúit a költő szob-
ránál, majd a kiskőrösi Petőfi-szü-

lőház és Emlékmúzeum grafikai 
gyűjteményéből nyílt kiállítást 
ajánlotta az érdeklődők figyelmébe 
Molnár István festőművész.

Az évforduló alkalmából a Cons-
tantinum Intézmény Színjátszó 
Köre a Mindent átíró 1849 című 
darabbal tisztelgett Petőfi emléke 
előtt. Ezt a darabot Erdélybe, Fe-
héregyházára is „magukkal vitték” 
a félegyháziak, ahol évtizedek óta 
képviselteti magát a város a Pe-
tőfi Sándor halálának évfordulóján 
megtartott emlékünnepségeken. 
Idén, július 31-én sem volt ez más-
képpen.

Harangjaink gyásznapja
A félegyházi harangtörténet 
legszomorúbb napja volt 1916. 
július 26-a. A város ezen a na-
pon búcsúztatott egyszerre 6 
harangot, ami sem azelőtt, sem 
azóta nem történt meg. A leg-
hitelesebben az akkori „fő ille-
tékes”, Toldi Jenő, ó-templomi 
apátplébános írásos beszámo-
lóját idézve emlékezhetünk meg 
erről az egyszeri eseményről:

„A nagy háború első éve derekán a 
hercegprímás a hadsereg szükségle-
teire felajánlotta a katholikus temp-
lomok harangjait. Püspök urunk 
felhívására 1915. IX. 14-én küldtem 
jelentést 5 harangunkról, méreteik-
ről. Itt hagyni kértem a legnagyobbat 
hangja szépségéért, a legkisebbet, 
városunkkal egykorú régiségéért. 
(1743.)  Püspöki értesítés után 1916. 
áprilisában előkészítettem a népet. 

1916. július 19-én intézkedett egy 
katonai mérnök a levétel s elszállítás 
iránt. Július 21-22-én kibontották a 
portikus (főbejárat) boltívét, s bent a 
toronyban eresztették le a „besoro-
zott” három harangot, s a templom 
előtt elhelyeztük. A nép özönlött lát-
ni, virággal, csókkal búcsúzni. Július 
23-án, vasárnap a nagy mise után, a 
templom népével kivonultunk hozzá-
juk, s búcsúzó beszédemben a kis-
hitűség ellen erősítettem a népet. A 
harangokról s a népsokaságról több 
fényképfelvételt készítettek. Az e na-
pon tartott városi közgyűlés lelkesen 
emelt szót a IV. harang megtartásá-
ért is, mert ez is 1743-ból való. Még 
aznap este behozattuk a galambosi 
iskola majd ekkora (48 kg-os) haran-
gocskáját, s azt tettük helyébe. Kö-
zéjük hoztuk még a Kalmár-kápolna 
kisebbik harangját. Július 26-án, 

szerdán délelőtt 9 órakor indult ve-
lük a virágokkal elborított stráfkocsi, 
a nép ezreinek kíséretében; nagy ha-
rangunk zúgta utánuk a búcsúszót. 
Szívekbe markolt ez a „bevonulás”.

Az új-templomnál az ottani 3 (kö-
zépső) harang csatlakozott a menet-
hez. A vasútnál darabonként meg-
mázsálva jegyzőkönyv mellett adtuk 
át a katonai mérnöknek. Még aznap 
a ceglédi gyűjtőhelyre vitték. A meg-
mentett ősi kis harangba (a „csen-
gettyű”-be) pedig bele vésettem a 
következőket: „1916. A világháború-
ban hazánk védelmére felajánlottuk, 
többivel lebocsátottuk, de népünk 
és közgyűlésünk forró kívánságára, 
mint városunk alapításának egyko-
rú emlékét, másikkal megváltottuk, 
újra fölhelyeztük, júl. 26-án. „Két 
muszka hadifogoly felvitte, s föltette 
ismét régi helyére.”

Habár sokkal rövidebb, de a másik 
beszámoló Zámbó Dezső, új-temp-
lomi plébános tollából származik:

„Először 1916 július 26-án el-
vittek 3 drb. harangot, és pedig a 
2-ikat, mely 697 klgr súlyú volt, - a 
3-dik 459 klgr, - a 4-dik 202 klgr su-
lyú, összesen a 3 harangot 1358 klgr 
súlyban, 5432 korona ellenértékkel 
fizetve ki, mely összeg, a Püspöki 
Hatóságokhoz lett beküldve.

Eldúdolta népe életét
„Kis vályogház, megroskadt nádte-
tő, mint annyi más, innét indult el 
Ő, a szűcs fia, a sápadt, halk sza-
vú, s a halhatatlanságig ért az út. 
Szűcsök, takácsok népe küldte őt, 
hogy szép szavával szője a jövőt. 
És eldúdolta népe életét, a magyar 
búzamezők énekét.” Ezekkel a 
gondolatokkal kezdte köszöntőjét 
Móra Ferenc születésének 137. 
évfordulóján, a szülőház udvarán 
rendezett megemlékezésen Kapus 
Béláné, a Móra Ferenc Társaság 
ügyvezető elnöke.

A köszöntő után a társaság tag-
jai Móra szépirodalmi, újságírói 
és régészeti munkásságát idézték 

egy-egy írásának felolvasásával. 
Az író életének fő mozgatórugója 
családja volt. Szeretett lányához, 
a 19 éves Pankához szóló levelét 
dédunokája, Vészits Andrea ol-
vasta fel. Az ünnepséget jelenlété-
vel megtisztelte Jenes Györgyné, 
Móra István dédunokája is.

A felolvasásokat követően a vá-
rosvezetés, a Móra Ferenc Társa-
ság, a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület, a Móra Ferenc Művelő-
dési Központ, a Kiskun Múzeum 
és az MSZP helyi szervezetének 
képviselői helyezték el koszorúikat 
a szülőház falán, illetve a Móra téri 
szobornál.                                s. r.

40 éve halt meg 
Holló László

Holló László festőművész halá-
lának 40. évfordulóján tartottak 
megemlékezést augusztus 14-én 
a Felsőtemetőben. A Kossuth-dí-
jas festőművész, városunk dísz-
polgárának munkásságát a Holló 

László Képzőművészkör nevében 
Rátkai Zsuzsanna méltatta. A 
megemlékezést követően a vá-
rosvezetés, a képzőművészkör, 
a Móra Ferenc Közművelődési 
Egyesület és az MSZP helyi szer-
vezetének képviselői helyezték el 
az emlékezés koszorúit a családi 
sírboltnál.
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Alkotó  
félegyháziak

Kelemen Sándorné Mara több, mint 
10 éve él a Nádasdy utcai szociális 
otthonban. Az ötvenes évei elején járó 
asszony nagy erőfeszítéseket tesz, 
hogy súlyos gerincproblémái ellenére 
megőrizze önállóságát és életkedvét. 
Mint mondja, nagy segítség számára 
ebben az alkotás. Az alábbiakban leg-
újabb versét közöljük. 

Küzdés
A gyógyulás útján járok én                       
Nem adom fel a reményt   
Minden kis mozzanat egy-egy                              
Lépés, kis öröm számomra.

Nem adom fel a reményt                            
Nagy akaraterővel küzdök;                              
És mindig reménykedek.
Hisz egyszer élünk, egy az életünk.

S ha valami betegség ér                
Meg kell tanulni leküzdeni. 
Én is küzdök saját magammal                              
Vívom a magam harcait.

Mindig kell, hogy valami    
ösztönözzön,  legyen életerőm;                              
S néha egyszer-egyszer
Érezzem a boldogság érzést.

Kelemen Sándorné

Nyári művésztáborok
Tájképfestők

A tőserdei Kontyvirág Erdei Is-
kolában idén is Sáska Tibor fes-
tőművész irányította a 24. Dulity 
Tibor Tájképfestő Tábor szakmai 
munkáját. A táborvezető elmond-
ta: már készülnek a 2017-es évre, 
amikor a tábor megalakulásának 
25. évfordulóját ünneplik. Ebből 
az alkalomból egy nagyszabású 
találkozót szerveznek, ahová meg-
hívást kap minden művész, aki a 
negyed század alatt részese volt a 
közös alkotómunkának. 

A festménytől a tűzzománcig

Idén is Tiszaalpár adott otthont 
a Holló László Képzőművész Kör 
és a budafoki Mészáros László 
Képzőművészeti Egyesület alko-
tótáborának. A táborban 22 mű-
vész dolgozott, az egyhetes munka 
termését pedig összegző tárlaton 
mutatták be a nagyközönségnek. 
A 23. alkalommal megrendezett 
alkotótáborban idén festményeik-
kel, portréikkal, tűzzománc alkotá-
saikkal és linómetszeteikkel a 120 
esztendeje született Kádár Lajos 
tiszaalpári népi író szellemisége 
előtt tisztelegtek a művészek. Ör-
vendetes, hogy a tábor törzstag-
jaihoz idén több fiatal művész is 
csatlakozott – mondta el Török 
Tamás művészeti vezető. A ha-
gyományoknak megfelelően most 
is egy-egy alkotással köszönték 
meg a településnek a szíveslátást 
a résztvevők.

Összművészeti program

Gátér község idén is szeretettel 
várta a művészetek iránt érdek-
lődő fiatalokat. Az összművé-
szeti táborban kézművességgel, 
néptánccal, modern táncokkal 
és a népzenei hangszerekkel is-
merkedő gyerekeket a falu lakói 
süteményekkel, ásványvízzel és 
ajándékokkal kényeztették. Hogy 
mennyire fontos ez a hatodik alka-
lommal megrendezett művészeti 
összejövetel valamennyi szereplő 
számára, azt jól mutatja, hogy a 
fiatal előadók, foglalkozásvezetők 
ingyenesen vállalták a munkát, és 
még az esti programokat, tábortü-
zeket is megszervezték.

Közösen alkottak

Tizennyolcan vettek részt a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban július-
ban megrendezett nemzetközi író-
táborban. Mint azt Miklya Zsolt, 
az egyik szervező elmondta, ez a 

tábor azzal az igénnyel jött létre, 
hogy az online kapcsolatból offli-
ne kapcsolat is legyen, ugyanis 
a résztvevő alkotók egy blognak 
köszönhetően ismerték meg egy-
mást, ott teszik közzé írásaikat, 
munkáikat. Miklya Zsolt szerint 
ez a hét jó alkalom volt arra, hogy 
a művészek jobban megismerjék 
egymást és megtapasztalják a kö-
zös alkotás örömét.

Pálosszentkút értékei

Július 31-én zárult a negyedik Pá-
losszentkúti Alkotótábor. Az évről 
évre visszatérő alkotók a kegyhely 
nevezetességeit és a környék ter-
mészeti szépségeit örökítették 
meg műveikben. Az alkotótábor 
programjait színesítette Kuzma 
Levente szegedi orgonaművész 
koncertje, valamint egy közös ki-
rándulás a Péteri-tónál. Az idei 
alkotások között a 4 éves Kuzma 
Luca rajzai is láthatóak voltak a 
táborzáró kiállításon.

Néptáncos 
jubileum
Hányszor, de hányszor eléne-
kelhették, táncolhattak erre a 
dalra a petőfiszállási gyerekek, 
miután 10 esztendővel ezelőtt 
megalakult a Petőfiszállási 
Néptáncegyüttes. A jubileumot 
méltóképpen meg is ünnepelték 
július 23-án a Faluházban. 

Az elmúlt egy évtized alatt 
a táncos lábú ifjoncok megis-
merték és megszerették a nép-
táncot, és sok sikert arattak. 
Községük ünnepein rendszeres 
fellépők voltak. De sikerrel mu-
tatták be produkcióikat a kis-
térség községeiben, városaiban 
is. Az ünnepi gálán a csoportok 
bodrogközi, somogyi és bukovi-
nai táncokat adtak elő zenekari 
kísérettel, de szólóénekkel és 
páros táncokkal is szórakoz-
tatták a faluház zsúfolásig telt 
termét.

XVIII. Húsfőző Fesztivál és Falunap
Kunszálláson bő másfél évtizede 
indították útjára a település egyik 
legfontosabb közösségi rendez-
vényét, a húsfőző és tésztafesz-
tivált. Akkor még csak helyiek 
mutatták meg gasztronómiai tu-
dásukat, mára viszont határo-
kon átívelő rendezvénnyé vált a 
hagyományos ősz eleji program. 
Idén szeptember 3-án, szomba-
ton tartják meg a versenyt, amely 
kiegészül Kunszállás falunapjával 
is. A Radnai téren ezúttal is lesz-
nek gyerekprogramok, kézműves 
vásár, bor-bár, rodeó-bika, majd 
13 órakor ünnepélyes megnyi-

tóval veszi kezdetét a fesztivál. 
Néptánccal kedveskedik a közön-
ségnek Kunszállás testvértele-
pülése, Agyagfalva együttese, de 

fellép a helyi Csűr-
csavaró Néptánc-
együttes, a Szeremlei 
Néptánccsoport, az 
Izgő-mozgó és a Vir-
gonc Tánccsoport is.

17 órakor Galam-
bos Lajos és zenész 
barátai, 19 órától 
pedig a Jump Rock 
Band múlatja az időt.

21.30-tól tűzijá-
ték, 21.45-től pedig hajnalig tar-
tó szabadtéri retro parti várja a 
résztvevőket.  (A fotó a 2014-es 
rendezvényen készült.) 
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Cukrász a javából

A finom desszertek, torták és sü-
temények nélkül talán nem is tel-
jes az élet, hiszen többek között 
az ilyen finomságok édesítik meg 
mindennapjainkat, nem is beszélve 
az ünnepnapok, esküvők tortáiról. 

Kovács János cukrászmester 
félegyházi üzemében a torták mel-
lett táblás csokoládékülönleges-
ségek és bonbonok is készülnek. 
Nem beszélve azokról a virág-
költeményekről és dekorációkról, 
amelyekkel később a tortákat és 
süteményeket díszítik.

Az üzem látogatása során a 
cukrászmester bevezetett „biro-
dalmába”: megmutatta a sütőbe-
rendezést, keverőtálakat és edé-
nyeket, a „masnizót”, a hűtőt, és 
eközben mesterségéről és „kette-
jük” találkozásáról mesélt. A mes-
tercukrász elmondta, hogy Kiskun-
félegyházán kezdte tanulmányait, 
itt kezdett dolgozni, majd Kecske-
métre, egy nagynevű cukrászdába 

került. Tehetségére itt figyeltek fel, 
és itt kapta az első bátorításokat 
is, hogy versenyezzen. Az Euró-
pa-szerte szerzett tapasztalatokat 
most saját üzemében kamatoztat-
ja. Itt a sütemények és más finom-
ságok a cukrásztársakkal közös, 
összehangolt munka eredménye-
ként készülnek el, azonban a díszí-
tés mindig a cukrászmester dolga.

Kovács Jánosék a legkülönlege-
sebb igényeket is igyekeznek tel-
jesíteni. Legyen szó diétáról vagy 
ételallergiáról, az íz és a látvány 
nem szenvedhet csorbát. 

A kétgyermekes cukrász te-
hetségét külföldön is elismerik. 
Munkatársaival rendszeresen tar-
tanak képzéseket itthon és szerte 
a nagyvilágban. Amikor a jó süte-
mény titkáról kérdeztük, lakonikus 
rövidséggel azt mondta, nem kell 
hozzá más, mint jó minőségű alap-
anyag, és a sütés öröme. 

V. K.

Ismét Nyeregszemle 
A rossz időjárás miatt júliusban el-
halasztott Nyeregszemlét augusz-
tus utolsó hétvégéjén, 27-28-án, 
szombaton és vasárnap rendezik 
meg. Talán nem korai még a szer-
vezők öröme, hiszen az előrejelzé-
sek verőfényes napsütést és igazi 
kánikulát jósolnak. 

Solymosi Bertold főszervező 
elmondta: mintegy 150 lovat vár-
nak, és a csikósversenyen várható-
an rekord számú versenyző indul. 
A félegyháziak és a kiskunmajsaiak 

kedvezményes áron, 1000 forintért 
látogathatják az igazi családi prog-
ramot ígérő rendezvényt. A gyere-
keket többek között szalmajátszó-
tér, hintalovas park és ingyenes 
lovagoltatás várja, szombaton este 
moldvai táncház várja az érdeklő-
dőket, vasárnap pedig rengeteg lo-
vas képzéssel kapcsolatos program 
és előadás lesz, A Nyeregszemle 
egyik leglátványosabb eleme két-
ségtelenül a szombat délelőtt 9 
órakor kezdődő seregszemle lesz.

Óriási érdeklődés kísérte 
az idei Kurultajt
12 országból, 27 hun és türk tu-
datú nemzet képviselője vett részt 
a rokontudatú népek háromnapos 
közös ünnepén, a bugaci Kurul-
tajon. Európa legnagyobb lovas 
hagyományőrző rendezvényét a 
Magyar-Turán Alapítvány szerve-
zésében az idén augusztus 12-e és 
14-e tartották. Az esemény nagy-
számú érdeklődőt vonzott.

A bugaci pusztát egy hétvégére 
jurták és a múltat idéző népvise-
letbe öltözött hagyományőrzők 
népesítették be. A rendezvény 

ideje alatt 50-nél is több fellépő 
szórakoztatta a nagyérdeműt, de 
a programok között volt honfog-
laláskori leletanyagot felvonultató 
régészeti és antropológiai kiállítás, 
lovasnomád játék köböreverseny 
címmel, íjász-, párbaj- és szablya-
vívóverseny, valamint számos ha-
gyományőrző bemutató is.

A hagyományőrző harcosok, 
gyalogosok, lovasok, csikósok, be-
tyárok és huszárok seregszemlé-
jén a Kárpát-medence valamennyi 
lófajtája felvonult.

„Lazultak” a suliban
Szülők, pedagó-
gusok és támoga-
tók segítségével 
harmadik alka-
lommal szervez-
tek szabadidős 
programot július 
20-án „Lazulj 
velünk nyáron” 
címmel a Darvas 
Általános Iskolá-
ban. A fiatalokat 
sportbemutatók, kézműves fog-
lalkozások, arcfestés, aszfaltrajz-
verseny és játékok várták. Németi 
Hajnalka főszervező elmondta, 
hogy a lakótelepen nagy szükség 
van arra, hogy a fiataloknak hasz-
nos elfoglaltságot, szórakozási 

lehetőséget tudjanak biztosítani a 
nyári időszakban. Az önkéntesek 
bevonása nem okoz gondot, de 
több naposra csak nagyobb önkor-
mányzati és támogatói segítség 
mellett tudnák bővíteni a rendez-
vényt. 
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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

Keze nyomát viseli Félegyháza
Kivételezett helyzet, amikor egy hivatás szolgálatában töltött 
fél évszázad után az ember lépten-nyomon találkozhat alkotó 
munkájának kézzelfogható eredményeivel. Ugyanakkor nyo-
masztóan nagy felelősség is, ami élethosszig tartó, kérlelhe-
tetlen fegyelmet követel. Elvégre a legapróbb részleteknek is 
időtállónak és hosszútávon vállalhatónak kell lenniük. Szurmik 
János erre a szellemiségre törekedett építőipari kivitelezői pá-
lyafutása során, amely éppen 50 esztendővel ezelőtt indult. A 
szakembert – akinek keze nyomát Félegyháza-szerte középüle-
tek és családi házak tucatjai viselik magukon – erről a termé-
keny életútról kérdeztük.

– Pitvaroson születtem, 1966-
ban végeztem a szegedi tech-
nikumban. Az akkori BÁCSÉP 
ösztöndíjasaként Kecskeméten 
voltam már nyári gyakorlaton is, 
majd a DUTÉP-hoz kerültem. Épí-
tésvezetőként kezdtem, és nagyon 
sok feladatot kaptam Félegyházán. 
Akkoriban épült a szakmunkás-
képző kollégiuma és tanműhelye a 
Kossuth utcán, a Petőfi lakótelep, 
néhány óvoda és bölcsőde…  Gya-
korlatilag én képviseltem a céget 
a városban a tervegyeztetéseken 
és más hivatalos ügyekben, így az 
évek során sikerült kiépíteni egy 
jó kapcsolatrendszert. Amikor a 
rendszerváltást követően átrende-
ződtek a dolgok, és a céget felda-
rabolták, én családi vállalkozásban 
folytattam tovább a tevékenységet.

– Időközben félegyházi lett?
– Sokat dolgoztam Félegyházán 

és Kecskeméten is, de 1973 óta 
itt élek. Jászszentlászlói lányt vet-
tem feleségül, itt telepedtünk le és 

alapítottunk családot, Félegyháza 
ma már az otthonom. 9 éve nyug-
díj mellett dolgozom, a munkában 
töltött idő fele állami, fele saját 
magáncégemnél telt. Részt vehet-
tem a kecskeméti megyei kórház, a 
Granada Hotel, a Máltai Szeretet-
szolgálat Matkói úti központjának 
építésénél, Félegyházán büszke 
vagyok többek között a gimnázium 
új szárnyára, vagy a nemrégiben 
felépült Törpi Bölcsire. A környék-
ben is sokat dolgoztunk, nemrégi-
ben Pálmonostorán, a tornaterem 
és az óvoda bővítése fűződött a 
nevünkhöz. A legtöbb helyen gene-
rálkivitelezőként volt jelen a csalá-
di vállalkozás. 1982 óta építőipari 
szakmunkásokat is vizsgáztatok.

– A rendszerváltást követően 
rengeteg építőipari cég alakult, 
kevés van azonban, amely nap-
jainkig töretlenül dolgozik. Mi a 
titka az ön vállalkozásának?

– Jelenleg 25 fős a saját létszá-
munk, emellett foglalkoztatunk al-

kalmanként bedolgozókat is. A vál-
ságos időket többek között azért 
tudtuk túlélni, mert kevés az admi-
nisztratív dolgozó. Ennek persze az 
az ára, hogy sokszor magam írom 
az árajánlatokat, a pályázatokat, 
viszont így a gazdálkodás minden 
szegmensére rálátok. Kezdetektől 
elköteleztem magam a korszerű 
anyagok és a gépesítés mellett, 
és mindig nagy figyelmet fordítot-
tam saját magam és az embereim 
szakmai fejlődésére. Emellett a 
kapcsolatépítés is központi szere-
pet tölt be, és persze kell még egy 
nagy adag szerencse is!

– Ki viszi tovább a családi vál-
lalkozást?

– Három fiunk közül Attila lett 
építészmérnök, vele együtt dolgo-

zunk most a vállalkozásban. Két 
másik fiam informatikus, az egyik 
jelenleg Berlinben van, a másik jó-
voltából pedig egy nyolc hónapos 
unoka szépíti meg a mindennap-
jainkat. Feleségem nyugdíjas pe-
dagógus.

– Mit csinál egy építész, ami-
kor pihen?

– Szeretem aktívan tölteni az 
időt, szívesen végzek fizikai mun-
kát. Amikor középvezető voltam, 
egy-egy hétvégén elmentem az em-
berekkel dolgozni, így tudták, hogy 
amit kérek, azt meg is tudom csi-
nálni. Szívesen barkácsolok, öröm-
mel készítek egyszerűbb szekrénye-
ket, korlátokat. Emellett a családom 
körében töltött idő tölt fel.

Tóth Timea

Zord időben is aratóverseny
Nem fogadta kegyeibe az idő-
járás a júliusban, Haleszban 
megrendezett XII. hármaskerü-
leti aratóversenyt. A kiskunokat, 
nagykunokat, jászkunokat és a 
vajdaságból érkező csapatokat 
mégsem rettentette el a zuhogó 
eső. Igaz, a búzatáblákba nem 
tudtak kimenni, de viseletüket, 
arató szokásaikat felelevenítet-
ték, bemutatták, és ami még 
ennél is fontosabb, barátokként 
találkoztak egymással, az ér-
deklődőkkel.

A Haleszi-, a Nagyszőlő úti Gaz-
dakör és a Selymesért Egyesület na-
gyon készült a rendezvényre, amelyre 
mintegy 30 aratócsapat jelentkezett 
a hármaskerületből, a Vajdaságból 
pedig 9 település kívánta bemutat-
ni az aratáshoz kötődő szokásokat, 

valamint azt, hogy a kézi aratásnak 
még vannak művelői – mondta el 
Ván Jenő. A rendezvény főszervező-
je arról is beszámolt, hogy a kedve-
zőtlen időjárás miatt mindössze két 
csapat maradt távol a találkozóról. 

A zsűri hangos muzsikaszó és 
éneklés közepette végezte a dolgát. 
Értékelte a résztvevők öltözetét, a 
kiállított eszközöket és 
aratódíszeket, étele-
ket, és természetesen 
az ilyenkor elmarad-
hatatlan aratópálinkát 
is. Döntésük nyomán 
első helyezést ért el a 
Haleszi Gazdakör és a 
Karcagi Aranykalász 
csapat. A második 
helyen a Kunmadarasi 
Gazdakör és a vajda-

sági Mezei Virág csapat végzett, míg 
a harmadik helyezést a Selymesért 
Egyesület, valamint a Jánoshidai 
Gazdakör aratói kapták. 

A főzőversenyben legízletesebb-
nek a karcagiak birkapörköltje bizo-
nyult, a kiskunlacháziakét a második 
helyre szorítva. A kiskunfélegyházi 
Hegedűs testvérek a harmadik he-
lyezettnek járó díjat érdemelték ki 
marhapörköltjükkel.
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NEM SORSOLUNK, 
ÖNNEK IS JÁR!

Váltson MOST e-SZÁMLÁRA,

és 1000 Ft kedvezményt 

adunk lakossági vízdíjából!

Részletekért kattintson a bacsviz.hu-ra!

Akciós OTP Személyi kölcsön

A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal. 
THM 11,53%–20,72%
Akciós időszak: 2016. augusztus 1-től visszavonásig, 
de legkésőbb szeptember 30-ig.

Részletes feltételek: www.otpbank.hu • 06 1 366 6032

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke  
a feltételek változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja.  
A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és  
az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban 
vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül 
ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése.

„ Gyakran költségesebb az iskolakezdés, 
mint amire számítunk.”

Vachó Ildikó, OTP Bank, budafoki fiók

Akciós OTP Személyi kölcsön

A teljes futamidő alatt fix, akciós kamattal. 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke 
a feltételek változása esetén módosulhat. A Bank a hitelbírálat és a kondíciók módosításának jogát fenntartja. 
A tájékoztatás nem teljes körű, ezért – amennyiben felkeltettük érdeklődését – a termékek, szolgáltatások és 
az akció részletes feltételeiről, valamint további részletes információkért kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban 
vagy a honlapunkon közzétett vonatkozó Üzletszabályzatokból és Hirdetményekből. Jelen tájékoztatás nem minősül 

A Kiskunfélegyházi
Víziközmű Társulat hirdetménye

Tisztelt társulati tagok, ingatlantulajdonosok!
A szennyvízcsatorna beruházás III. ütemében a lakossági ön-

rész megfizetésére kötött LTP szerződések megszüntetése csopor-
tosan történik. A lakástakarék számlák felmondásáról a társulati 
tagok levélben kaptak értesítést az OTP Lakástakarék Pénztártól. 
A számlákon lévő összeg az engedményes Víziközmű Társulathoz 
kerül át, állami támogatás nélkül. Ebből a társulat már törlesztette 
a mintegy 52 millió Ft beruházási hitelt. 

A társulat küldöttgyűlése várhatóan szeptember végén dönt a la-
kossági érdekeltségi hozzájárulás optimális mértékéről, vagyis az 
önerő csökkentéséről, az alapszabály szükséges módosításáról. 
Ezt követően indulhat meg az elszámolási eljárás a lakossággal, 
melynek első lépése az érdekeltségi hozzájárulás végleges mérté-
kének közlése, a szükséges intéznivalókról szóló tájékoztató levél 
kiküldése. A névre és lakcímre szóló társulati levél megérkezéséig 
türelmüket kérjük, addig a lakosság részéről az OTP és a társulat 
felé teendő nincs.

Tisztelettel: 
Kiss Kálmán Tibor elnök, 

az Intézőbizottság nevében



  2016. augusztus 26. 15SPORT l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

14 ország asztaliteniszezői 
gyűltek össze

Rekord létszámú, 42 külföldi és 
20 hazai játékos részvételével 
augusztusban rendezték meg 
a Eurotalents Pre-Selection 
Camp elnevezésű nemzetközi 
asztalitenisz edzőtábort a Kész 
Aréna Városi Sportcsarnokban. 
A 2004-2005-ös korosztály 
országonkénti legjobb három 
leány és fiú játékosait profi 
szakmai edzői stáb irányította. 
A keleti régió és a szomszédos 
országok tehetségei mellett 
Svédországból, Dániából, Por-

tugáliából, Belgiumból, Hol-
landiából és Görögországból 
érkeztek gyerekek. A tábornak 
hagyományosan Kiskunfélegy-
háza ad otthont, köszönhetően 
Karsai Ferencnek, a rendez-
vény fővédnökének, a Félegy-
házi Asztalitenisz Sportiskola 
vezetőjének. Az edzői stábot 
Halmai Attila és Aranyosi 
Levente mellett számos neves 
tréner, többek között a korábbi 
sokszoros válogatott Kriston 
Zsolt alkotta. 

Bajnoki címre törnek  
a kézisek
Megkezdte a felkészülést a 
2016/17-es szezonra az NB II 
dél-keleti csoportjában szerep-
lő Kiskunfélegyházi HTK felnőtt 
férfi kézilabdacsapata. Az elmúlt 
két bajnokságot egyaránt máso-
dik helyen záró félegyháziak az új 
idényben az aranyéremre törnek, 
a keretet több játékossal meg-
erősítették. Eddig kevésen múlt a 

bajnoki aranyérem elnyerése, ez 
még hiányzik a KHTK férfi felnőtt 
kézilabdacsapatának éremgyűj-
teményéből. Az NB II. dél-keleti 
csoportjában ezúttal is 12 csapat 
vesz részt, a tavalyi bajnok Kun-
szentmárton nem vállalta az NBI./
B-t, így továbbra is az N BII.-ben 
szerepel. Tervek szerint a bajnok-
ság szeptember 18-án indul.

Balszerencsés vereség

Idény eleji formát mutatva hazai 
pályán szenvedett vereséget a 
Kiskunfélegyházi HTK a megyei I. 
osztályú labdarúgó bajnokságban. 
Szervett védekezéssel kevés teret 
hagytak a bácsalmásiak a némileg 
pontatlanul játszó félegyháziaknak. 
A találkozón két büntető is esett, a 

vendégek kihasználták a 11-est, a 
félegyháziak azonban nem. 

Bács-Kiskun Megyei I. 2. ford. 
08. 21.

Kiskunfélegyházi HTK – Bá-
csalmási PVSE (0-1) 0-1

Gólszerző: 12. p. Popovic Go-
ran 11-esből

Félegyházi evezős 
a Paralimpián

Csontos Piroska mellett egy 
másik félegyházi származású pa-
rasportolónak, Lőrincz Kriszti-
nának is szurkolhatunk a szeptem-
beri Paralimipán. A kerekesszékes 
sportoló egypárevezősként képvi-
seli hazánkat az ötkarikás játéko-
kon. A 35 éves Lőrincz Krisztina ti-
zenegy éve kerekesszékhez kötött, 
10 éve sportol. Kitartó munkájának 
gyümölcse most végre beérhet a 
Paralimpián. Krisztina májusban 
tudta meg, hogy szabadkártyát 
kapott, ami azt jelenti, hogy részt 
vehet az idei ötkarikás játékokon.

Német edzésmódszerrel 
tanították a fiatalokat
A Rapid Wien utánpótlás megfi-
gyelője Kisistók András, illet-
ve Fütyü Illés edző vezetésével 
egyhetes utánpótlás focitábort 
tartottak augusztusban a félegy-
házi Honvéd Sporttelepen. A helyi 
fiatalok technikai, taktikai és men-
tális foglalkozások keretében napi 
két tréningen vettek részt a német 
utánpótlásedzés módszereit követ-
ve. A tábor nem titkolt célja a fiatal 
tehetségek megismerése, nyomon 

követése, felkutatása – mondta el 
Kisistók András játékosmegfigyelő.

Kisistók András játékoskorában 
a Kispest Honvéddal bajnokságot 
és Magyar Kupát nyert, több mint 
25 éve él Ausztriában. A tehetsé-
geket nyomon követi, a térségben 
Csanyteleken és Szegeden szer-
vezett a félegyházihoz hasonló tá-
bort. A focitábort a helyi születésű 
Kutasi László korábbi válogatott 
labdarúgó, edző is meglátogatta.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Az Önkéntes Tűzoltó Egylet 
megalakulása Kiskunfélegyházán 
Az önkéntes tűzoltói intézmény az 1860-as években terjedt el 
hazánkban. Ekkoriban kezdtek alakulni olyan egyesületek, ame-
lyek az összetartozás és a közcélok iránti lelkesedés támogatá-
sán túl a személy- és vagyonbiztonság megóvását is célul tűzték 
ki. A nemes törekvést Széchenyi Ödön gróf is felkarolta, majd a 
támogatók sorába lépett József főherceg is, felismerve, hogy a 
rendszeres működésre és fegyelmezett munkára a tűz pusztítá-
sainak megakadályozásánál van a legnagyobb szükség.   

Félegyházán az első önkéntes 
tűzoltó egylet 1876-ban alakult, 
meghonosítása Osza György tor-
natanár nevéhez fűződik. A szép 
reményekre jogosító intézmény az 
alapító korai halála miatt azonban 
megakadt a fejlődésben, az 1890-
es évekre szinte teljesen el is sor-
vadt. 1893-ban azonban néhány 
helyi személy felkarolta az ügyet és 
modern szabályok szerint újjászer-
vezte az önkéntes tűzoltó egyletet. 
Mivel kezdetben az intézmény nem 
rendelkezett alaptőkével, különböző 
mulatságokat rendeztek, hogy azok 

bevételeit a szükséges felszerelé-
sek és egyenruhák beszerzésére 
fordíthassák. Egy év múlva sikerült 
is megvenni, amit kellett: legénysé-
gi és parancsnoki sisakokat, öveket, 
baltákat, mászócsákányt, „nyak-
védbőrt”, riadókürtöt, illetve „méz-
gakabátot”, a nyári egyenruhákat 
pedig két helybeli szabó iparos 
készítette el. Az egylet tagjai nyári 
időszakban – ha alkalmas volt az 
időjárás – minden vasárnap tartot-
tak gyakorlatot, télen elméleti előa-
dásokat és felolvasásokat hallgat-
tak. Tűzoltási eredményességüket 

mutatja, hogy 1893 és 1898 között 
52 kisebb-nagyobb tetőtűz, 12 bel-
téri tűz, két kéménytűz, illetve hat 
takarmány- vagy rakománytűz oltá-
sánál vettek részt, s minden eset-
ben sikerült megakadályozniuk, 
hogy a vész továbbterjedjen. 1894 
áprilisában a Csongrádon dühöngő 
nagy tűzvész megfékezésére távira-
tilag hívták át a félegyházi önkéntes 

tűzoltókat, akik ott is becsülettel 
helyt álltak. A tűzoltáson kívül a 
városi rendezvényeken és  közün-
nepélyeken rendfenntartó tevé-
kenységet is vállaltak. Az egyletnek 
1898-ban 44 működő, 17 alapító, 
152 pártoló és egy tiszteletbeli 
tagja volt, a vezetőségben pedig 
olyan jeles félegyháziak vállaltak 
tisztséget, mint Ulrich István vá-
rosi főjegy ző (főparancsnok), Holló 
József ipartestületi elnök (helyet-
tes főparancsnok), Nagy Ferenc 
László városi levéltárnok (titkár). 

  Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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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: Újszülöttek: Petróczi Benedek 
(anyja neve: Tóth Mónika), Horváth Eliza 
(Szűcs Judit), Bitó Roland (Sisák Erika), 
Balogh Oszkár (Nyúl Regina), Sasi Lotti Lilla 
(Albrecht Melinda), Czinege Gergő (Rubányi 
Paula), Laczházi Luca Éva (Agárdi Éva), Pici 
Hanna Rubina(Pici Dalma), Rácz Gergő Jó-
zsef (Rácz Julianna), Nemes Dániel (Nemes 
Lilla), Kiss Gergő (Szilágyi Erika), László 
Enikő (Terjék Tímea), Görög Zoé (Blasko-
vics Beáta), Busa Gergő (Kiss Anita), Kál-
mán Fanni (Takács Adrienn), Takács Máté 
(Makai Anita), Boda Norina (Nagy Ágnes), 
Molnár Dóra - Molnár Dávid (Szabó Zita), 
Fődi Izabella  (Kiss Nóra), Forgó Zsombor  
(Géri Beáta), Kopasz Dóra  (Vízhányó Erika)
Házasságot kötők: Ódor Eszter – Kliszek 
József, Horváth Tímea – Tóth Csaba, Bebők 
Ilona Ágnes - Ordas Zoltán Csaba, Lovas 
Brigitta Terézia - Varga Péter, Nemes Mónika 
- Dr. Kertész Szabolcs, Magyar Zsanett Ro-
zália – Bakró István Csaba, Vidács Szabina 
Mária – Seres István György, Vereb Edina – 
Fekete Tamás, Ferenczi Renáta – Hegedűs 
Ákos, Bársony Mária – Varga Gábor, Almási 
Gyöngyi – Haász Attila, Tánczos-Szabó 

Veronika – Dinnyés Miklós, Nyilas Szilvia 
– Kádár Róbert, Oroszi Erika Mária – Nagy 
Pál, Kis Piroska – Domján Sándor, Vízhányó 
Brigitta – Gajdacsi Róbert, Harmath Móni-
ka – Dobos János Sándor, Solymosi Anita 
– Kollár Zsolt
Meghaltak: Tímár Sándorné Pallagi Juli-
anna, Kolozsvári Sándorné Réczi Rozália, 
Kürtösi Lászlóné Vizhányó Katalin, Kovács 
Sándorné Bense Rozália, Görög Imre, Cseh 
János, Eszik István János, Vakulya János 
Ferencné Hidegkúti Sarolta Piroska, Pap 
László, Gondi Ferenc Vilmosné Héjas Te-
rézia Krisztina, Csányi István, Magony Imre, 
Vidács Károly, Vízhányó Lászlóné Dora 
Éva Rozália, Kovács Sándor, Forgó István 
Ágostonné Viraszkó Erzsébet, Varga István, 
Szabó Józsefné Horváth Mária, Kis Árpádné 
Bíró Márta, Nemes-Nagy Vince – Kiskunfé-
legyháza, Viczkó József – Ladánybene, Kelő 
Józsefné Laczkó Irén, Kiss Margit – Kecske-
mét, Farkas Istvánné Váradi Eszter – Balló-
szög, Fröhlich András Miklós – Ásotthalom, 
Petesné Horváth Anna – Újkígyós, Szigetiné 
Varga Hajnalka – Tiszaalpár
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GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt 
ebek és gazdájuk egymásra 
találását szeretnénk segíteni. 
Amennyiben a gazda nem je-
lentkezik az állatért, az 14 nap 
elteltével szabadon egy új gaz-
dához juttatható.

1. Dinamit: Kb. 10 hónapos 
barna szálkásszőrű terrier jellegű 
keverék kan kölyök, egy dróttal a 
menhely kerítéséhez kikötve talál-
tuk.

2. Kölyök:  fekete 4 hónapos ke-
verék kölyökkutya. 

3. Mini: 4 kölykével és egy má-
sik szuka kutyával együtt került be 
a Hunyadi utcából. Kb. 3 éves kis-
termetű fekete szuka kutyus. 

4. Pepsi: kb. 1,5 éves puli jellegű 
keverék kan kutya.

5. Teri:  kb. 1 éves vörös keverék 
szuka.

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további ké-
pek, 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 Csólyo-
si úti telephelyen lehet. Nyitva 
tartás: hétfőtől szombatig 13.00-
16.30-ig.
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Hirdetés

Felújított gépek: Lenovo M58 asztali gép : Intel DualCore 3.0 Ghz, 2 GB 
mem, 160 GB HDD, DVD, 1év garancia. Br. ár: 22.990 Ft
HP 6305 fekvő gép: AMD A4 DualCore 3.4 Ghz, 4 GB mem., 160 GB HDD, 
DVD, 1év garancia. Br. ár:  28.990 Ft
HP 6930p notebook: Core2Duo P8700, 4 GB mem, 250 GB HDD, DVD-író, 
14”-os kijelző, 1 év garancia. Br. ár:  42.990 Ft 
Új notebook: Lenovo IP100 : Dual Core 2, 16 GHz, 4 GB mem, 500 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap garancia. Br. ár: 94.990 Ft

A LEGJOBB „ISKOLAI” GÉPEK
A LEGJOBB ÁRON!


