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Magyarországon nagy iramban fejlődik a kézműves sörök kultú-
rája. Sorra nyílnak a kisüzemi sörfőzdék és a különleges nedűket 
kínáló rendezvények. Folyamatosan fejlődik a sörök minősége 
és nő a választék. Korábban nem ismert, különleges sörfajták is 
megjelennek a korsókban. 

A színes gasztronómiai szegmens 
vidéki fellegvára, a Félegyházi Jó-
tékonysági Kézműves Sörfesztivál 
harmadik alkalommal nyitja meg 
kapuit új, tágasabb helyszínen, im-
már a város főutcáján a Rocktár 
előtt. A rendezvény július 21-étől 
50 magyar sörkülönlegességet hoz 
Félegyházára az egész ország terü-
letéről. Kifejezetten az ínyenceknek 
és a kalandoroknak kedvez a ritka 

sörök korzója és az első Magyar 
Sörútlevél. A forradalmian új fesz-
tiváldokumentummal városról vá-
rosra, főzdéről főzdére utazhatunk 
anélkül, hogy valóban nyakunkba 
vennénk az országot. A sörútlevél – 
amely limitált, 200 db-os példány-
számban szerezhető be – 20 sza-
badon választott csapolt kézműves 
sörpikoló helyszíni elfogyasztására 
jogosít a fesztivál három napján. 

Néhány fiatal sörfőzde a folyama-
tos megújulást tűzte zászlójára, és 
próbál minél érdekesebb, már-már 
extrém söröket megismertetni a 
hazai közönséggel. Az egyedi sörök-
nél vagy az előállítási körülmények 
rendhagyóak, vagy igen szokatlan 
összetevőket is felhasználnak ké-
szítésükhöz, amiről nem is gondol-
nánk, hogy a folyékony kenyérbe 
is kerülhetnek. Érdekes fűszerek, 
gyógynövények, gyümölcsök, zöld-
ségek, vagy akár húsfajták is ízesít-
hetik 2017-ben a kézműves söröket. 

Különleges eljárással előállított 
nedű a „60 Shades of…” sorozat, 
amely egyfajta komlóval készül, vi-

szont azt a forralás során egy órán 
keresztül percenként kis dózisok-
ban adagolják, így az alapanyag 
minden karaktere és jellegzetessé-
ge megnyilvánul a kész sörben.

Különleges fűszerekkel készül a 
„Monkey Temple” vaníliás búzasör. 
Gyógynövényeket és „gazokat” tar-
talmaz Magyarország legkisebb 
hivatalos sörfőzdéje „Mecsek Zöld 
Út” nevű friss erdei söre, amely 
csalán, medvetalp, cickafark, vad-
komló és virágméz hozzáadásá-
val, valamint mecseki forrásvíz 
felhasználásával készül. A mini 
sörfőzde másik érdekes kreációja 
az „Édes-3-as”, ami mentával és 

Ízlések és pofonok a korsóból
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napraforgómézzel kápráztatja el 
a sörfogyasztó hölgyeket.

A különleges gyümölcsök és 
zöldségek felhasználásának tény-
leg csak a képzelet szab határt a 
sörfőzdékben, így fordulhat elő, 
hogy például vérnarancs, sütőtök 
és japán yuzu, vagy éppen re-
barbara kerül a sörbe. A „Tokyo 
Lemonade”, a mangós sör és a 
lichis sör is ebbe a kategóriába 
tartozik.

Az idei nyár legextrémebb sö-
rei főzésük során italokban eddig 
ismeretlen aromákkal házasod-
nak, és igencsak megosztják az 
ínyencek tágas táborát. Ilyen a 
sült csülkös sör vagy az osztrigás 
sör, amelyekre talán a legjobban 
illik a híres mondás az ízlésekről 
és a pofonokról. 

Az biztos, hogy jó néhány iz-
galmas meglepetést tartogat a 
III. Félegyházi Jótékonysági Kéz-
műves Sörfesztivál július 21-e 
és 23-a között a híres platánsor 
árnyékában, a vasútállomás és 
az Öreglaktanya előtt. A felnőt-
teknek kedvez a kézműves sörök 
versenye, a söralapanyag-must-
ra, a sörshop és a gasztrosé-
tány helyi és környékbeli bio- és 
kézműves termékekkel, de lesz 
sörkirálynő- és királyválasztás 
is. A sörlovagok csapatverse-
nyére jelentkezhetnek cégek és 
baráti társaságok, sokan várják 
a „töltsd magad” önkiszolgáló 
sörpalackozó gép beüzemelését 
és a brabecue látványsütéseket. 
A legkisebbeket malátalabirin-
tus, ágyúmászás, mesekuckó, 
bábvilág, lovaskocsikázás vár-
ja, és művészeti pályázaton is 
indulhatnak. 

Lesznek jazz, blues, reggae 
és fúvóskoncertek, és idén is a 
Rocktábor Mesterturnus záró-
koncertjével indul a rendezvény. 
A fesztivál utolsó napja az esély-
egyenlőség jegyében a „Lépj Kö-
zelebb Roadshow”-nak ad otthont 
a Mozgáskorlátozottak Kiskun-
félegyházi Egyesületével, gazdag 
érzékenyítő programokkal. Mivel 
a legkülönlegesebb sörök limi-
tált mennyiségben készülnek, és 
messziről érkeznek, gyors pótlá-
suk lehetetlen, így érdemes a sör-
fesztivált az első naptól látogatni.

 Ónodi Árpád

Ízlések és 
pofonok 

a korsóból

Folytatás az 1. oldalról!

Átadták a Dobos Krisztina Díjakat

Átadták a Dobos Krisztina em-
lékére alapított „Pedagógusok a 
kistelepülésekért” kitüntetéseket 
Kiskunfélegyházán, a polgármeste-
ri hivatalban, június 23-án. A díjat 
Dobos Krisztina, emblematikus ok-
tatáspolitikus, a magyar oktatás el-
ismert szaktekintélye, helyettes ál-
lamtitkár emlékére alapította idén 
a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány 
kuratóriumának elnöke beszédében 
elmondta, hogy 149 évvel ezelőtt 
Eötvös József ezen a napon ter-
jesztette fel az Országgyűlésnek a 
népoktatásról szóló törvényjavas-
latát. Mint mondta, a népfőiskolai 
törvény az első volt azon törvények 
között – Európában is – amely be-
vezette a 6-12 éves gyermek tan-
kötelezettségét és elindította azt 
a folyamatot, amely Klebelsberg 
Kuno idejében kiteljesedett. Dobos 

Krisztina ennek volt a nemzetpo-
litikai napszámosa – fogalmazott 
Lezsák Sándor, majd hozzátette: a 
róla elnevezett díjjal a választóke-
rületben munkálkodó pedagógusok 
munkáját szeretnék elismerni.

A kitüntetésben ezúttal Takács 
Sándor Józsefné, Ártim János 
és Grafl Rezső részesült. Közülük 
utóbbi munkássága kötődik a fé-
legyházi kistérséghez.

Grafl Rezső pályakezdő fiatal-
ként került Kunszálás községbe 
1980 augusztusában. Azóta meg-
szakítás nélkül – immár 38 éve – a 
kunszállási iskola pedagógusa, 18 
évig pedig az intézmény vezető-
je volt. Pedagógusi pályája elején 
földrajz-népművelés szakon szer-
zett diplomát, 1999-ben pedig 
nevelő-oktató munkája mellett 
megszerezte a történelemtanári 
képesítést.

Szaktárgyaiban is tükröződő 

személyes érdeklődése szorosan 
kapcsolódott össze a település 
helytörténeti és kulturális éle-
tének, értékeinek megőrzésével, 
formálásával, több generációt is 
felnevelő pedagógusi pályája, ve-
zetői munkája során pedig ízig-vé-
rig „kunszállásivá” vált pedagógus, 
gyermekek és felnőttek százainak 
mutatott példát emberségből, a 
szűkebb haza megbecsüléséből, s 
váltak a keze alatt nevelkedő diá-
kok értékes fiatallá, felnőtté.

Számos, a diákság vagy a falu 
közössége számára rendezett ese-
ményeknek szervezője, segítője. 
Lexikális tudással felvértezve ma 
is történelmet, földrajzot, termé-
szetismeretet tanít kunszállási 
gyermekek számára. Mai és volt 
diákjai hálával gondolnak arra a 
nevelésre, amit tőle kaptak, s tart-
ják érdemesnek a „Pedagógusok a 
kistelepülésekért”-díjra.

Tessedik Sámuel-díj Szatmári Istvánnak
A Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakképző Iskola szakoktatója a 
húsipari szakképzésben végzett há-
rom és fél évtizedes munkájával, va-
lamint a kiváló versenyeredmények 
elérésében kifejtett pedagógiai mun-
kájával érdemelte ki a kitüntető címet. 
Az oklevelet, és az ezzel járó plakettet 
és jutalmat június 6-án dr. Fazekas 
Sándor földművelésügyi miniszter 
adta át Budapesten, a minisztérium 
Darányi Ignác termében.

Szatmári István tanulmányait 
1968-ban kezdte meg jelenlegi munka-
helyén, a szakképző iskolában. Munka 
mellett érettségizett, majd a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Szakoktatói 

Karán szerezte meg diplomáját. A 
mezgében 1981-ben kezdett el taníta-
ni. Idén szeptemberben a 37. tanévet 
kezdi meg, és várja szeretettel az új 
növendékeket.

Közeleg a nyugdíj, de az elkötelezett 
szakember már újabb terve megvaló-
sításán dolgozik. A következő tanévre 
megszervezi a húsipari mesterkép-
zést, amire már vannak is jelentkezők. 
Tervei szerint az első kurzust nemcsak 
elindítja, de oktatóként is közreműkö-
dik abban, hogy a képzésben résztve-
vő húsipari szakemberek felfrissítsék 
tudásukat, lehetőségük nyíljon vállal-

kozásuk fejlesztésére, és részt vállalhassanak a ta-
nulók szakmai gyakorlatainak irányításában.
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– Miből indultak ki a tervezés 
során?

– Történeti kutatások és a jelen-
legi állapot felmérése alapján az a 
koncepció alakult ki, hogy a Petőfi 
tér, Béke tér, Gorkij utca, temp-
lomkert által határolt területet 
mindenekelőtt egyetlen szerkezeti 
egységként érdemes kezelni. Ezt te-
kintjük főtérnek, aminek a jelenlegi 
képe a 80-as évek elején jött létre, 
és azóta nem történt vele érdemi 
változás. A térrészek nagyon szo-
ros kapcsolatban állnak egymással. 
Ebből adódóan egy egységes kon-
cepció született ezek fejlesztésére, 
aminek kiindulási pontja a terek 
összenyitása, a gépjárműforgalom 
kiszorítása a térről és virágos, szép 
egységes tér létrehozása.   

 – Új térburkolatok, megúju-
ló közvilágítás és növényzet, 

szökőkutak, közösségi terek 
alakulnak ki az említett terüle-
ten. Mi lesz a félegyháziakat leg-
inkább érintő változás?

– Látványos átalakulást eredmé-
nyez a Béke téren a templom és a 
piac között futó út szintbe emelése, 
aminek eredményeként egybefüggő 
terület alakul ki a Spar-tól a piacig. 
Ennek kapcsán megváltozik a for-
galmi rend: egyirányú lesz az Os-
kola utca, ahol be, és a rendőrség 
utcája, ahol ki lehet hajtani a térről. 
A templom melletti területen – ahol 
a zöldségpiac szokott lenni – telje-
sen megszűnik az állandó jellegű 
forgalom, bevonva azt is a közössé-
gi térbe. 

A másik jelentős közlekedési 
változás az lesz, hogy a Petőfi té-
ren teljes egészében megszűnik a 
közforgalmú behajtás. Átalakul a 

kerékpárút melletti, T-alakban el-
ágazó dupla zsákutcás közlekedési 
rendszer. A parkolók egy része ki-
kerül az ötös út mellé, és lesz egy új 
gyalogátkelő hely, zebra is a Korona 
utcára, az OTP fiók oldalában. A 
kerékpárutat a Gorkij utcában ter-
vezzük továbbvezetni, és a Bajcsy 
utca lámpás végénél kötjük vissza 
a meglévő kerékpárút-hálózatra. 
Mindemellett szeretnénk nagyon 
sok zöldfelületet és virágos szigete-
ket kialakítani, ezzel sok csapadék-
vizet helyben elszikkasztani, hogy 
ne terheljük tovább a hálózatot.

– A látványt tekintve milyen 
sarokkövekre épül a koncepció?

– Nagyon szerettük volna a téren 
minél több formában megjeleníteni 
a vizet. Ez a tervek szerint a Petőfi 
kúton felül további három ponton 
jelenik meg a téren, különböző víz 

architektúrákat alkotva. Lesz egy 
vízfal által alkotott szobákat létre-
hozó szökőkút az Ótemplom előtt, 
egy hagyományos vízképű szökőkút 
a könyvtár előtt, és vizes ülőfalak, 
ahol az ülőfelület alól folyik majd 
a víz. A főtéri koncepció másik sa-
rokköve, hogy nem csak a Kossuth 
utcai üzletek mentén, hanem a 
Főtéren is nyüzsgő, éttermekkel, 
pékségekkel, vendéglátóhelyekkel 
szegélyezett sétány jöhessen létre, 
az épületek előtt fogyasztó tera-
szokkal. A vendéglátóhelyek mel-
lett olyan felületek kialakítását is 
tervezzük, amelyek közel vannak 
ugyan a nyüzsgéshez, de félrevonu-
lásra, étkezésre, vagy akár egy déli 
sziesztára, is alkalmasak lesznek.  

A jövőben további részletekkel 
ismertetjük meg olvasóinkat a pro-
jekttel kapcsolatban.

Szökőkutak és nyüzsgő gyalogos korzó az új főtéren

Nemrégiben számoltunk be a mintegy 2 milliárd forint összértékű, Félegyháza 
megújul projekt sikeréről, aminek köszönhetően kivételes lehetőség adatik 
meg a jelenkor városvezetésének: újrarajzolni a félegyházi főtér arculatát. 
Csányi József polgármester akkor a pályázat központi gondolataként a talál-
kozást, a közösségépítést emelte ki. Ezúttal a tervezést végző Pagony Táj- és 
Kertépítész Iroda félegyházi származású tájépítészmérnökét, Nemcsok Már-
ton projektfelelőst kérdeztük a Zöld város című TOP pályázatra benyújtott, 
nagyszabású terv részleteiről. 

Épül az új ravatalozó

Megkezdődött az Alsótemetőben 
az új ravatalozó építése. A kiskun-
félegyházi Elő-Szer Kft. munkája 
nyomán mostanra túl vannak a 
területrendezésen, és a betonalap 
is elkészült – tudtuk meg Csányi 
József polgármestertől.

Boros Pál 
Ybl-díjas építész 
tervei alapján ké-
szül el az új épü-
let, amely a hozzá 
tartozó térkövezett 
bekötőúttal, köz-
világítással, par-
kolóval, kerítéssel, 
kertrészekkel vég-
re méltó, kegye-
letteljes helyszínt 

teremt a gyászolóknak, hogy végső 
búcsút vegyenek szerettüktől. A 
beruházás a tervek szerint őszre 
készül el. A polgármester elárulta: 
nagyon szeretné, hogy a halottak 
napi megemlékezőket már az új 
látvány fogadja az Alsótemetőben.

Látogatók 17 országból
Tizenhét országból mintegy két-
száz látogatót fogadott június 
16-án a Torus Acéltermékgyártó 
Kft., anyavállalata, a németor-
szági BAZ megalakulásának 40 
éves évfordulója alkalmából. A 
társaság Csanyi úti telephelyére 
megérkező hazai és 
külföldi partnereket a 
cég vezetése nevében 
Molnár László és Mi-
chael Girg ügyvezetők 
köszöntötték, melyet 
követően a vendégek 
üzemlátogatás kere-
tében ismerték meg a 
Torus Kft. legújabb fej-

lesztéseit. Az új beruházásoknak 
köszönhetően a jövőben a válla-
lat még szélesebb körben tudja 
majd kiszolgálni a nemzetközi pi-
acot. A látogatás céljáról és a cég 
fejlesztéseiről a későbbiekben 
bővebben is beszámolunk.
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Vidám napjuk volt a Békás városrész lakóinak

Második alkalommal rendezte meg a Tréfás Békás Forgatagot 
Balla László alpolgármester, a választókerület önkormányzati 
képviselője június 17-én, a Bajcsy iskola udvarán. A vidám, 
szórakoztató programban felléptek a város óvodás és iskolás 
csoportjai, a Félegyházi Népdalkör, a Félegyházi Citerazenekar 
és Énekkar, az Art Kingdom Tánccsoport és Varga Katica éne-
kes. Volt élménypark, pónifogat, arcfestés, csillámtetoválás 
is. Emellett Horváth Richárd divatbemutatója szórakoztatta a 
nagyérdeműt, de a birkózók és az ökölvívók is bemutatóval 
voltak jelen. Este a Betli Duó adott koncertet.

A rendezvény ötletgazdája és 
főszervezője Balla László el-
mondta, hogy az elmúlt évben 
nagyon sokan jelezték, hogy tet-
szett a program, és szükség van 
a folytatásra. – Én is úgy látom, 

hogy egy közösség alakításának, 
építésének fontos mozzanata egy 
ilyen oldott, vidám rendezvény 
megszervezése, ahol a gyerekek 
és felnőttek egyaránt szórakoz-
hatnak, játszhatnak. Mindeköz-

ben természetesen a beszélgeté-
sek során barátságok szövődnek, 
szóba kerülnek a városrésszel 
kapcsolatos közös teendők is.

A képviselő elképzelését a 
lakók jelenlétükkel és egyéb 
támogatásokkal is segítették. 
Czikó Gábor már a tavalyi ren-
dezvénynek is lelkes támogató-
ja volt, idén is végigkísérte az 
eseményeket. Véleménye szerint 
ez egy kis múltidézés is, hiszen 
amikor még lapos, helyenként 
mocsaras területek jellemezték 
a városrészt, nyaranként vígan 
kuruttyoltak a békák. Innen a Bé-
kás elnevezés. Nagyon összetartó 

közösség lakta ezt a területet. 
Ha egy fiatalember itteni lányra 
vetett szemet, nagyon óvatosan 
kellett eljönnie udvarolni ahhoz, 
hogy verés nélkül ússza meg a 
találkát. Mára persze sokat vál-
tozott a helyzet, de a békásiak 
továbbra is figyelemmel kísérik 
környezetüket, és segítőkészek 
egymás iránt – tette hozzá. 

Az eseményen sokan állítottak 
bográcsot is, hogy főzőversenyen 
mérjék össze gasztronómiai fel-
készültségüket, de akadt olyan 
is, aki óriáspalacsintával kínálta 
a fellépő gyerekeket, felnőtteket 
és a vendégseregletet.

Gazdag program a kossuthvárosi juniálison
Gazdag program várta a Kossuth-
városi Juniálisra ellátogatókat jú-
nius 24-én. A program délelőtt a 
kecskeméti fúvósok toborzójával 
kezdődött. A rendezvénysátorban 
fellépett a Gátéri Citerazenekar 
és Népdalkör, az Art Kingdom 
Tánccsoport, a Kiskunfélegyházi 
Mazsorett Együttes Nefelejcs cso-
portja, műsort adtak a kossuth-
városi óvodások is. Volt lehetőség 
kocsikázásra, kétéltű katonai jár-
mű kipróbálására, kézműveske-

désre éppúgy, mint az ugrálóvár 
nyüstölésére, valamint sportolás-
ra. A megszállott főzőmesterek 
időben felállították bográcsaikat, 
hogy versenyen mérjék össze tu-
dományukat, illetve finom ebéd-
del lássák vendégül a kossuthvá-
rosiakat. Az esemény főszervezői 
dr. Kiss Ákos Csaba és dr. Óno-
di Izabella önkormányzati képvi-
selők voltak.

A rendezvénnyel kapcsolatban 
dr. Kiss Ákos Csaba elmondta, 

hogy a Kossuthvárost összetar-
tó közösség lakja. Egy lakossági 
fórumon kérték azt, hogy újítsák 
fel a juniális hagyományát, amit 
idén már második alkalommal 
meg is tettek. A képviselő arról 
is beszámolt, hogy a juniális-
nak helyet adó parkot szeret-

nék pályázati pénzből felújítani. 
A fejlesztés során megújulna a 
játszótér, bővülnének a sporto-
lási lehetőségek, és olyan fedett 
teret is építenének, amely bár-
mely időszakban lehetővé tenné 
családi, baráti összejövetelek 
megrendezését.
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Kitüntetés a félegyházi 
védőnőknek

A Magyar Védőnők Egyesülete 2011 óta minden évben meghir-
deti az Év Védőnője jelölést, amelynek átadására június 13-án, 
a Védőnők Napján került sor. Az idén a Kiskunfélegyházi Védőnői 
Szolgálat védőnő kollektívája kapta a védőnői közösség kategó-
ria díját, a vele járó oklevéllel és Faludi Gabriella ékszertervező 
iparművész által készített üvegmedállal. A díj odaítélésével azo-
kat a védőnőket ismerik el, akiknek munkáját a családok, mun-
káltatók és a szakfelügyelet egyaránt megbecsüli.

Név szerint az elismerésben része-
sült félegyházi védőnők: Endre Csil-
la, Huczka Anita, László Kinga, 
Mihály Imréné, Nagy Erika, Nagy-
né Erdélyi Sarolta, Rigó Renáta, 
Surányiné Pap-Ferenc Izolda, 
dr. Szendreiné Lőrincz Angéla, 
Szolnoki Irén, Tarjányi Gabriella, 
Tarnóczki Sándorné, Tóth Móni-
ka, Tóthné Bajáki Rozália, Ulja-
nics-Tóth Tímea, Vidács Tímea.

Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata nevében Bal-
la László alpolgármester és 
Dongó József képviselő vett 
részt a védőnők ünnepén Buda-
pesten, a SOTE Nagyvárad téri 
épületében.

A félegyházi védőnők ezúton 
fejezik ki köszönetüket minda-
zoknak, akik a jelöléseikkel hoz-
zájárultak a díj elnyeréséhez.

Fricska Annára büszke 
az iskolája

Fricska Anna, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. m osztályos tanulója június 
16-án kapta meg a „Magyarország Jó tanulója – Jó sportolója” 
kitüntető címet, illetve az azzal járó elismerő oklevelet az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától, Balog Zoltán miniszter aláírásával.

Az elismerést olyan diákok ér-
demelhették ki, akik köznevelési 
intézményben 5-8., illetve 9-13. 
évfolyamos tanulók voltak, vagy 
nappali tagozatos felsőoktatási 
intézményben voltak hallgatók. A 
korcsoporttól függően a 2015/16-
os tanévben 4,8-as, 4,7-es, vagy 
4-es átlagot kellett elérniük, emel-
lett sportáguk országos bajnoksá-
gán, vagy nemzetközi versenyén a 
legjobb hatban kellett végezniük. 
Nos, a ránézésre törékeny test-
alkatú batthyányis lány megfelelt 
ezeknek a feltételeknek. Testne-
velő tanára, Pelyva Imre – aki 
felterjesztette a kitüntetésre – így 
jellemezte tanítványát: – Anna 
olyan akarati tényezők birtokában 
van, amit élete során még biztosan 
több területen is kamatoztatni tud.

– Anna nagyon szorgalmas, céltu-
datos és határozott. Mindemellett 
közvetlensége, segítőkészsége miatt 
nagyon népszerű osztályában és az 

iskolában. Idén négy tantárgyi di-
csérettel veheti át bizonyítványát – 
mondta el Fáber Judit osztályfőnök.

Az elért eredményeket már klub-
jának, a Jogging Plusz Szuper-
infó edzővel közösen összegzik. 
Mindketten büszkék arra, hogy az 
Országos Triatlon Up Ranglista 
serdülő versenyén a 2., az Olimpi-
ai Reménységek Nemzetközi Ver-
senyén pedig a 4. helyezést érte 
el. Jelenleg az országos triatlon 
ranglista 7., a duatlon ranglista 2. 
helyén szerepel.

A szerény sportoló további ter-
veiről annyit árult el, hogy szep-
temberben a Móra Ferenc Gimná-
ziumban folytatja tanulmányait, de 
szándékai szerint a sporttól soha 
nem akar elszakadni. Kitüntető 
címének elnyeréséért köszönetet 
mondott testnevelőjének, tanára-
inak, edzőjének és édesanyjának, 
aki minden áldozatot meghoz an-
nak érdekében, hogy elérje céljait.

Két évtizedes szolgálat
20 éves szolgálata elismeréséül 
köszöntötte Hatvani Zsófia lel-
késznőt Csányi József polgár-
mester június 18-án, vasárnap, re-
formátus istentisztelet keretében.

A városvezető az önkormány-
zat által kiállított díszoklevelet és 
egy csokor virágot adott át a he-
lyi reformátusok és evangélikusok 
alkotta Egyesült Protestáns Egy-
házközség lelkésznőjének. Megkö-
szönte állhatatos munkáját, ame-
lyet a hívek körében az elmúlt két 
évtizedben végzett.

Hatvani Zsófia meghatódva fo-
gadta az elismerést, és örömét fe-
jezte ki a város vezetésének mind-
azért a támogatásért, amelyben a 
gyülekezetet eddig részesítették.

Úrnapi körmenet
A hagyományoknak megfelelően 
Kiskunfélegyháza két egyház-
községe idén is közösen ünne-
pelt Úrnapján. Június 15-én, a 
Szent István Templomban tar-
tották az ünnepi szentmisét, 

amelynek szónoka Rónaszéki 
Gábor atya volt. Ezt követően 
járták végig a hívők az utat az 
Ótemplomig, megállva és imád-
kozva a virágokkal díszített ol-
tárok előtt.
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén nyáron is több kulturális és szó-
rakoztató rendezvénynek ad otthont Kiskunfélegyháza. Az itt élők 
körében népszerű, közkedvelt a Múzeumok Éjszakája csakúgy, mint 
a kézműves sörfesztivál, vagy az oldalkocsis motoros találkozó.

Rádi Tamás (43): – Szeretem a he-
lyi rendezvényeket, ilyenkor a ritkán 
látott ismerősökkel, barátokkal is 
összefutok. Minden helyi program 
jó hangulatú és jól megszervezett, 
nem csoda, hogy egyre népszerűb-
bek a nyári rendezvények. A mo-
toros fesztiválon és a Múzeumok 
Éjszakáján mindig ott vagyok. Nem 
számítok nagy sörivónak, de a sör-

fesztiválra is kilátogatok az embe-
rek és a hangulat miatt.
Tarjányi Mariann (23): – A Mú-
zeumok Éjszakája szerintem a 
legjobb és a legismertebb a nyári 
félegyházi programok közül. Ezt 
követik figyelemmel a legtöbben, 
és én is ezen vagyok jelen a csa-
ládommal. Itt a gyerekeket is le 
tudják kötni a malomudvarban, 

valamint számos érdekes program 
segít abban, hogy megismerjük a 
város történelmét, hagyományát. 
Minden rendezvény előtt tájékozó-
dok a programokról, kisgyermekes 
anyukaként elsősorban családba-
rát eseményekre megyek el.
Gulyás József (53): – Sok helyi 
rendezvényre kilátogatok, egyre 
többen követik a helyi eseménye-
ket. A Múzeumok Éjszakája mel-
lett a sörfesztivál és az oldalko-
csis motoros találkozó is kedvelt a 
városlakók körében. Cimborákkal 
találkozok, a programok jók, vál-

tozatosak. Mindenki megtalálja a 
saját érdeklődési körének a meg-
felelőt. A koncerteket is nyomon 
követem, a fiatalok mellett az idő-
sebb korosztályt is kiszolgálják.

Vereb István (48): – A Múzeu-
mok Éjszakája és a kézműves sör-
fesztivál a legvonzóbb a számom-
ra. Főként a kulturális programok 
kötnek le, kicsivel több szabadtéri 
koncert lehetne még a városban. 
A társasági élet előmozdítói ezek 
a rendezvények, a rohanó világ-
ban ilyenkor nyílik alkalom beszél-
getésre, társalgásra.

KÖRKÉRDÉS: Látogatja-e a helyi nyári rendezvényeket?

Születésnapi
koncert
Ezt az évfordulót ünnepli a zenekar jubile-
umi koncerttel július 1-jén, szombaton 20 
órakor a polgármesteri hivatal előtt tartandó 
koncertjével. Vezényel Jankovszki Ferenc, 
Kis-Fekete Vilmos és Tóth László. Fellép 
a szentesi Bárdos Lajos Vegyeskar Nagy Já-
nos karigazgató vezetésével, a Kiskunfélegy-
házi Zenebarátok Kórusa, Szatmári Imre 
irányításával és a Kiskunfélegyházi Ifjúsági 
Fúvószenekar. Az előadás ingyenes. Rossz 
idő esetén a rendezvényt a Kossuth Lajos 
Szakiskolában tartják meg.

Párakapuk 
városszerte
Öt darab párakaput vásárolt, 
és helyezett üzembe városz-
szerte a félegyházi önkor-
mányzat. Juhász Lászlótól, a 
városüzemeltetési osztály ve-
zetőjétől megtudtuk, hogy a 
tartós hőségre tekintettel a 
város legjelentősebb gyalogos 
forgalommal érintett pontjain 
helyezték el a hűsítő kapukat. 
Így például a Petőfi téren, a 
Szent István téren, a Móra-
városban és a Kossuth utcán 
sétálóknak nyújt felüdülést a 
hűvös permet. 

Elmarad a Nyeregszemle
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy az idei, július 
7-8-9-re tervezett Nyeregszemlét elhalaszt-
ják. Az okokról Solymosi Bertold főszervező 
elmondta, hogy a döntés oka a pénzhiány.

– Három benyújtott pályázatunk közül egy 
nem nyert, egy eredményét még nem ismerjük, 
egy pedig nyert ugyan, de hogy pontosan mikor 
fizetik ki, azt maga a pályázatot elbíráló szerv 
sem tudta megmondani. Nekünk azonban „gu-
ruló forintokra” volna szükségünk ahhoz, hogy 
meg tudjuk venni a lovaitoknak a szénát, hogy 
kifizessük a hangosítást, munkaerőt fizessünk 
a lókikötők megépítéséhez, meg tudjuk venni a 
nyomtatványokat a jegyárusításhoz, kifizessük 
a fellépőket… Így további lépéseket nem tu-

dunk tenni mindaddig, amíg meg nem érkezik a 
számlánkra a pénz. 

A főszervező hozzátette: mindenképpen sze-
retnék még idén nyáron megrendezni a nagy 
múltú Nyeregszemlét, a pénzügyi lehetőségek 
szabta keretek között.
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Hirdetés

Szelfik és betyárok költöztek a múzeumba
Színes és érdekes progra-
mokkal várták június utolsó 
hétvégéjén a látogatókat a 
Kiskun Múzeumba. A Múzeu-
mok Éjszakáján a szabadtéri 
programok és koncertek mel-
lett átadták a megszépült szél-
malmot, valamint eredményt 
hirdettek és megnyitották az 
„Önarckép és szelfi” kiállítást. 
A börtönmúzeumban a hagyo-
mányos lámpás tárlatvezetés 
mellett a múlt emlékei, büntet-
teti is megelevenedtek a be-
tyárok jóvoltából.

Gyerekeknek, időseknek, csa-
ládosoknak egyaránt kedveztek 
programokkal a Kiskun Múzeum-
ban a Múzeumok Éjszakáján, jú-
nius 24-én. A Malomudvarban a 
Móra Ferenc Művelődési Központ 
munkatársai a Terescsényi End-
re Ifjúsági Képzőművész Körrel 
játékudvart, kézműves foglalko-
zást szerveztek kora délutántól. 
A hivatalos megnyitón Mészáros 
Márta múzeumigazgató köszön-
tötte a megjelenteket. Az országos 
rendezvénysorozathoz 2008-ban 
csatlakozott a Kiskun Múzeum, 
ezúttal is különleges programok-
kal várva a látogatókat. Ezt kö-
vetően a megszépült szélmalmot 
dr. Ónodi Izabella, a Sorsocskák 
Alapítvány elnöke adta át. Ebben 
az esztendőben adomány, pénz és 
munka segítségével a szélmalom 
lepusztult falazata megújult és újra 
látogathatóvá vált. Eme összefo-
gás hozzájárult a múlt hagyomá-
nyainak, a szélmalom épségének 
megőrzéséhez.

„Őseink kenyere elképzelhetet-
len volt szélmalmok segítsége nél-
kül, mi pedig nem léteznénk őseink 
kenyere nélkül.”

A felújítás legfőbb támogatói, 
Papp Erzsébet és Papp Tamás 
mecénás okiratot adtak át Mészá-
ros Márta múzeumigazgatónak.

A rendezvényhez kapcsolódóan 
a „Holló László után szabadon…” 
Önarckép és szelfi pályázat” ered-
ményét Molnár István Holló Lász-
ló-díjas festőművész hirdette ki. 
Több mint 80 alkotás érkezett 50 
pályázótól. A legjobb műért járó 
díjat Paphalmi Róbert vette át, 
különdíjat kapott Kovács Elizabet 
festménybe öntött szelfijéért.

A legjobb alkotások szeptem-

ber 15-éig látogathatóak a Kiskun 
Múzeumban.

A szabadtéri koncertek mellett 
az egyik legnépszerűbb program-
nak az éjszakai börtönmúzeum 

látogatás számított. A hideg falak 
és kínzóeszközök között betyárok 
segítségével a múlt történéseit, 
bűntetteit is megismerhették az 
érdeklődők.
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Padkaporos 
gála
Évadzáró gálára várta a Padka-
poros Néptáncegyüttes a „nagy 
táncos családot” és támogató-
ikat. Június 16-án a művelő-
dési központ színháztermében 
megtartott előadáson Gulyás 
László, az együttes egykori ala-
pítója köszöntötte a közönséget, 
és színpadra szólította, Kátai 
Tibor vezetőt, Tarjányiné Len-
csit és Beták Barnabást a kor-
osztályos közösségek szakmai 
vezetőit is. A műsorban fellépett 
valamennyi korcsoport, de meg-
tisztelte a gálát vendégszereplé-
sével a kunszállási Csűrcsavaró 
Táncegyüttes is. A talpalávalót 
ezúttal is a Ménkű banda szol-
gáltatta. Az est táncházzal zárult 
a Padkaporos házban.

Szakértőnktől – Tartási szerződés – Öröklési szerződés – Végrendelet
Közjegyzőként gyakran keresnek meg ügyfelek, hogy adjak taná-
csot, milyen dokumentum készüljön arra az esetre, ha végintézke-
dés útján szeretnének magukról gondoskodni idősebb napjaikra.

Először is le kell szögezni, hogy a 
végrendelet erre a célra nem ki-
fejezetten alkalmas. Sokan abban 
a tévhitben vannak, hogy ameny-
nyiben a kiszemelt eltartó javára 
végrendelkeznek, akkor ezzel már 
biztosítva vannak, hiszen ha az el-
tartó örökös nem teljesíti tartási 
kötelezettségét, akkor a végrende-
let érvényét veszti. A végrendelet 
ugyanakkor egy egyoldalú nyilat-
kozat, ezért – még ha esetleg bele 
is fogalmazza a végrendelkező a 

végrendeleti örökös eltartási kö-
telezettségét – az nem fog kötele-
zettséget keletkeztetni az örökös 
vonatkozásában, sőt a végrendelet 
sem lesz automatikusan érvényte-
len csupán megtámadható a törvé-
nyes örökösök által, ha az örökös 
elmulasztja ez irányú feladatait. 

Amennyiben valaki az eltartá-
sáról szeretne gondoskodni, úgy a 
tartási, vagy az öröklési szerződés 
jöhet elsősorban szóba. A különb-
ség a kettő között, hogy a tartási 

szerződés alapján 
az eltartó még 
az életében meg-
szerzi az eltartó 
által az eltartás 
ellentételezése-
ként felajánlott 

vagyontárgyat, míg az öröklési 
szerződés alapján erre csak az 
örökhagyó halála után kerül sor. 
Tartási szerződést akkor érdemes 
kötni, ha az eltartó által preferált 
eltartó nem rendelkezik az eltar-
táshoz szükséges jövedelemmel, 
de mégis az eltartó azt szeretné, 
ha ő gondoskodna róla idősebb 
napjaira. Öröklési szerződést pe-

dig akkor javasolt választani, ha jó 
a kapcsolat a leendő eltartóval, de 
szeretné mégis biztonságban tudni 
magát az örökhagyó és a tulajdonát 
megtartani. 

Mindkét szerződés vonatkozásá-
ban több biztosíték is rendelkezésre 
áll a felek részére, mivel a felajánlott 
ingatlan tulajdoni lapjára bejegyez-
hető a tartási jog (tartási szerződés 
esetén), illetve az elidegenítési és 
terhelési tilalom (öröklési szerződés 
esetén), valamint – lévén kétoldalú 
a szerződés – azt csak a felek által 
közösen, vagy a bíróság által hozott 
ítélettel lehet megszüntetni.

 Dr. Csonka Péter közjegyző

Nincs öröm az ürömben, 
a kemény tél előnye elmarad
Hamarosan beindul az élet a 
szántóföldeken, miután napo-
kon belül megkezdik az őszi 
árpa aratásával a betakarítási 
munkákat a gazdák. A kemény 
fagyok és a kora tavaszi hideg 
nyomot hagyott a gabonák 
fejlődésén, így idén gyengébb 
termésre számíthatunk. A zord 
tél remélt előnye, miszerint 
kevesebb kártevővel kell majd 
küzdenünk, valószínűleg csak 
hiedelem lehet, mert a tapasz-
talt valóság nem igazolta be 
ezeket a feltevéseket.

Aranyló kalászokban állnak 
az őszi gabonák, s nem kell több 
egy-két hétnél, hogy a kukoricának 
címere legyen, de hamarosan a 
napraforgó is virágzik. A kapásnö-
vények sorközművelése befejező-
dött, így az aratás megkezdéséig 
hátralévő pár nap az erőgépek és 
a magtárak előkészítésével telik.

Június utolsó hétvégéjén, vagy 
az azt követő napokban az őszi 
árpa betakarításával megkezdőd-
nek az aratások, s ezzel megélén-
kül a szántóföldi élet. Az idei 
évben gyengén közepes termés 
várható, – tudtuk meg egy félegy-
házi gazdától –, mivel az őszi ve-
tésű kultúráknak extrém időjárási 
viszonyokat kellett megélniük.

A szokatlanul hideg tél után a 
kora tavaszi aszály és az áprili-
si alacsony hőmérséklet rontotta 
a gabonafélék esélyeit, amelyen 
a későbbi jelentősebb csapadék 
ugyan javított, és a növények fej-
lődése behozta a lemaradást, de a 
mostani száraz idő miatt a szemek 
kitelítődése nem következett be. A 

magok fajsúlya és beltartalmi érté-
ke csökken, a hektoliterenkénti tö-
meg várhatóan alacsonyabb lesz. 
A gyengébb termést nem kom-
penzálja majd az eladási ár, így 
az előző évekhez viszonyítva sze-
rényebb bevételre számolhatnak a 
termelők.

A kukorica és a napraforgó ese-
tében még korai becslésekbe bo-
csátkozni, az azonban elmondha-
tó, hogy a korai vetéseket csírázó 
állapotban érte az áprilisi havazás. 
A nulla fok körüli csapadék – lehűt-
ve a talajt – károkat okozott a me-
legigényes növények fejlődésében. 
Lényegesen jobb esélyekkel rendel-
keznek most a később elvetett kul-
túrák, amelyek csírázásánál a talaj 
hőmérséklete már megfelelő volt.

A szántóföldi növények esetében 

ugyanúgy kell idén is gondoskodni 
a megfelelő növényvédelemről. A 
termelők a környezet túlzott ter-
helésének elkerülése érdekében a 
költséghatékonyságot is figyelem-
be véve okszerűen végzik a beavat-
kozásokat, ami a szükségszerűség 
figyelembe vételével a mérték-
letességet jelenti a növényvédő 
szerek használatában. És bárcsak 
mondhatnánk azt, hogy öröm az 
ürömben, hogy a kemény tél el-
szenvedéséért cserébe kevesebb 
kártevővel kell számolnunk, úgy 
tűnik, hogy ez csupán naív remény 
marad, mivel a kártevők és a kór-
okozók túlélési stratégiája ennél 
fejlettebb. A téli fagyok a rovarok 
életét nem befolyásolták, így a ve-
gyi védekezés ebben a szezonban 
sem csökkenthető.
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A japánok 
nagyra  
értékelik  
a dózsások 
munkáját 
Magyarországon elsőként 
és egyedüliként a Dózsa 
György Általános Iskola 
csatlakozott az elmúlt év-
ben az 5S japán módszer-
hez. A legelső alkalom-
mal a japán vendégekkel 
közösen megépítették a 
futópályát, lefestették 
a kerítést, szépítették 
környezetüket. 

A diákok szüleikkel és pedagó-
gusaikkal közösen az idén is 
rászántak egy napot környeze-
tük, játékszereik felújítására. 
Június 13-án, a módszert kez-
deményező japán képviselők 
látogattak el az iskolába. Elé-
gedetten nyugtázták a diákok 
munkáját, hogy megőrizték a 
rendet, tisztaságot és gondot 
fordítottak környezetük meg-
újítására. Az AOTS nevében 
Vajna István elnök hozott 
egy videoanyagot is, amely az 
első mozzanatokat összegzi, 
valamint átadott egy 80 ezer 
forintos adományt, amelyet 
iskolafejlesztésre fordíthatnak. 
Bejelentette, hogy jövőre ismét 
érkezik egy japán küldöttség az 
iskolába, és közös megújítást 
valósítanak meg.

EGYÜTT-LÉT – díjátadó Ecseren
A „ClubNetCet” Internetes Ismeret-
terjesztő Egyesület ez év tavaszán 
hirdette meg az „EGYÜTT-LÉT” 
rajzpályázatot vándorkiállításon 
való részvételre iskolások részé-
re. Az alkotásokat számítógépes 
alkalmazással készíthették el. A 
Batthyány Lajos Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola diák-
jai, Szederkényi Barbara tanárnő 
irányításával készítették el pálya-
munkáikat. Az iskola 64 rajzot kül-
dött be, amelyből 37-et beválasz-
tottak a vándorkiállítás képei közé. 
A játékos díjátadót június 11-én, 
Ecseren tartották. I. helyezést 
ért el Németh Anna 5.z, Kámán 
Ákos 5.m, Lőrincz Zsófia 8.m, 
közönségdíjban részesült Hege-
dűs-Jász Nikolett 4.a, 

II. lett Urbán Eszter 6.z, Ro-
gozsán Krisztián Richárd 4.a, 

III. helyezést értek el Juhász 
Alexandra 5.z, Vincze Zsolt 
6.z, Sikár Evelin 8.m, IV. helyen 
végzett: Faragó Boglárka 5.z, 

Mészáros Rita 4.a, Nikula Kit-
ti 5.z osztályos tanuló. Huszony-
nyolcan elismerő oklevélben 
részesültek.

A Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakképző Iskolában mintegy 20 
esztendeje kezdődött el a lovász 
tanulók képzése. Kezdetekben a di-
ákok Bugacra jártak gyakorlati fog-

lalkozásra, nem sokkal később az 
intézmény létrehozta saját tangaz-
daságát, istállót épített, kiépítette a 
lovagláshoz, fogathajtáshoz szüksé-
ges tereket. Mára egy lovardát alakí-

tottak ki, ahol az elsődleges feladat a 
lovászok képzése, de a felkészült ok-
tatóknak, a motivált tanulóknak kö-
szönhetően vállalnak lovagoltatást, 
és lovas versenyeket is szerveznek, 
sőt készen állnak arra, hogy kapcso-
lódjanak a lovas turizmushoz is. Ezt 
értékelve a Magyar Lovas Turisztikai 
Szövetség „négypatkós” minősítés-
ben részesítette az iskola lovardáját.

Az örömhírt Rózsa Pál igazga-
tó, a végzős diákok június 13-ai 
vizsgáján jelentette be. Elmondta, 
hogy a négypatkós minősítést az 
ország iskolái között elsőként kap-
ták meg, a mintegy két évtizede 
tartó lovas szakmai munka magas 
színvonalának elismeréseként.

A medve nem játék!
Öt napot töltött Gyergyóújfalun és környékén a „Határtalanul” 
program pályázati nyerteseként a Kiskunfélegyházi Darvas Ál-
talános Iskola 46 diákja és 6 pedagógusa. Déva és Vajdahu-
nyad vára mostantól valós élményként, a Békás-szoros és a 
Gyilkos-tó egy esőben is izgalmas túra emlékeként él bennük. 
A lakótelepi „leánkák s legénkék” az egyik este széki néptán-
cokat roptak a helyi általános iskola tanulóival.

Korondon fazekasmesterek keze 
alatt munkálkodtak. A parajdi só-
bánya lélegzetelállító mélységével 
ejtette ámulatba a félegyháziakat. 
Megkoszorúzták az aradi hősök 
emlékművét, néhány nap múlva 
pedig Mátyás király szülőházát és 
lovas szobrát Kolozsváron. Fejet 
hajtottak Tamási Áron sírjánál 

Farkaslakán, Szejkefürdőn meg-
koszorúzták Orbán Balázs sírját. 
Segesváron az ottani testvérisko-
la igazgatója vezette körbe a cso-
portot a várban.

Visszatérve írásunk címére: bi-
zony, a medve nem játék! Egy nap-
jukat a 920 méterre a tengerszint 
felett fekvő Csicsaj dűlő tisztá-

sán, illetve Gyergyóújfalu polgár-
mestere által vezetett erdei túrán 
töltötték, ahol a Natura 2000 ter-
mészetvédelmi terület növény- és 
állatvilágát fedezték fel, különös 

tekintettel a medve élőhelyére. 
Látták friss nyomait, csakúgy, mint 
a szarvasokét, az őzekét és néhány 
vaddisznóét is. A bátrabbak felme-
részkedtek a Csicsaj-sziklára is.

Négypatkós minősítés a Mezgének
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Ajándék a német testvértelepüléstől
Az elmúlt másfél évben több al-
kalommal érkezett Braunfelsből, a 
német testvérvárosból adomány. 
Legutóbb tavasszal érkeztek já-
tékok és egyéb felszerelések az 
MMSz helyi csoportjának koordi-
nálásával a félegyházi óvodáknak. 
Az ajándékért cserébe gyermek-
rajzokat vártak az adományozók, 
amelyeket június elején a kiutazó 
küldöttség egyik tagja, Szűts Ta-
más vitt magával és adta át. 

Míg az áprilisi szállítmányból 
9 állami és 2 magánóvoda része-
sült, a mostani, 210 eurós pénza-
dományt – az előzetes felméré-
sek eredményeként – a Bankfalui 
Óvodának küldték. Az eddigi ado-
mányok – tárgy, ruházat, bútor és 
pénz – értéke eléri az 1500 eurót. 
A pénzt és a német gyerekek sze-
retetteljes üdvözletét június 13-
án adta át Simon Edina MMSZ 
mentor a Bankfalui Óvoda vezető 
óvónőjének. Az adományt a tervek 
szerint a kerti játékok vásárlására 
fordítják. 

Legutóbb a Kossuthvárosi juniálison találkozhattak a félegyhá-
ziak a Szalamandra Kétéltű Kutató-Mentő Alapítvány önkénte-
seivel, de ott lesznek még számos helyi rendezvényen, így az 
oldalkocsis motoros találkozón is. Aki beszédbe elegyedik velük, 
nem bánja meg. Társadalmi felelősségvállalásról, hétköznapi hő-
siességről cserélhetnek gondolatokat. 

Az alapítvány a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács támogatásával 
olyan rendezvénysorozat meg-
valósításán dolgozik, amelynek 
központi gondolata az egyén aktív 
felelősségvállalása úgy családon 
belül, mint társadalmi méretek-
ben. A beszélgetések, ifjúsági 
programok és egyéb rendezvények 
célja egyfajta érzékenyítés, amely-
nek során az egyén felismerheti 
saját szerepét és felelősségét, a 
társadalmi szerepvállalás apróbb 
színtereit. 

A projekt programjai arra mutat-
nak rá, hogy mit tehetünk egy baj-

bajutott családtagunkért, osztály-
társért, idegenért… Segít abban, 
hogy legyen bátorságunk felvállalni 
a kezdeményezést ott, ahol ezzel 
tehetünk másokért. Például szól-
ni az ittas sofőrnek, hogy ne üljön 
autóba, az utasának, hogy válassza 
inkább a taxit, a tüneteire régóta 
panaszkodó nagybácsinak, hogy 
forduljon orvoshoz, a szomszéd 
néninek, hogy piacra indulva ne 
hagyja a kosárban a pénztárcáját… 
Megannyi apróság az egymásra fi-
gyelés jegyében, amivel kicsit jobbá 
tehetjük a szűkebb környezetünket, 
és ezáltal a világot.

Egy újabb ígéretes program teremt lehetőséget a félegyházi székhe-
lyű Natura Hungarica Alapítvány számára, hogy francia és magyar 
partnerekkel közösen további sikereket érjen el a környezetvédelem 
és az ifjúságsegítés terén. A projekt részleteiről Kárpáti Rita, az 
alapítvány elnöke számolt be.

– A franciaországi Nimes város-
ban működő Európaház csapata 
egy dél-alföldi környezetvédelmi 
alapítványt keresett együttműkö-
dő partnernek. Így találtak ránk, 
és kértek fel, hogy csatlakoz-
zunk a lakosság és a pedagógiai 
módszerek terén a környezet-
tudatosságot és a fenntartható 
viselkedésmintákat népszerűsítő 
Európai Uniós programhoz. A ma-
gyarországi partnerek – rajtunk 
kívül a Bács-Kiskun Megyei Ön-
kormányzat, a kecskeméti Pallas 
Athéné és a szegedi Semmelweis 
Egyetem, továbbá két szegedi kö-
zépiskola – és a franciaországi tü-
körintézmények (Nimes Metropo-
le, az Európaház, illetve felső- és 
középfokú oktatási intézmények) 
ennek során tapasztalatokat cse-
rélnek, és közösen új projekteket 
dolgoznak ki. 

Az első megbeszélés Francia-
országban volt, s azóta már né-
hány tanárcserére is sor került 
a középiskolák között. 2018 de-
cemberéig pedig még számos te-

rületen működnek együtt a részt-
vevők. Idén októberben például a 
franciaországi delegáció utazik 
Magyarországra, s itt tartózko-
dásuk során várhatóan Félegyhá-
zára is ellátogatnak. 

A Natura Hugarica Alapítvány 
munkatársai addig is folyamato-
san dolgoznak az egyes projekte-
lemek félegyházi adaptálásán.  

Kárpáti Rita arról is beszámolt, 
hogy a program során elmélyített 
partnerségből már további elkép-
zelések is születtek. Egy közös 
projekt előkészítésén dolgoznak 
például a megyei önkormányzat-
tal, továbbá egy norvég és egy 
izlandi partnerrel, a klímaválto-
zás megelőzésének lehetőséges 
módszereit népszerűsítve. 

– A franciaországi látogatás is 
rámutatott arra, hogy a magyar 
kreativitás sokat tud hozzátenni 
ezeknek a projekteknek a sikeré-
hez, mi pedig rengeteget tanulha-
tunk partnereink gyakorlatorien-
tált tapasztalataiból – mondta el 
az alapítvány elnöke.

Partnerek a világ 
minden tájáról

Vállalj felelősséget!
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Hírek a könyvtárból
Rövidített nyitvatartással várja 
kedves vendégeit a Kiskunfé-
legyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár július 1-je és augusztus 
27-e között. Az intézmény hétfő 
mellett szombaton is zárva tart, 
keddtől péntekig 18 óra helyett 
17 óráig látogatható. Az épület 
július 1-jétől július 23-áig a főka-
pun nem közelíthető meg. Bejárat 
a Petőfi tér felől az árkádok alatt 
az Internet- és médiatár részleg 
oldaláról.

***
Már hagyománnyá vált, hogy 

az ifjú olvasókat a nyári szünidő-
ben táborokkal várják. Idén az 
alsósok olvasótáborban vehet-
tek részt, a felsősök helyisme-
reti és öko-élménytábor közül 
választhattak. A gyerekek egy 
feledhetetlen hetet tölthetnek el 
olvasással, játékkal, kézműves-
kedéssel és kirándulással, ahol 
az úti cél Kecskemét, Nagykőrös 
és Budapest.

***
A Félegyházi Közlöny koráb-

bi számában már olvashattak 
arról, hogy a könyvtár három 

éven belül szeretné megpályáz-
ni a Minősített Könyvtár címet. 
Ehhez májusban 308 használói 
kérdőívet töltöttek ki a gyermek- 
és felnőtt olvasók. A kérdéseket 
úgy állították össze, hogy meg-
ismerjék a könyvtárba betérők 
véleményét az intézményről, a 
könyvtárosokról és a szolgál-
tatásokról. Arra is kíváncsiak 
voltak többek között, vajon köl-
csönöznének-e e-bookot, hall-
gatnának-e zenét, néznének-e 
filmet a könyvtárban, részt 
vennének-e könyvtári éjszakán, 
író–olvasó találkozón, gasztro-
nómiai előadáson, ha megszer-
veznék. Az adatok összesítése 
már folyamatban van,  a vála-
szok elemzését augusztusban 
fejezik be, amelyet honlapjunkon 
(www.psvk.hu) tesznek közzé.

KÖNYVTÁRSAROKLechner Ödön kiállítás

Lechner, az alkotó géniusz címmel nyílt tablókiállítás június 23-án a 
városi könyvtárban. Brunner Attila művészettörténész a neves épí-
tész és Kiskunfélegyháza kapcsolatáról elmondta, hogy az 1903-
ban kezdődött, amikor az akkori vezetők a városháza épületére 
kiírt pályázat elbírálását Lechner Ödönre bízták. Ekkor járt először 
a városban a géniusz. A később megismételt második pályázat 
során szintén Lechner Ödön bírálta el a benyújtott pályázatokat.

Brunner Attila rövid köszöntő-
jét követően dr. Sisa József, a 
Magyar Tudományos Akadémia 
Művészettörténeti Intézetének tu-
dományos főtanácsadója nyitotta 
meg a tárlatot. Lechner Ödönt, 
a neves építész munkásságát a 
kiemelkedő magyar építészeti 
csúcsteljesítmények közé sorolta. 
Mint mondta, nevét a Milleneumi 
esztendőben az Iparművészeti Pa-

lota épületével írta be az építészet 
történetébe. Munkássága során a 
misztikus kelet felé fordult, megal-
kotta a sajátos magyar formanyel-
vet, egyúttal a Zsolnay Kerámia 
felhasználásával új stílust terem-
tett, a népművészetből táplálkozó 
magyaros szecessziót. 

A kiállított tablók augusz-
tus közepéig tekinthetők meg a 
Hattyúházban.

A Reformáció 500. évfordulója 
alkalmából tartott rendezvény-
sorozat keretében Nt. Prózsa 
István orgoványi református 
lelkipásztor tartott előadást a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtár-
ban A reformáció nyomában – 
Luther és Kálvin szellemi örök-
sége – címmel. 

Nt. Prózsa István előadásában el-
mondta, hogy a reformáció fogal-
mával kapcsolatban sok a tévhit. 
Szerinte a reformációnak semmi 
köze a reformkorhoz, vagy a refor-
mokhoz. Visszatérést jelent az ala-
pokhoz, elsősorban a Biblia forrá-
saihoz. Véleménye szerint sokan azt 
is tévesen hiszik, hogy a reformáció 
okozta az egyházszakadást, hiszen 
az első még 1054-ben történt, ami-
kor az addigi egységes egyház ha-
talmi harcok következtében keleti 
és nyugati részekre szakadt.

Mint mondta: az egyház, az 
egyházi vezetés időről-időre célt 
tévesztett ugyan a történelem fo-
lyamán, de mindig voltak olyan 

tagjai, akik tovább vitték az eredeti 
hagyományokat. Amikor az egyház 
túlságosan elvilágiasodott, vagy 
éppen bezárkózott, szolgáló ren-
dek, szerzetesek, apácarendek jöt-
tek létre és ellensúlyozták ezeket a 

kilengéseket. A mozgalmakat ké-
sőbb az egyház magába integrálta.

Az előadáson szó esett még az 
előreformátorokról, valamint Lu-
ther és Kálvin tanairól és azoknak 
a mai napig tartó hatásairól is. A 

történelem az élet tanítómestere 
– mondta az előadó, ezért fontos 
újra és újra megismernünk a tör-
ténéseket, hogy a régmúlt hibáiból 
tanulva áldássá lehessünk azon a 
helyen, ahol élünk. V. K.

A reformáció nyomában
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Aranyérmes leány focisták 
A leány U15-ös félpályás bajnok-
ság alföldi csoportjának második 
helyét követően a Bács-Kiskun me-
gyei leány U15-ös bajnokságban is 
szépen szerepelt a Félegyházi Tér-
ségi Sportiskola csapata. Abonyi 
Péter tanítványai a négy körből 
álló megyei bajnokságban egy dön-

tetlen mellett az összes mérkőzé-
süket megnyerték, a Bácsalmási 
PVSE-t megelőzve a bajnokság 
élén zártak. Fölényüket jól mutat-
ja, hogy 16 mérkőzésen 66:5-ös 
gólkülönbséget értek el. Az FTSI 
legeredményesebb játékosa Síber 
Glória lett, 15 találattal.

Országos veterán labdarúgó 
döntőt rendeztek június 17-én 
Dabason, amelyre a regionális 
döntőt megnyerő Kecskemét 
csapata is bejutott. Az együt-
test Majoros László és Katona 
Ottó személyében két félegyházi 
labdarúgó erősítette. Ország-
szerte 97 csapat mérettette meg 

magát, 12 terület győztese vett 
részt a fináléban. A Kecskemét 
csapata a későbbi győztes DA-
SE-től kapott ki, a békéscsaba-
iakat 7-1-re legyőzve, a helyosz-
tón a 7. helyet kaparintotta meg 
a számos NB I-et és válogatottat 
megjárt játékosokból álló együt-
tesek közül.

Sportoltak a Tréfás Békás Forgatagon 
Nagy sikert aratott a birkózók és ökölvívók 
bemutatója Balla László alpolgármester 
szervezésében a II. Tréfás Békás Forgata-
gon, a korábbi Bajcsy iskola udvarán. A Kis-
kunfélegyházi Birkózó Sportegyesület nö-
vendékei a rendezvénysátorban látványos 
műsorral szórakoztatták a közönséget. Az 
egyesület elnöke Ván Jenő, valamint Szabó 
József és Kelemen András birkózóedzők 

koordinálták a versenyzőket. A színvona-
las bemutató zárásaként „élő piramissá” 
is összeálltak a növendékek. Ezt követően 
az udvaron felállított bokszringnél sorakoz-
tak fel a bunyósok. A Kiskunfélegyházi HTK 
Ökölvívó Szakosztályának tagjai mellett a 
Hideg László Boksz Klub, valamint a haj-
dúszoboszlói egyesület versenyzői ragadtak 
kesztyűt. 

Örökifjú veteránok 
rúgták a bőrt

Idén is nagy si-
kerrel zárult a 
Félegyházi Tér-
ségi Sportiskola 
kosárlabda tábo-
ra június 19-e és 
23-a között. Ez-
úttal több mint 70 
gyermek ragadott 
labdát a Cons-
tantinum Sport-
centrumban, ahol 
játékos, ügyességi 
és koordinációs 
feladatok segítsé-
gével a képesség-
fejlesztés mellett 
a kosárlabdázás 
alapjait sajátí-
tották el. Első-
sorban a 2004 
után született, 
illetve alsó tago-
zatos diákokat 
várták. Az elmúlt 
időszakban több 
mint 90 gyermek kezdett el kosárlabdázni 
a sportiskola keretein belül. A tábor célja 

az utánpótlásbázis kibővítése és a sportág 
megszerettetése.

Eredményes évet 
zártak a kosarasok
Népes gyereksereg gyűlt össze a Félegyházi Térségi 
Sportiskola kosarasainak évzárójára június 15-én, 
a Constantinum Sportcentrumban. A sportiskola 
keretein belül 208 igazolt játékos pattogtatta a lab-
dát az esztendő során. Tizenkét utánpótláscsapa-
tot nyolc edző és négy segítő irányított. Az évzárón 
Iványi Ferenc, a Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók 
Clubjának elnöke külön kiemelte a fiú kadett kosár-
labdacsapatot, amely a 28. helyen áll az országos 
egyesületek között. Mellettük a serdülő fiú csapat 
regionális ezüstérmesként is az ország élvonalá-
ba tartozik. A kosárlabdázás népszerűsítése és 
még szélesebb körű kiterjesztése mellett a KKC 
a Félegyházi Térségi Sportiskolával közösen több 
infrastrukturális beruházást is megvalósított az 
elmúlt időszakban TAO-s források felhasználásá-
val. A Batthyány iskola és a Móra Ferenc Gimnázi-
um tornatermének felújítása és korszerűvé tétele 
mellett a közeljövőben kültéri kosárlabdapálya is 
készül a Honvéd Sporttelepen, erről már Csányi 
József, Kiskunfélegyháza polgármestere beszélt, 
aki ugyancsak sikereseknek és eredményesnek ér-
tékelte a kosarasok idei évét. 

Kosártábor, ami mindenkit 
megmozgatott 

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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A Félegyházi Hírlap 1892-es 
számában egy újságíró érde-
kes „víziójáról” számolt be, 
elképzelte, hogy milyen lesz 
városunk száz év múlva, azaz 
1992-ben. A cikk nem nélkülözi 
a gúnyos felhangot, a kisvárosi 
lét fonákságain való évődést, 
de ha az ironikus, nagyzoló 
túlzások mázát lehántjuk, be-
pillanthatunk a 19. század vé-
gének félegyházi valóságába. 

A szerző úgy képzelte, hogy a 20. 
század végére Félegyháza Kumá-
nia fő- és székvárosa lesz, azaz a 
Kunság önálló országgá válik. Bur-
kolt malícia nyilvánul meg ebben, 
hiszen veszteségként élték meg a 
kiskunok, hogy 1876-ban a Kis-
kunság közigazgatási önállósága 
megszűnt, s a városnak Pest-Pi-
lis-Solt-Kiskun vármegyébe kellett 
betagozódnia. Ha már külön or-
szágként „álmodta” meg vidékün-
ket a szerző, akkor külön uralkodó 
is dukál: „királya a megfejelt Kor-
vin (Holló) dinasztia”, melynek őse 

az írás szerint Holló Lajos volt, aki 
1892-ben a város országgyűlési 
képviselőjeként funkcionált. 

A jövőben lezajló képzeletbeli 
városbemutatás a vasútállomásnál 
kezdődik, mely – a szerző szerint 
– a 20. század végére nagyságára 
nézve a fővárosi központi pálya-
udvarral fog vetekedni. Innen nem 

kell gyalogolni, a belvárosba „gőz- 
és villamvasutak futkosnak”, hi-
szen eddigre a „fiakker” (lovas bér-
kocsi) már elavult, „vízözön előtti 
járműnek” fog számítani, amivel 
már csak „Kunbagoson lehet talál-
kozni”. Bár az író szarkasztikusan 
megjegyzi, hogy 1892-ben még „fi-
akkere” sem volt a városnak, csak 

a „Korona szállodának volt egy 
omnibusza”, de az is „állítólag a 
Noé bárkájából készült”.

A Kossuth utca két oldalá-
ra, ahol a 19. század végén még 
pusztaság és baromvásártér volt, 
„bulevárd palotasort” álmodott a 
szerző, odébb, a korábbi két gőz-
malom helyére két egyforma tíz-
emeletes palotát képzelt: egyik 
az egyetem, másik az akadémia. 
A Kossuth utcai iskola helyén a 
fantáziavilágban „Paedagógium” 
kerülne, „mintaképezde (tanító-
képző) és minta néptanoda mint-
egy ezer tanteremmel”. Az új vi-
lágban a Szent István Templom 
egyenesen bazilika lenne, mellette 
impozáns érseki rezidencia állna. 
A régi városháza helyén soktor-
nyos „parlamenti palota” épülne, 
a Korona helyén „Nemzeti Szín-
ház” működne. Az érdeklődőket 
ellátogathatnának „a ligetbe, vagy 
a gyárvárosba”, Páka-pusztára 
pedig lóversenyteret szánt az író. 

 Ónodi Márta
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Félegyháza száz év múlva

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek 
és gazdájuk egymásra találását 
szeretnénk segíteni. Amennyiben 
a gazda nem jelentkezik az álla-
tért, az 14 nap elteltével szaba-
don egy új gazdához juttatható.

1. Boldizsár: másfél éves ivartala-
nított keverék kan
2. Muki: 1 éves ivartalanított 
keverék kan
3. Ördi: kb. 9 hónapos ivartalaní-
tott keverék kan
4. Tony: 4 év körüli tigriscsíkos 
ivartalanított keverék kan

A menhely honlapján (http://
menhelykkfhaza.hu) további képek, 
és örökbe fogadható kutyák tekint-
hetők meg. A bemutatott kutyák 
után érdeklődni a Fido Bácsi Köz-
hasznú Alapítványnál, a 70/331-
1634 és a 70/43-43-002 telefon-
számokon, vagy a Csólyosi úti 
telephelyen lehet. Örökbefogadási 

idő: Minden nap (hétfő–vasárnap) 
13:00-15:00-ig
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Hirdetés

Felújított PRÉMIUM számítógép-ajánlatunk: 
Fujitsu fekvő gép: Intel Core2 Duo 3,0 GHz, 3 GB mem., 
160 GB HDD, 1év gar. Win10 Home:  br. ár: 24.990 Ft
HP Compaq dc7900 álló: Intel Quad 4x2,66 GHz, 4 GB mem., 
250 GB HDD, 1év gar. Win 7 Prof.:  br. ár: 44.990 Ft
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk: Dell Latitude E6220: Intel Core-i3 
2,2 GHz, 4 GB mem., 320 GB HDD, 12” kij., 1 év gar.  br. ár: 54.990 Ft
Új notebook: Acer TMP255: Core-i3 4010, 4 GB mem., 750 GB HDD, 
DVD-író, webcam, 15,6”-os kijelző, 36 hónap gar.  br. ár: 134.990 Ft

NYÁRI „NAPOS ÁRAKAT” KÍVÁNUNK!

 Intel Core-i3 

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT

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

Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Lapcom Zrt. Szeged

ÚJSZÜLÖTTEK: Fekete Loretta (any-
ja: Fekete Ágnes), Fedor Bálint Bence 
(Fodor Katalin), Horváth-Papp Zoltán 
(Papp Melinda)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sárkány 
Mária – Szabó Rudolf, Rabi Tünde Ka-
talin – Varga Norbert, Tergalecz Georgi-
na – Barna-Pap János, Balogh Dóra – 
Zsargó Tamás Péter, Gyökér Georgina 
– dr. Nagy István, Varga Mónika – Ma-
gyar Zoltán

MEGHALTAK: Nagy Lajosné Hevér 
Julianna, Bugyi Jánosné Mészáros 
Erzsébet, Mészáros Imréné Réczi 
Rozália, Dongó Béláné Bazsa Ilona, 
Drozdik Sándorné Terjék Julianna, 
Tóth Lászlóné Seres Rozália – Kiskun-
félegyháza, Rádi Sándor László – Bu-
gac, Hamza Mártonné Oberna Mária, 
Tóth József, Kerekes Tibor – Kecske-
mét, Kovács Sándorné Rácz Erzsébet 
– Szabadszállás

Anyakönyvi hírek

Vidám, játékos programokkal, palacsintával várja a gyermekeket a Fél-
egyházi Termál Parkfürdő július 2-án, vasárnap. Vízparti koncertet ad a 
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar és a legkisebbek kipróbálhatják 
Vörös János népi játékait valamint a pedálos gokartot is.

Ingyenes gyermek-
programok a strandon


