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Több évtizedes pedagógusi, testnevelői munkája
elismeréseként veheti át a Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára kitüntető címet a városalapítók
napi ünnepségen Kerék Csaba. Több félegyházi
generáció „józsefes” tanulójának Csaba bácsija
két olimpikont nevelt, 106 alkalommal szerzett
egyéni versenyzőivel és csapataival diákolimpiai
aranyat. Sportolói, edzői munkájának eredményességét elismerő oklevelek, érmek, serlegek
tucatjait őrzik a tablók és a vitrinek. A sikerekre
büszke a legendás és közkedvelt testnevelő, de

arra még inkább, hogy nemcsak a sporteredményeket elért tanulói köszöntik örömmel nap
mint nap az utcán, hanem azok a volt diákok
is, akiket csetlő-botló gyermekként – néha szigorral – megtanított kötélre mászni, szekrényt
ugrani és beavatta őket az egyéb atlétikai sportágakba is.
Kerék Csaba 74 éves kora ellenére is naponta
fut, néha a kosármeccsekbe is beszáll. Minden
nap reggel bemegy a József Attila iskolába,
egyeztet sportolóival, kollégáival a soros teen-

dőkről, segédkezik a versenyek, rendezvények
előkészítésében.
– Akik ismerik Önt tudják, hogy egész életét a
sportnak szentelte.
– Ez így igaz. Én 1951-ben kerültem Kiskunfélegyházára. Édesanyám az akkori Tanítóképző és Sportgimnáziumban volt gyakorlóiskolai
tanár. Ott éltünk abban az iskolában, ahol találkoztam – a később élsportolókká vált – atlétákkal, tornászokkal és kosarasokkal. Már akkor
elhatároztam, hogy testnevelő tanár leszek.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Kürti László

Aki csak a dolgát tette

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

2014. április 25.

Aki csak a dolgát tette
Folytatás az 1. oldalról!
– Ez sikerült.
– Igen. 1963-ban diplomáztam
magyar-történelem-testnevelés
szakon, majd ezt követően Félegyházára, a Nagyszőlő Úti Általános
Iskolába kerültem. Itt nyolc éven
keresztül mindhárom területen
tanítottam, oktattam. A sporthoz
való kötődésemet már ekkor is
erősítette, hogy növendékeimmel
megyei bajnokságot nyertünk.
El kell mondanom azt is, hogy én
különböztem a most tanító testnevelőktől, ugyanis több egyesületben aktívan sportoltam, amikor
pedagógusi munkámat megkezdtem. Fülöp Imre kollégám akkoriban ruházta rám a helyi kézilabda
csapat edzői teendőit, ahol egyébként játékos is voltam. Párhuzamosan a helyi NB II-es kosárlabda

csapatban rendszeresen játszottam és fociztam is a Vasas, szintén
NB II-es mérkőzésein. Az, hogy három egyesületben is aktív játékos
voltam, közel 10 évig tartott. Nem
egy vasárnapom volt olyan, hogy
délelőtt kézilabda, délután foci
meccsem volt.
– A Nagyszőlő út után következett a József Attila Általános Iskola, illetve a Honvéd pálya és az
edzősködés.
– Sokan fogalmaznak úgy, hogy
„a munkahelyem a második otthonom”. Én 1971 óta, amióta a József
Attila Általános Iskolába kerültem,
azt mondom: „a munkahely az első
otthonom”. 74 évesen, nyugdíjasként is mindennap bejárok az iskolába. Vannak versenyzőim, akikkel
készülünk a megmérettetésekre.
A kollégákkal megbeszéljük az

aktuális szakmai kérdéseket. Megkérnek, én pedig szívesen segítek
a versenyek, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában. A
Honvéd atlétikai szakosztályának
1973-tól voltam edzője, egészen
megszűnéséig. De a pályára most
is kijárok. Legutóbb éppen Csontos Piroska edzésére hívtak ki, aki
országos távolugró versenyére készült, és gondok adódtak a felkészülésben. Megoldottuk.
– Gyermekek százait nyerte meg
az atlétikának, akik aztán rendszeresen részt is vettek az edzéseken.
Mivel tudta ezt elérni?
– Ez nagyon egyszerű. Rádumálom őket, és ők, valamint szüleik
is hallgatnak rám. Persze azért
megmutatom nekik a tornaterem
szertárában és az iskola falain kifüggesztett tablókat is, amelyek a

győztes versenyzők és csapatok
teljesítményeit őrzik. Ez is egy fontos motiváció.
Visszatérve az iskolához. A
sportban elért sikerek fontosak
számomra. Büszke vagyok arra,
hogy az országos diákolimpiákon
106 egyéni, illetve csapat aranyérmet szereztünk. Két olimpikon,
Kürtösi Zsolt tízpróbázó és Szűcs
Csaba maratonfutó volt a tanítványom. Emellett azonban nagyon
fontosnak tartottam azt, hogy
növendékeimet megtanítottam a
tantervi követelményekre. Nálam
nem végzett olyan gyerek, aki nem
tudott felmászni a kötélre, aki nem
tudta a szekrényugrást. Éppúgy
szerettem a sportolókat, mint az
összes többi diákomat. Az eddigi
elismeréseim között éppen ezért
tartom legtöbbre az Oktatásügy
Kiváló Dolgozója kitüntetést és az
1992-ben átvett Pedagógiai Díjat.
Hájas Sándor

Átvette megbízólevelét Lezsák Sándor
A kiskunfélegyházi városházán, dr. Szabó Józseftől, az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság OEVB
elnökétől vette át megbízólevelét Lezsák
Sándor, a 4. számú választókerület új országgyűlési képviselője, április 17-én,
csütörtökön.
Az eseményen Szabó József elmondta:
– A választási bizottság a jelöltállításra rendelkezésre álló határidő lejártáig 16 jelöltet
vett nyilvántartásba, akik közül 1 fő a nyilvántartásba vételét követően visszalépett, így a
szavazólapon 15 jelölt szerepelt az alábbi sorrendben: Kiss Kálmán Tibor (Lehet Más a Politika), Horváth Ferenc Antalné (Közösség a
Társadalmi Igazságosságért Néppárt), Rostás
Sarolta (Együtt 2014 Párt), Ferenc János (Határon Túli Magyarok Pártja), Dr. Garai István
Levente (Magyar Szocialista Párt, Együtt – a
Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció,
Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt), Vályi Bettina (Magyar Demokratikus Unió), Dr. Réczi László (Seres Mária Szövetségesei), Bálint Gyula (Rend, Szabadság,
Jólét Párt), Kolompár Attila (Magyar Cselekvő Párt), Szabó Bettina (Új Magyarországért
Párt), Kollár László (Jobbik Magyarországért
Mozgalom), Dr. Patai Antal (Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja), Somodi Milán
(Jólét és Szabadság Demokrata Közösség),
Lezsák Sándor István (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt),
Kutalik Tamás (Összefogás Párt). A 2014. április 6-án megtartott választáson a választópol-

gárok ezen 15 jelöltre adhatták le szavazataikat. A választás folyamatáról elmondható, hogy
csendes kampánytevékenységgel, rendezetten,
különösebb jogszabálysértés nélkül, nyugodtan
zajlott le.
A szavazatszámláló bizottságoktól beérkező jegyzőkönyvek eredményeinek összesítése
alapján a Választási Bizottság az alábbi egyéni
választókerületi eredményt állapította meg:
A 74.117 választópolgárból – mely adat tartalmazza az átjelentkezettek és a külképviseleti
névjegyzékben szereplők számát is – szavazóként megjelent 41.144 fő, amely a választópolgárok 55,51%-a. Az urnában és a beérkezett
borítékokban lévő szavazólapok száma: 41.134
Az érvényes szavazólapok száma: 40.559 Érvénytelen szavazólapok száma: 575
A jelöltekre leadott szavazatok megoszlása
az alábbiak szerint alakult: Kiss Kálmán Tibor 1387 db, Horváth Ferenc Antalné 181
db, Rostás Sarolta 88 db, Ráska Ferenc Já-

nos 23 db, Dr. Garai István Levente 7452 db,
Vályi Bettina 34 db, Dr. Réczi László 493 db,
Bálint Gyula 20 db, Kolompár Attila 10 db,
Szabó Bettina 60 db, Kollár László 8666 db,
Dr. Patai Antal 175 db, Somodi Milán 203 db,
Lezsák Sándor István 21634 db, Kutalik Tamás 133 db.
A 40.559 érvényes szavazatból tehát Lezsák
Sándor István a FIDESZ-KDNP képviselőjelöltje kapta a legtöbb szavazatot, szám szerint:
21.634 darabot, amely az érvényes szavazatok
53,34%-a, ezzel a választás eredményes volt.
Ennek alapján a Bács- Kiskun Megyei 04. számú országgyűlési egyéni választókerület képviselője Lezsák Sándor István lakiteleki lakos lett.
Lezsák Sándor a megbízólevél átvételét követően köszönetet mondott mindazoknak, akik
„látható, vagy láthatatlan munkájukkal” lehetővé tették, hogy ez a választás megtörténjen,
és „méltó és eredményes” legyen. Elismeréssel
szólt a riválisokról is, azokról, akik vállalták a
megmérettetést. Mint mondta, közös munkára
van szükség, amiben helye van minden hasznosítható ötletnek, gondolatnak. Ezért meg
kell vizsgálni azoknak a programelemeknek a
hasznosíthatóságát és megvalósíthatóságát is,
amelyek egy-egy térség, vagy politikai erőtér
képviseletében megfogalmazódtak, s amelyek
egy-egy település, kistérség, választókerület
illetve a Duna-Tisza köze megerősítését, fellendítését szolgálják. „Ez lesz az én kötelességem,
ezt képviselem.” – jelentette ki Lezsák Sándor,
a 4 számú országgyűlési egyéni választókerület
új képviselője.
Tóth Timea
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Szentmise Tarjányi Ágostonért
Kiskunfélegyháza díszpolgáráért, Tarjányi Ágostonért mutattak be szentmisét április 9-én,
születésének 90. évfordulóján
az Ótemplomban. A szertartáson a családtagok mellett jelen voltak a város vezetői is.
A szentmisét Bese Gergő atya
celebrálta.
Tarjányi Ágoston 1924-ben született Félegyházán. Népiskolai tanítói oklevelet, majd énektanári képesítést szerzett. A város általános
iskoláiban tanított éneket, vezetett
énekkarokat, ének-zene iskolát.
1956-ban részese volt a félegyházi
forradalmi eseményeknek. Tagja
volt az alakuló Ideiglenes Forradalmi Tanácsnak, amelynek elnökévé választották. November 4-e
után csak kisebb megszakítások-
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Virágba
borult a
városközpont
Április 12-én rendezték meg
Kiskunfélegyházán a hagyományos Tavaszi virágünnepet.
Mintegy 20 dísznövény és virágkertészeti bemutatót láthattak
a városközpontban az érdeklődők. Újdonság volt, hogy idén
gyógynövényeket is bemutattak,

kal taníthatott, mert a rendőrség
többször elhurcolta. Szabadulása
után családjával Szekszárdon telepedett le. A Szekszárdi Római Ka-

tolikus Társaskör újjászervezője,
öt évig világi elnöke volt. Kiskunfélegyháza városa 1999-ven választotta díszpolgárává.

Térburkolatot kap a városháza udvara
A felújítás során négy
új víznyelő aknát kellet
építeni. A fedett kerékpártárolót is áthelyezik
úgy, hogy sármentesen
lehessen megközelíteni. A munkálatok során
az is kiderült, hogy a
parkban telepített tujafák cseréjére is szükség
van, mert megbetegedtek, életképtelenné
váltak. Helyükre, sövénynek is alkalmas
ciprusfélét telepítenek.

Térburkolat váltja fel a
mintegy 650 négyzetméteres városházi udvaron
a vörös salak borítást. A
csaknem ötmillió forintos beruházásra azért volt
szükség, mert az esős
időszakokban szinte járhatatlan volt a terület gyalogosok és személyautók
számára. Emellett az ott
működő intézmények számának növekedése miatt
szükségessé vált új parkolók kialakítása is.

egy helyi tüzép pedig kertépítészeti kiállítással, és ehhez
kapcsolódó szaktanácsadással
jelentkezett. A programot gazdag kulturális összeállítás tette
színesebbé.

Nem telepítenek romákat Félegyházára
Az elmúlt napokban futótűzként
terjedt el Kiskunfélegyházán a hír:
több száz roma betelepítésére készül a város. Szerkesztőségünk is
számos olvasói megkeresést kapott ez ügyben. Egyesek azt is tudni vélik, hogy a háttérben a kecskeméti Mercedes-gyár bővítési terve
áll, ami érintené a romák lakta
kecskeméti városrészt is. Ezért a
romákat onnan kitelepítené a kecskeméti önkormányzat, és más térségbeli településeknek – közöttük
Kiskunfélegyházának – fizetnének
azért, hogy befogadják őket.
A
felmerülő
kérdésekkel

Szemereyné Pataki Klaudiát,
Kecskemét alpolgármesterét kerestük meg, aki határozottan cáfolta, hogy bármilyen valóságtartalma lenne a hírnek.
A feltett kérdések mindegyikére – Érintik-e a Mercedes-gyár
fejlesztési tervei Kecskemét romák lakta városrészeit? Tervezi-e
a kecskeméti önkormányzat romák kitelepítését a városból? Ha
igen, fizet-e azért, hogy máshol
befogadják őket? Felmerült-e ez
ügyben Kiskunfélegyháza neve? –
határozott nemmel válaszolt az
alpolgármester asszony, és hoz-

zátette: nem Félegyháza az első
város, ahonnan hasonló kérdések
érkeztek a kecskeméti önkormányzathoz.
– A Mercedes annak idején akkora területet vásárolt amely a
későbbi, esetleges bővítést is kiszolgálja, de a bővítéssel kapcsolatosan egyébként sincs döntés.
Mindamellett ipari területről van
szó, amely értelemszerűen távol
van a lakóterületektől.
A pletykák, városi legendák Szemereyné Pataki Klaudia szerint
abból indulhatnak ki, hogy Kecskeméten – mint minden megyei jogú

városban kötelező jelleggel – zajlik
egy úgynevezett szocális jellegű
városrehabilitációs projekt, uniós
és hazai támogatással. Ennek célja
viszont éppen fordított, nevezetesen a roma lakosság integrációjának elősegítése, életkörülményeik
javítása.
– Nemhogy kitelepítésről nincs
szó, hanem olyan beruházások,
társadalmi akciók zajlanak a projekt keretében, amelyek a romák
helyben maradásához szükséges
méltó feltételeket teremtik meg –
szögezte le Kecskemét alpolgármestere.
Tóth Timea

4

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

2014. április 25.

Megújult a ringhegyi kereszt
A felújított út menti kereszt avató ünnepségén Ván Jenő, a térség önkormányzati képviselője a Ringhegy rövid történetét ismertette. Kifejtette, hogy az itt élők mindig fontosnak tartották
a keresztállítást, ami a hitélet szolgálata mellett fontos tájékozódási pont is volt. A lakossággal összefogva szeretnék elérni,
hogy valamennyi kereszt megújuljon, gondozott legyen. A helyreállított egyházi jelképet Hajagos Gyula atya szentelte fel és
áldotta meg.
A ringhegyi keresztet 1868ban állíttatta Szegesdi Mátyás. 6
méter magas volt, bádog Krisztussal. Réczi Ferenc a kereszt
állapotának pusztulását látva,
kezdeményezte a felújítását, és
vállalta a festés elvégzését is.
Tette ezt azért, mert a környéken nevelkedett, és már ipari
tanulóként egyszer újrafestette.

Ván Jenő felkarolta az ötletet,
és előteremtette a szükséges
pénzt, ami az anyagbeszerzéshez
és egyéb munkálatokhoz kellett.
Az önkormányzati képviselő elmondta, hogy tervezik egy emléktábla elhelyezését is, amely a
térség, és a kereszt történetét
ismertetné. A ringhegyieket arra
kérte, hogy legyenek jó gazdái a

keresztnek, ápolják környezetét,
gondozzák a növényeket.
A felszentelésen ünnepi műsor-

ral működött közre Sallai Nóra és
Balla Katalin.
H. S.

Parkszépítés
Díjkiosztó ünnepség
a Kossuth-városban a költészet napján
A költészet napján tartotta irodalmi
pályázatának díjkiosztó ünnepségét
a Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány a művelődési központban.
Kapus Krisztián polgármester
köszöntőjében
megfogalmazta:
április 11-ét nem jelöli a naptár
piros betűvel, mégis mindannyian, akik szeretjük a költészetet,
ünneplőbe öltöztetjük lelkünket a
költészet napjára, és József Attila
tiszteletére. Talán újra elolvassuk
a számunkra legkedvesebb verseket, vagy meghallgatjuk, hogyan
szavalják el József Attila Ódáját. A
köszöntő után az amatőr költők és
Idén is megszépítették a Kossuth-városban az óvoda mögötti
parkot a városrész lakói. Horváth
Tamás önkormányzati képviselő
kezdeményezésére felújították az
elhanyagolt erdőrészt, lenyírták a
füvet. Áttekinthetővé, sétára, pihe-

nésre alkalmassá vált a park teljes
területe. A fák nyesedékeit szétválogatták. Amelyek fűtésre hasznosíthatóak, azokat a környékbeli
rászorulóknak ajándékozzák, a
többit a VSZKSZ telephelyén hasznosítják.

Félegyházán nyitotta meg
EP-választási kampányát az MSZP
Kiskunfélegyházán nyitotta az
Európai Parlamenti választások
kampányát az MSZP. Az összejövetelen Szanyi Tibor listavezető és
Gúr Roland ismertette a párt európai programját. Király József, az

MSZP elnöke a sajtótájékoztatón
elmondta: jelzésértékűnek szánták
azt, hogy nem Budapesten tartják
a kampányindítót. Ezzel is tudatosítani szeretnék, hogy jelöltjeik
számára nagyon fontos a vidék.

írók munkáit Mindák József kuratóriumi elnök értékelte.
Vers kategóriában az első helyezést Hartmann József érdemelte
ki a Szabad-tér-játék, a Mélyben...,
a Vándor dala, a Rekviem.. és az
Utóhang... című versével. Bangó
Beáta M. Klárát a Körtemuzsika,
a A két forintos és a Szívdobogtató
című alkotásáért a második helyezés mellett „Móra-különdíjjal” is
jutalmazta a kuratórium.
Próza kategóriában Kádár Jeremi Emánuel, Munka az űrben
című alkotását ítélték a legjobbnak.
A második helyezettnek járó díjat
Kovács
Adrienn vehette át A
poszáta című írásáért. Harmadik
helyezett Lukács
Gergely lett Memoár címet viselő pályaművével.
Szmilkó Anna,
A betegség című
írását
ifjúsági
különdíjjal jutalmazták. Különdíjban részesült
Mihály Jánosné
is Búzavirág címmel megfogalmazott művéért.
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Víz világnapot rendezett a kiskunfélegyházi
kórház a Róna Kincse Gyógyfürdőben
Március 22-én, első alkalommal rendezték meg a Víz világnapját
a Kiskunfélegyházi Kórházban. A rendezvény helyszíne a kórház
épületében üzemelő Róna Kincse Gyógyfürdő volt. A rendezvény
a víz és az egészség összekapcsolásán keresztül hangsúlyozta
a vízkészletek védelmének fontosságát, hiszen a kórházi gyógyfürdő gyógyászati célú termálvizének megóvása épp oly fontos,
mint az ivásra alkalmas víz védelme.
A Róna Kincse Gyógyfürdő nevét az 1960-ban feltárt, 2500
méteres mélységű Róna kút által
felszínre hozott Róna Kincse gyógyvízről kapta, 2013 júniusában.
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által kiadott határozatban
– miszerint a Róna kút vize degeneratív mozgásszervi betegségek
gyógyítására alkalmas gyógyvíz –
már 2009-ben Róna Kincse néven
említik.
A Róna Kincse Gyógyfürdő
mozgásszervi és kardiovaskuláris megbetegedésben szenvedők
gyógyítását teljes körű hidro- és
balneoterápiás, gyógytorna és

elektroterápiás szolgáltatásokkal
segíti, de pihenési, kikapcsolódási
lehetőséget nyújt az orvosi beutalóval nem rendelkező fürdőzők
fogadására is.
Az intézmény víz világnapi
rendezvényén különböző szűrőprogramokkal, így például
csontsűrűség és talpnyomásméréssel várták az érdeklődőket.
A fürdőbe látogatók kipróbálhatták az elektroterápiás részlegen működő mágnesterápiás
matracot, az infraszaunát, és
kedvükre fürdőzhettek a gyógyvizes- és úszómedencékben. A
programokat vízkóstoló, filmve-

títés és keresztrejtvény pályázat
színesítette.
A rendezvény számos érdeklődőt vonzott, akik pozitív tapasztalatokkal távozhattak. A látogatók
nagy száma a rendezvény sikeréről árulkodik. Ezen felbuzdulva
döntött úgy a kórház vezetősége,

Legyen öt percre Félegyháza városfejlesztője!
A legfrissebb Félegyházi Közlönnyel és Szuperinfóval együtt ezúttal egy kérdőívet is találnak majd postaládájukban a félegyháziak. A Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesület szólítja meg a lakosságot: mondják el véleményüket,
tapasztalataikat, igényeiket a város életével kapcsolatban.
– A KGME egyik legfontosabb
célja kijelölni azt az utat, amelyen
haladva Félegyháza épp olyan város lehet, amilyenben a félegyháziak élni szeretnének. Ahhoz
azonban, hogy a tervek, célok és
koncepciók reálisak és megvalósíthatók legyenek, a valós adottságokra és széleskörű társadalmi
konszenzusra kell épülniük. Mindez a lakosság megszólítása nélkül
öncélú és „irodaszagú” lenne – véli
Csányi József, a KGME elnöke, aki
szerint a félegyháziak már bebizonyították, hogy szívesen vesznek
részt ebben a munkában, hiszen az
egészségügyi alap- és szakellátás
témakörét érintő kérdőívet is nagy
számban töltötték ki és juttatták
vissza. Ennek a közös munkának
az eredményének tekinthető például a szülészet újraindítása ér-

dekében megkezdett szakmai és
társadalmi egyeztetési folyamat.
– A mostani kérdőív Félegy-

házát, mint életteret veszi górcső alá. Arra keressük a választ,
hogy milyen területek fejlesztését
igényli a lakosság. Kíváncsiak vagyunk arra például, hogy hogyan
vélekednek a parkerdő kérdéséről,
a fejlesztendő utakról, lakókörnyezetük infrastrukturális
adottságairól, a ravatalozók,
parkok állapotáról az itt élők.
Szándékunk, hogy mindenekelőtt őszintén, kendőzetlenül
szembenézzünk a jelenlegi
helyzettel, és kijelöljük, hogy
hová szeretnénk eljutni. Korunk nem kedvez a magányos
hősöknek, a polihisztorok ideje lejárt. Minél előbb ismerjük
fel, hogy nem riválisok, hanem partnerek vagyunk, annál előbb érünk el eredményt
– hangsúlyozta az egyesület
elnöke, aki szerint nincs nagyobb motiváló erő, mint
részt venni a cél megfogalmazásában. A KGME számára pedig
mindenki tapasztalata, véleménye
és nézőpontja egyformán értékes.

hogy évente visszatérő hagyományt teremt a víz világnapja
alkalmából rendezett programok
megszervezésére. Következő rendezvényünkön Önt is szeretettel
várjuk!
Kelemen József
fürdővezető

Tűzgyújtási
tilalom feloldása
A Bács-Kiskun megye területén
fekvő erdőkre és fásításokra,
valamint az erdőterületek illetve fásítások határától számított
kétszáz méteren belüli területre
2014. március 22-én elrendelt
tűzgyújtási tilalmat a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága április 10én feloldotta.
Hirdetés

Házfelújításhoz
keresek
önállóan dolgozni tudó

munkásokat.
Telefon:
06 20/488-8946
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Életfa Emlékplakett Selb Lászlónak
Az Életfa Emlékplakett Bronz Fokozatával tüntették ki Selb Lászlót. A Kiskunfélegyházi Hegyközség nyugalmazott hegybírójának
a Kunsági Borvidék, a félegyházi térség szőlőtermesztése és a
szőlőtermelők érdekeiben végzett több évtizedes munkáját ismerték el a dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter által
aláírt díszoklevéllel és az emlékplakettel.

– Büszke vagyok arra, hogy a kitüntető címre a Kunsági Borvidék
Hegyközsége és a Matthiász János
Borrend terjesztett fel. Gondolatom szerint azt értékelték, hogy
Félegyházán a korábbi, nagyüzemi

– Hogyan került a szőlészet és borászat közelébe?
– Kezdjük az elején! 15 évesen
munkát vállaltam az akkori Mezőkerben kocsikísérőként. Ez a cég
zöldség- és gyümölcsfelvásárlással,
illetve forgalmazással foglalkozott.
Vonzódtam a mezőgazdasághoz, a
gyümölcstermeléshez, az állattartáshoz. Az érettségihez közeledve
mégsem tudtam eldönteni, hogy
hová menjek dolgozni, továbbtanulni. Aztán jött egy véletlen segítség.
A félegyházi Fáklya kosárlabdázójaként a kecskeméti felsőfokú iskola
csapata ellen játszottunk. Az ellenfél vezetői szívesen láttak volna saját csapatukban és megkérdezték,
lenne-e kedvem ott tanulni. Nagyon
szívesen, válaszoltam én. Szerencsére jól sikerült a felvételi. Tanulmányaim befejezése után, fiatalon
kerültem a „mély vízbe”. 2006-ban
az akkori Vörös Csillag termelőszövetkezet főkertésze lehettem. A katonaság után az újonnan megépült
pincéhez kerültem borásznak, alig

szőlőtermelés sehol nem maradt
meg, csak ott, ahol én dolgoztam.
A másik ok az lehetett, hogy a
cserszegi fűszerest, ami a kunsági
borvidéken – de országosan is – virágzó fajtává vált, azt én mertem
bevezetni 36 hektáros, szakcsoportos telepítéssel. De szerepet
vállaltam a szakma érdekképviseletében is. Megalakulása óta

két év eltelte után pedig a szőlő- és
gyümölcs ágazat vezetésével bíztak
meg. Innentől ezen a területen dolgoztam, dolgozom. Nyugdíjba vonulásomat követően is művelem a 10
hektáros szőlőültetvényemet.
– Ez a kitüntetés több évtizedes
munka elismerése. Mit gondol, miért döntöttek úgy, hogy az Életfa
Emlékplakettet Önnek ítélik?

Beindultak a pecások
A tavaszi napsütés a vízpartra
csábítja a horgászokat. A megszállott pecások hajnaltól estig
lógatják a zsinórt a sikerélmény
reményében. Annak érdekében,
hogy ne kelljen csalódottan távozniuk, a horgászvizek kezelői
igyekeztek gondoskodni haltele-

pítéssel, és a környezetet rendbe
tételével. A Balog tanyán sem történt ez másként.
Ősszel 16, a tavaszi nyitás előtt
pedig 15 mázsa pontyot, valamint
13 mázsa kárászt telepítettek
– mondta el Balog Péter. A parkosítással is végeztek a szezon
kezdetére, és
hamarosan
64 stéget építenek, hogy
kényelmesebbé tegyék
a pecázást.
A horgászok
fogási kedvét
felerősítendő,
több versenyt
is szerveznek.
Az elsőt április 26-án.
H. S.

tagja voltam a Kunsági Borvidék
Hegyközségi Tanács igazgatói választmányának. Ebben a minőségben nagyon sok vitánk volt a
borászokkal a szőlőárakban, a termesztett fajtákban. Velük szemben
én mindig a szőlőtermelők mellett
álltam ki. Arra törekedtem, hogy
az egymásra utaltság miatt kompromisszum alakuljon ki a vitás
kérdésekben. Része lehet az elismerésnek az is, hogy 2000-ben a
szekszárdi nemzetközi Kékfrankos
borversenyen aranyérmet kaptam,
amire nagyon büszke vagyok, éppúgy, mint a térségi borversenyeken
elért díjaimra. Mindenesetre azt el
kell mondanom, hogy eredményeim elérésében kiváló borász kollégáim is nagyon sokan segítettek.
Ami pedig még ennél is fontosabb,
a családom támogatása. Tűrték,
hogy sokszor reggeltől estig a szőlőben legyek, sőt a munkába is bekapcsolódtak.
– Nyugdíjas, kitüntették, kéz az
ölbe? Nem úgy ismerjük, hogy ne
szőne további terveket!
– Nyilvánvalóan vannak további
terveim, hiszen gondosan művelem
a 10 hektáros ültetvényemet. De a
részletekről csak egy-két év múlva
vagyok hajlandó szólni.
H. S.

Ajándék frizura
Húsvétra
Pomázi Istvánnénak Selymesben
van hobbikertje. A mesterfodrász
tapasztalva azt, hogy a körzetben
megalakult a Selymesért Egyesület, amelynek tagjai egyre többet
tesznek környezetük szépítése,
védelme érdekében, gondot fordítanak a közösség- építésre is, felajánlotta, hogy ingyen teszi csinossá, széppé a locsolkodásra készülő
fiúk és apukáik frizuráját. A lehetőséggel éltek is a környékbeliek.
Hirdetés
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Harminc év, három korosztály
Harminc évvel ezelőtt három
villanyszerelő összefogott és
alapított egy GMK-t. A cégvezető édesapja az áramszolgáltatónál dolgozott, így adott
volt a szakirány.
A munka egyre szaporodott, s
hogy az anyagellátás biztos legyen, nyitottak egy villamossági
szaküzletet, mely áruraktárként
is szolgált. A családias hangulatú
cég és az üzlet egyre nagyobb lett,
míg végül saját telephelyen folytatódott a fejlődés, ahol már az alapítók gyermekei közül is dolgoznak
ketten.
Az idők folyamán mindig az újdonságok felé fordultak, így addig
nem ismert, külföldi termékekkel
bővítették a hazai termékkínálatot.
Mostanra eljutottak oda, hogy a
legmodernebb, legkényelmesebb
megoldásokat kínálják a lakosság
és a cégek részére – többek között
a klimatizálás és az elektromos
fűtés terén. A plusz elektromos
igényt napelemes rendszerrel elé-

gítik ki, így elérhető akár a nulla
forintos villanyszámla is!
S hogy mit hoz a jövő?
Az energiaárak növekedése fel-

lendíti a zöld beruházásokat, így
várhatóan egyre jobb hatásfokkal,
egyre több, a szolgáltatóktól „független” háztartás fordul az elekt-

romos fűtést napelemmel kombináló megoldásokhoz.
Ebben lesz partner az Eltszer
Kft!

Pesten is hódít a Betyár cipó
Legújabb, immár 81. mintaboltját Budapesten, a Váci úton nyitotta meg a Félegyházi Pékség. Ebből az alkalomból
beszélgettünk Csikász János ügyvezető
igazgatóval.
– A Kiskunfélegyházi Malom Kft, tavaly több,
mint 7 millió darab kenyeret, és 60 millió darab
péksüteményt gyártott, ezzel a mennyiséggel
Magyarországon a legnagyobb pékségek közé
tartozik. Újabb mérföldkő a cég életében, hogy
megújítjuk az arculatot, ennek jegyében nyitottuk a budapesti, Váci úti boltot.
– Mi a változás a korábbi, megszokott mintaboltokhoz képest?
– Modern, megújult külső és belső fogadja a
vásárlóinkat. De nem csak az arculat és berendezés új, hanem megújult a termékválaszték is.
Természetesen kaphatók olyan, eddig is slágernek számító termékek, mint a Betyár cipó, ám
frissen, helyben sütött szendvicsek színesítik
a kínálatot, és megvásárolhatók házias jellegű
tejtermékek és saláták is.
– Miben látja a Betyár cipó népszerűségének
titkát?
– Elsősorban a kiváló alapanyagok, a 7 féle
liszt és gabonaszármazék, a kétféle kovász, valamint a méz harmonikus összeérésének eredménye ez a kenyér. A mézes kovász használata

igazi kuriózum, semmihez sem hasonlítható a
kellemes íz, harmonikus aroma, ropogós héj és
a selymes bélzet.
– Számíthatunk újabb üzletekre?
– Jelenleg 8 üzlet megnyitásán dolgozunk,

Budapesten, Kecskeméten, Szegeden, és Baján,
emellett folyamatosak a
régi üzleteink átalakításai is.
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Fejleszteni – mindenkit önmagához képest
Jelenleg a Kiskunfélegyházi Göllesz Viktor Általános Iskola EGYMI- ben 60 tanulásban és értelmileg akadályozott, valamint
autista gyermek tanul. Az itt dolgozó pedagógusok célja, hogy
valamennyien egyéni képességeiknek megfelelően, saját lehetőségeikhez mérten fejlődjenek, és képessé váljanak egy szakma
elsajátítására és az önálló életvezetésre. Az intézmény vezetőjét, Rácz Eleonórát ennek lehetőségeiről kérdeztük.
–
Az intézményben projekt
módszerrel folyik az oktatás. Alsó
tagozatban „Lépésről lépésre”
programmal tanítanak kollégáink,
felső tagozatban pedig kompetencia területek szerint folyik a fejlesztés. A tananyagot témakörökbe
rendezve sajátítják el a gyerekek.
Évente két projektet dolgoznak fel
az osztályok. Legutóbb például a
harmadik-negyedikben a „Róka”
volt a központi téma, ebből kiindulva szó esett az erdei és vadon élő
állatoktól, napirendre került a Vuk
mese feldolgozása, és kézműves
tevékenységekkel is elmélyítették
a tanultak beépülését. A projektzáró foglalkozásokra meghívjuk
a szülőket, és a városban érintett
intézmények képviselőit is, hogy
figyelemmel tudják kísérni gyer-

mekek fejlődését – magyarázza az
igazgatónő.
Tőle tudom, hogy a tanulásban
akadályozottak – azaz enyhefokban értelmi fogyatékosok – és az
értelmileg akadályozottak – vagyis középsúlyos értelmi fogyatéko-

sok – kis létszámú, 9-13 fős csoportjai mellett két autista csoport
is működik, négy-öt fővel. Reggel
nyolctól délután négyig foglalkoznak a többségében gyógypedagógus végzettséggel rendelkező
pedagógusok a gyerekekkel, bár
a napközit nem mindenki veszi

igénybe. A nyolc tanulócsoportból
kettőben autistákkal, kettőben értelmileg akadályozott és négyben
tanulásban akadályozott gyerekekkel foglalkozik a 17 pedagógus.
Valamennyi összevont osztály.
– Milyen a kapcsolat a szülőkkel?

– Mivel ezeknél a gyerekeknél az
állandóság különösen fontos, a pedagógus és a szülők kapcsolata az
átlagosnál szorosabb. Többségük
érdeklődik, tanácsot kér a gyerek
otthoni fejlesztéséhez is.
– Mi a közös cél?
– Teljesen egyedi, hogy kit meddig lehet fejleszteni. Nálunk a gyakorlati életre, önálló életvezetésre
nevelés nagyon hangsúlyos. A cél,
hogy mindenki önmagához képest
fejlődjön, és lehetőleg elsajátítson
egy szakmát. Ezt a tanulásban
akadályozott gyerekeknél száz
százalékban el lehet érni: többségük speciális szakiskolában tanul
tovább, de olykor előfordul, hogy
hagyományos szakképző iskolában
is megállják a helyüket. Az értelmileg akadályozottaknál is ugyanez a
cél, de szem előtt kell tartani, hogy
korlátozottabbak a lehetőségeik.
Ezért tervezzük a Készségfejlesztő speciális Szakiskola beindítását, melynek kezdeményezésére
már megtettük a megfelelő lépéseket.
T. T.

Nyelvi és kulturális Főzni is jól tudnak a gépészek
csereprogram
Április 7-én este érkeztek meg Kiskunfélegyházára azok az olasz
diákok, akik a Móra Ferenc Gimnázium tanulóinak látogatását
viszonozták. Sokadik éve már, hogy kiválóan működik a feltrei Giorgio dal Paz Gimnáziummal az a csereprogram, melynek keretében egy hetet az észak olaszországi testvérvárosban tölthetnek
a Mórások, egy hetet pedig városunk családjai látják vendégül a
feltrei fiatalokat.
A kulturális csereprogram lényege egyrészt az intenzív nyelvtanulás,
hiszen az olasz családi otthonokban tartózkodó félegyházi diákok a vendéglátó tanulókkal angolul kommunikálnak, a családban pedig az olasz
nyelv gyakorlására is lehetőségük van. Ezzel párhuzamosan betekintést
nyerhetnek a fiatalok egymás kultúrájába az ottani (itteni) mindennapokba, családok életébe.
R.F.

Folytatva a hagyományokat harmincadik alkalommal rendezték
meg a Gépész Napokat a Szent Benedek Szakképző Iskolában, április
10-én. Az évfordulós rendezvény
újdonsága a „mini állásbörze volt”.
Ennek keretében, a diákok nagy
érdeklődése mellett, 9 cég mutatkozott be.

A nap legnagyobb eseménye idén
is az osztályok közötti főzőverseny
volt az ügyességi versenyek, a labdarúgó és kosárlabda csaták, és a
szellemi vetélkedők mellett. Nagy
sikert aratott a fiatalok körében a
Mercedes autója, és a Kecskeméti Főiskola diákjainak elektromos
járgánya.
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Új diákönkormányzatot
Közgés diáknap
felfokozott hangulatban választottak Félegyházán

Ki sem tudtak volna találni olyasmit, amivel nem találkozhattak a
közgések április 15-én a diáknapon. Cukrászbemutató, tojásfestés, kosárlabda, csocsó és torna.
Címszavak a kínálatból. De volt
előadás a szervezet öngyógyító
képességéről, a vasúttörténetről,
tőzsdejáték és „agycsavaró” lo-

gikai vetélkedő is. Akiket mindez
untatott volna, azok az irodalmi
kávézóban múlathatták idejüket
egy kis elmélkedéssel, versek és
prózák idézésével. Bármivel is töltötték idejüket a diákok, éhen nem
maradhattak, mert az udvaron
számos bográcsban és serpenyőben főtt, illetve sült a finom ebéd.

Április 15-én választották
meg az új Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjait
Kiskunfélegyháza általánosés középiskolás tanulói. A
voksolás szabályosságát a
városi önkormányzat részéről
Balla László alpolgármester
és Dósai Bence, a jogi bizottság tagja ellenőrizte.
A fiatalok önkormányzatába
minden iskolában két képviselőt
választottak. Az április 15-ei választás eredményeként a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat
tagjai lettek:
Balla Vivien, Kiss Anna (Constantinum Móra Ferenc Általános
Iskolája), Varga Nikolett, Réczica Gréta Dóra (Batthyány Lajos
Általános Iskola), Villás Vivien,
Cserényi Ronett (Darvas József
Általános Iskola), Szécsényi
Kristóf, Görög Viktória (József
Attila Általános Iskola), Makai
Viktória, Keserű Benedek (Pla-

tán Utcai Általános Iskola), Bálint Fanni, Drávucz Eszter (Dózsa György Általános Iskola),
Nagy Bettina, Kocsis Vanessza
(Göllesz Viktor Általános Iskola),
Bálint Lívia, Rácz Anita (Constantinum Gimnázium és Szakközépiskola), Andrási Dorina, Ajtai
Hajnalka (Kossuth Lajos Szakiskola), Kürtösi Gábor, Csikós
Bence (Közgazdasági Szakiskola), Bakró Dániel, Incze Gedeon
(Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola), Héjja Domonkos, Biczók Boglárka
(Móra Ferenc Gimnázium), Kovács Nikolett, Sánta Péter (Szent
Benedek Szakképző Iskola).
A Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat tagjai április 24-én a
városi képviselő-testület ülése
előtt teszik le hivatali esküjüket,
majd ezt követően az alakuló
ülésen választják meg tagjaik
sorából a diákpolgármestert.
H. S.

IBV Hungária a Frankfurti vásáron
Városunk egyik legnagyobb munkáltatója, az 500 főt foglalkoztató
IBV Hungária Kft. , idén harmadik alkalommal vett részt kiállítóként a nemzetközi világítástechnikai szakkiállításon, a kétévente
megrendezett Light and Buildingen. Az április elején, Frankfurtban
megtartott vásáron több mint 2300 kiállító képviseltette magát és
körülbelül 200 ezer látogató nézte meg a kiállítást.
A por- és páramentes ipari lámpatesteket gyártó IBV Hungária
Kft. életében mindig nagy jelentőségű esemény ez a vásár, mivel itt
közvetlenül fel lehet mérni, hogy
hol tart a világítástechnikai ipar,
milyen újdonságokkal rukkolnak
elő a versenytársak. Ezen túl kiváló lehetőség adódik ilyenkor a
már meglévő, illetve a potenciális,

új vevőkkel történő találkozásra.
A több ezer nézelődő között rengeteg olyan érdeklődő is megfordult a standon, aki konkrét kérdésekkel, illetve árajánlatkéréssel
kereste meg az IBV Hungáriát. A
kiállításon való részvételtől tehát
újabb megrendeléseket és hosszú
távú partneri kapcsolatokat remél
a cég.

Az érdeklődés középpontjában ezúttal a LED-es technológia
állt. Ez érthető, hiszen ezeknek a
fényforrásoknak az élettartamra vonatkozó költségei mostanra
lettek versenyképesek a hagyományos fényforrásokéval. A vásár
is azt támasztotta alá, hogy az
IBV-s termékek műszaki és minőségi szempontból egyaránt az
élvonalba tartoznak. Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy azok
a világ számos nagy világítástechnikai cégének palettáján szerepel-

nek. Ezzel együtt is nyilvánvaló,
hogy a kiélezett piaci helyzetben,
szükség van a termékek továbbfejlesztésére, az újdonságok IBV-s
lámpákba történő integrálására,
hogy a vállalat dinamikus fejlődése töretlen maradjon, és továbbra
is Kiskunfélegyháza egyik meghatározó munkáltatója legyen. Ezért
a szerzett tapasztalatok birtokában, új lámpatípusok, illetve
a már meglévő termékcsaládok
folyamatos fejlesztésén dolgozik
a cég.
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Felfüggesztették a Lisznyai utcai erdőirtást
Az elmúlt év végén döntöttek arról
egy lakossági fórumon, hogy kivágják a balesetveszélyes fákat a Lisznyai utcában. Ezt, az ott élők azért
kérték Kapus Krisztiántól, a körzet
önkormányzati képviselőjétől, illetve a hivataltól, mert attól tartottak,
hogy a laza talajon nagyra nőtt fákat egy vihar bármikor kidöntheti,
ami a villanyvezetékeket éppúgy
veszélyezteti, mint az utca lakóépületeit. A munkálatokhoz nemrégiben hozzá is kezdtek, de ennek
mégsem örültek a környék lakói.
Késve kezdtek hozzá a munkákhoz, vélekedtek a környékbeliek.
Természetközeli embereknek vallva magukat, úgy fogalmaztak, hogy

a vegetációs időszak burjánzása
közepette vétek fakitermeléshez
kezdeni. Nem csupán azért mert
ekkor indul a fák és cserjék virág-

zása és növekedése, hanem azért
is, mert már fészket raktak a madarak, és az irtással tönkre teszik
szaporodásukat.

Kollár László és Meizl Ferenc, a
madártani egyesület helyi vezetője,
megismerve a panaszokat, a hivatalhoz fordult, hogy állítsák le a
munkálatokat. Ennek köszönhetően a kitermelést felfüggesztették.
Az üggyel kapcsolatosan Barczikai Gábor az önkormányzat munkatársa elmondta, hogy a közösség
kérésének megfelelően kívánták
elvégezni a munkát, ám az ehhez
szükséges erdészeti és egyéb hatósági eljárások elhúzódása miatt
csak április közepén tudtak hozzáfogni. Tudomásul véve a természetvédők kérését, a kitermelést
felfüggesztették, és a nyár végén
fejezik be a munkálatokat.
H. S.

Május elsején nyit a strand Pályázati felhívás
A Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány pályázatot hirdet
kulturális civil szervezetek és magánszemélyek részére.
A pályázat célja:
művészeti tevékenységek,
kulturális rendezvények támogatása.

A Kiskunfélegyházi Városi Uszoda
és Strand felújítási és karbantartási
munkálatai még folynak. A jövő héten azonban a fedett uszodát és egy
külső meleg vizes medencét is birtokba vehetik a látogatók. A szabadtéri strand – a megszokottak szerint
– május elsején nyit ki.
Vaszkó József, a VSZKSZ igazgatója
elmondta: a fedett részt már április 28ától látogathatják az úszni és felfrissülni vágyók. Akkorra elkészül az uszoda
felújítása, a belső kismedencék karbantartása, a szaunák és egy kültéri termálvizes medence is rendelkezésére áll a
látogatóknak.
A szabadtéri úszómedence sérült elemeinek cseréjét és teljes felújítását már
befejezték. A kismedencék hamarosan
fogadókészek, és a területrendezés is jól
halad. Így semmi akadálya annak, hogy
május elsején megkezdődjön a lubickolás.
A belépőjegyek árai nem változnak,
mert szeretnék elérni, hogy ebben a
szezonban minél több félegyházi tudja
élvezni a strand szolgáltatásait. Abban
is reménykednek, hogy az elmúlt évhez
hasonlóan a térség településeinek lakói
is egyre többször választják pihenésük,
kikapcsolódásuk helyszínéül a félegyházi strandot. Strandnapokat nem, de
vonzó, egy napos rendezvényeket szerveznek fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. A programok egyeztetése még
tart, de biztosak lehetnek a strand kedvelői, hogy mindenki talál számára vonzó programot.

A pályázat benyújtásának határideje, módja: A pályázatokat zárt
borítékban, egy példányban kell benyújtani személyesen 2014. május
30-án (pénteken) 12 óráig Dr. Kasza Péter Ferenc kuratóriumi titkárnál
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatalban (Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1. II. em. 70. ajtó) vagy legkésőbb 2014. május 31-én postára
adva a Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány címére (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.).
A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
részletes programot,
a program részletes költségvetését,
igazolást, hogy a pályázónak köztartozása nem áll fenn.
Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Kuratóriumnak nem
áll módjában elbírálni. Támogatás kizárólag abban az esetben ítélhető
meg, ha a támogatottnak köztartozása nem áll fenn.
A Közalapítványt mint támogatót a pályázó köteles szerepeltetni
a rendezvény reklámozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin. A rendezvényt, programot követően 30 napon belül a pályázó köteles a teljes
költségre kiterjedő elszámolást – hitelesített számlamásolattal – benyújtani a Félegyházi Közművelődésért Közalapítvány részére.
A pályázatok elbírálása: a beérkezési határidőt követő 30 napon
belül. A Kuratórium a pályázókat írásban értesíti a benyújtott pályázat
eredményéről.
További felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén, a
kasza@kiskunfelegyhaza.hu e-mail címen vagy a 76/562-060-as telefonszámon kapható.

Anyakönyvi
hírek
Házasságot kötöttek: Gyurkovics Adrienn – Varga Antal,
Cserép Krisztina – Tuska Zoltán, Fekete Ildikó – Bognár
Dániel
Meghaltak: Deák István –
Tiszakécske, Csuka Józsefné
Géczi Margit – Kiskunfélegy-

háza, Hideg Balázsné Szalinka
Erzsébet – Kiskunfélegyháza,
Döncző Tibor József – Lakitelek, Tóth János – Kecskemét,
Máriás Ferencné Ladányi Éva
Emma – Kiskunfélegyháza,
Pap Jánosné Weiner Erzsébet
– Tiszakécske, Máthé Istvánné
Lombos Terézia Mária – Kiskunfélegyháza, Barta Gáborné
Patyi Mária – Kiskunfélegyháza

Tanfolyamok a Süveges Autósiskolában szinte

Angol-német nyelvtanfolyamok minden szinten,
Németh Nyelvstúdió, Szalay Gy. u. 2. (Áfész székház)

Nyílt játszónap az Izgő-Mozgó Kölyökklubban, József
Attila u. 13., kedd 10:00-11:00

Félegyházi Citerazenekar és Énekkar, Szakmaközi
Művelődési Ház, csütörtök, 14:00

Doboktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár, szombat,
10:00-14:00

,,Szívdobbanás az Egészségért” Egyesület - fogadó
óra, Szakmaközi Művelődési Ház, szerdánként 16:00

Gitároktatás kezdőknek és profiknak, Rocktár, szerda,
péntek, 10:00-20:00

Hobbibox mindenkinek, felnőtt amatőr edzések: hétfő,
szerda, péntek, Honvéd Sporttelep, 19:00
Darts, Szakmaközi Műv. Ház, vasárnap, 17:00
Lovaglás, ló- és lovas kiképzés a Fekete Lovas Tanyán
(Alpári út), Tel: 06/30-561-2143

Közérdekű információk
Kiskun Múzeum: 0676/461-468
Művelődési Központ: 0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

Computeres szemvizsgálat, kontaktlencse illesztés,
Jégh Csilla, Jégh Optika, Mártírok u. 2, kedd, péntek
9:00-17:00, szombat 9:00-12:00

Szemészeti szakrendelés, glaukóma-gondozás,
cukorbetegek, hypertóniások szemészeti kontrollja, Dr.
Ónodi Judit, Klapka u. 4., hétfő, kedd, szerda, péntek
9:00-12:00, hétfő, csütörtök 14:00-18:00

Szemészeti szakrendelés, Dr. Oláh Miklós, Jégh Optika,
Mártírok u. 2., szerda 13:30-17:00

Egészségügyi szakrendelések
Szent Apollónia fogorvosi rendelő, Dr. Ónodi Izabella,
Dankó P. u. 16., hétfő, szerda, csütörtök 15:00-19:00,
kedd, péntek 9:00-12:00
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Április 29., kedd
Návay Emlékmű Avatás, beszédet tart Dr. Kövér László,
a Magyar Országgyűlés elnöke, Vasútállomás, 17:00

Április 28., hétfő
Dr. Lantos Csaba gabonakutató előadása, fiatal kutatók
bemutatkozása előadássorozat, Kiskun Múzeum, 17:00

Terescsényi Endre Ifjúsági Képzőművész Kör
kiállításmegnyitója, Művelődési Központ, május 3.,
17:00

Féken tartott lendület, közlekedésbiztonsági
fotópályázat értékes nyereményekkel. Beadási
határidő: 2014. május 31., Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság, Kecskemét

VIII. Tömörkényi Motoros Majális, Frankzafka koncert,
Tömörkényi Vásártér, 17:00

Április 27., vasárnap
Sakk Nemzeti Csapatbajnokság, Városháza, 10:00

Egyenlőség rajzpályázat kiállítás megnyitója. Holló
László Képzőművész Kör, Petőfi tér 2., április 25.,
17:00

Időszakos kiállítás, tanfolyam, pályázat
Rádiók a múltból... kiállítás, Kiskun Múzeum,
megtekinthető április 30-áig nyitvatartási időben

Birkózó edzés kicsiknek és nagyoknak, hétfő, szerda,
péntek, Platán Ált. Isk., 17:00

Boxedzés gyermekeknek és fiataloknak, hétfőtől
péntekig naponta, Honvéd Sporttelep, 17:00

Heti oktatás, sport, terápiás és egyéb
foglalkozás
Kyokushin Karate edzés, hétfő, szerda, péntek, Göllesz
Viktor Ált. Isk., 17:00

Május 8-14.
14:15 3D Amazónia, dokumnetumfilm
16:00 3D Visszatérés Óz birodalmába, animációs film
17:45 Isten Fia, filmdráma
20:30 3D A csodálatos Pókember 2., akciófilm

Május 1-7.
13:45 3D Amerika Kapitány - A tél katonája, sci-fi
akciófilm
16:00, 20:30 3D A csodálatos Pókember 2., akciófilm
18:30 A csajok bosszúja, vígjáték

Könyvek Klubja Olvasókör, Salinger: Ilyenkor harap
a banánhal, beszélgetés Szabó Imre László filozófus
vezetésével, Városi Könyvtár, 16:45
Május 8.
Baba-Mama csoport, Szakmaközi Művelődési Ház,
10:00

Április 25-30.
17:00, 19:00, A csajok bosszúja, vígjáték
21:00 Veszélyzona, akciófilm

Május 6., kedd
Betűbölcsi a Születés Hete alkalmából a Védőnői
Szolgálat szervezésében, Városi Könyvtár, 09:30

Meridián torna, Szakmaközi Műv. Ház, hétfő, 17:00

Terescsényi Endre Ifjúsági Képzőművész Kör
kiállításmegnyitója, Művelődési Központ, május 3.,
17:00
Moziműsor - Petőfi Mozi, Szent János tér 2.
Április 25-május 7.

Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, Művelődési Központ,
kedd, 18:15

NBII-es férfi kézilabda mérkőzések, TörökszentmiklósKiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna, 14:00

Május 5.
Zöld Járat Kiskunfélegyháza belterületén, 07:00-ig

Baba-mama Etka jóga, Szeriné Bíró Ágnes, Művelődési
Központ, hétfő, 9:00

Május 3., szombat
Majális, Parkerdő, 09:00

Földtörténeti barangolások, interaktív őslénytani
és földtani foglalkozás-sorozat diákoknak. Kiskun
Múzeum, szerda, 15:00
Wesel Hugo Fotókör, Művelődési Központ, csütörtök,
18:00

minden kategóriában a motorkerékpártól a veszélyes
áruszállítóig. Klapka u. 8.

Április 30., szerda
200 éve született Kalmár Józsefné, városunk
díszpolgára, Városháza, 16:00

Irodalmi teadélután K. Csontosné Tompa Annával,
Szakmaközi Művelődési Ház, 18:00

Április 26., szombat
Tárt kapuk- ingyenes nyitott nap a kiskunfélegyházi
Múzeumokban, 09:00

VIII. Tömörkényi Motoros Majális, Fullánk koncert,
Tömörkényi Vásártér, 19:00

Egyenlőség rajzpályázat kiállítás megnyitója. Holló
László Képzőművész Kör, Petőfi tér 2., április 25., 17:00

Április 25., péntek
I.Világháborús Képeslap kiállítás megnyitó, Városi
Könyvtár, 15:30

Aktuális kiskunfélegyházi programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a lapzártáig
beérkezett
információkkal.
A
programok
valóságtartalmáért a szervezők felelnek. Bővebb
információk a honlapon és a rendezvény helyszíneken.
Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Április 25-től május 8-áig

kivágható programmelléklet

2014. április 25.
11

kivágható programmelléklet
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Csillagokkal álmodnak
Kő kövön nem marad, ha az „őrült” nővér és vagány öccse a színpadra lép zenekarával. Az eszement show közben néha nehéz
elképzelni, hogy ők is voltak gyerekek, méghozzá nem is akármilyenek és nem is akárhol. Pásztor Anna énekesnő és Pásztor
Sámuel énekes-gitáros, a méltán híres Anna and the Barbies zenekar alapító testvérpárja egy csongrádi úti tanyán töltötte gyermekkorát. Erről az inspiráló időszakról és városunkhoz kötődő
élményeikről kérdeztem őket a kiskunfélegyházi koncert előtt.
Öröm volt hallani, ahogy a kölyök kor kedves emlékei előtörtek
Simiből és Annából, aki éppen
szokásosan extrém színpadi megjelenésén ügyködött a Rocktár
öltözőjében. Anna harmadikos
korában, 1981-ben került le a
Pásztor család Budapestről a tanyára. Anyuka magyar-rajz szakos
tanárnőként, apuka pedig mozigépészként dolgozott Kiskunfélegyházán. A Darvas József általános
iskolában töltött egy évből Anna
legkedvesebb emléke a szertorna
volt, amelyet – habitusát ismerve –
korát meghazudtoló profizmussal
űzhetett. Simit elsősként inkább
az „építőipar” gyengeségei nyűgözték le, amikor a készülő lakótelep szigetelőlapjait fel-fel kapta
a szél és nagy koppanással repítette az osztályterem ablakának.
A legnagyobb élmények persze a
tanyán és a gátéri iskolában érték
a született nagyvárosi gyerekeket.
A végtelennek tűnő pusztai tér és
idő, a fűben lapuló fácánok, a tónak hitt kacsaúsztató, a háziállatok, a rekettyés, a forró homokút

és a planetáriumot meghazudtoló
nyári égbolt melankóliája ma is
visszaköszön a testvérpár „Csillagokkal álmodunk” című dalában. A
faluban várta őket a kocsma a világ legfinomabb lángosával, a háziasan ízletes menza, a focipálya,
az ostorcsattogtatás, az izgalmas
vasgyűjtések, az iskolai színjátszó
verseny és természetesen Bense
Zoli bácsi, a legvagányabb, sajátos
humorú fiatal földrajztanár filmbe
illő napszemüvegében.
Az élet később tovább sodorta
őket, de a Rocktárnak köszönhetően néhány évtized múlva ismét benéztek Félegyházára, ahol komoly
rajongótáboruk alakult ki. Két éve,
a visszatérésük alkalmával nem
győzték mutogatni zenésztársaiknak gyermekkoruk kedves helyszíneit, a semmit sem változott
vasútállomást, a Kresz parkot,
a teknősös szökőkút helyét és a
csoda világot rejtő kis trafikot. A
Rocktár miliője misztikumot tartogatott számukra múltjuk és jelenük
érdekes vegyületével. „A retro berendezési tárgyak hatására feltörő

kisdobos és úttörő élményeket,
a kemencei táborok és a pedagógus ünnepségek kedves emlékeit
máig újra és újra érezzük minden
belépéskor. A Rocktár kialakítása
és hozzáállása, valamint a helyi
közönség mérhetetlen lelkesedése viszont versenybe szállhat az
ország bármely híres koncerthelyszínével”.
A Pásztor testvérek múltjának

Irodalmi est a könyvtárban
Kányádi Sándor költőről,
küzdelmeiről és emberi
helytállással megélt sorsáról szólt az irodalmi est
április 10-én a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A
költészet napja előestéjén
megtartott rendezvényen
Gajdics Ottó, a Lánchíd
Rádió főszerkesztője mondott köszöntőt. Lőwey Lilla
a székelyföldi származású alkotóval kapcsolatos
élményeit osztotta meg
a hallgatósággal. A költő verseiből Soós Andrea
előadóművész idézett.

és jelenének erős kontrasztja hűen
tükrözi, hogy az inspirációk megélése egyáltalán nem sematikus,
hanem szubjektív folyamat. Válhat csupa szív tanyasi gyerekekből
extrém rocksztár és ugyanígy lehet
belvárosi vásott kölykökből jó gazda a pusztán. A gyermekkor ízei és
helyszínei viszont törvényszerűen
végigkísérik életüket.
Ónodi Árpád

ÁLLÁSBÖRZE
Állásbörzét rendezett április 7-én a félegyházi
munkaügyi központ. A Móra Ferenc Művelődési Központban megtartott börzén a térség 13
munkáltatója volt jelen ajánlataival, közöttük
a legnagyobb, a kecskeméti Mercedes gyár is.
A munkahelyek iránt érdeklődők emellett a
munkaerő-kölcsönző cégek kínálta lehetőségekkel, a félegyházi szakképző- és oktatási intézmények ajánlataival is megismerkedhettek.
Csányi Sándor, a munkaügyi központ vezetője elmondta: volt olyan cég, amely konkrét munkaajánlatokkal jelentkezett, mások
toborzóként voltak jelen. Az utóbbiaknál jelentkezőknél egyeztették az adatokat, a foglalkoztatás lehetőségét később egyeztetik. De
akadt néhány cég – köztük a kenyérgyár és egy
takarító vállalkozás – akik azonnali belépéssel
fogadták a jelentkezőket.
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Ön milyennek találja a
megújult Félegyházi Közlönyt?
Megújulnak
a jelzőlámpák
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a városunkban közlekedőket,
hogy az 5. sz. főútvonalon Önkormányzatunk és a Magyar Közút
NZRT közös üzemeltetésű jelzőlámpáinak korszerűsítése kezdődik
meg hamarosan, KÖZOP pályázati
finanszírozással. A korszerűsítés
során a vezérlő-, a fejegységek, valamint az automata forgalomfüggő
irányítás jeladóit is újakra cserélik.
A lámpafejekbe energiatakarékos
és hosszú élettartamú Led fényforrások kerülnek a jelenlegi izzólámpás helyett. A forgalomfüggő
vezérlés gyakran meghibásodó eleme maga a jeladó, amely jelenleg
az aszfaltburkolatba süllyesztett
vezetékből, ún. detektorhurokból
állt. Az aszfalt gyűrődése, repedése
során ezek könnyen sérültek, ekkor
a gép rögzített idejű periódusra
váltott. Az új berendezés mágneses érzékelővel, rádiófrekvenciás
jeltovábbítással kiküszöböli ezt a
hibalehetőséget, üzembiztosabb
működést eredményezve.
Az átépítés első üteme a Bercsényi úti és a Halasi úti csomópontot
érinti.
A Bercsényi úti kereszteződésben 2014. április 22-23-án, a Halasi úti csomópontban 2014. április
24-25-én a jelzőlámpák nem működnek, ekkor még sárga villogó
fényjelzés sem lesz.
Kérjük az arra közlekedőket,
gyalogosokat és járművezetőket,
hogy a munkálatok ideje alatt kellő
türelemmel és körültekintéssel, a
KRESZ szabályait betartva közlekedjenek a csomópontokban.
A Kossuth utcai és Bajcsy-Zs.
utcai lámpás csomópont korszerűsítése is sorra fog kerülni, azonban
annak pontos időpontja technikai
okok miatt egyelőre nem ismert –
tájékoztatta lapunkat Sipos Róbert
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályának munkatársa.

Hat számot már megélt, itt a hetedik is. Nem könnyű a saját munkánk eredményéről érdeklődni, de a kíváncsiság győzött: a város magazinjáról, a Közlönyről
kérdeztük olvasóinkat.
ni, de előfordul, hogy a vevők megemlítik, mit olvastak a Közlönyben,
mert a városban beszélnek róla.

Zsóka (38) vállalkozó: – Egy darabig nem jelent meg, akkor hiányzott. A megváltozott lapban mindig elolvasom az aktualitásokat, itt
tudok tájékozódni a városi programokról, például az újságból értesültem a virágvásárról. Tetszik,
hogy megkérdezik az olvasók véleményét is erről-arról, és szerintem
az emberek 98 %-a így van ezzel.
Alaposabban átolvasom a Közlönyt, mint bármi más kiadványt.

Zsolt (37) üzletvezető: – Kéthetente belelapozok, beleolvasok.
Feltűnő a változás, mert szebb,
színesebb, átláthatóbb, mint korábban. Ami számomra érdekes, a
várossal kapcsolatos hírek, tervek,
változások, azt mind megtalálom a
lapban. A boltban nincs idő olvas-

Mária (51) nyugdíjas: – Észrevettem a változást, úgy 1 hónapja
figyeltem fel rá. Sokkal gazdagabbnak találom az újság tartalmát,
mint régen. Hétvégenként mindig
szakítok időt az olvasására, és a
család minden tagja átnézi, férjem
is, és a három gyerek. A legutóbbi
számban felfedeztem a szomszédomat, és egy másik ismerőst is.
Szeretnék többet olvasni az egészségügyről, például arról: hol tart a
kórház dolga?

Kati (56) alkalmazott: – Mindent megtalálok benne, ami érdekel, és ami rólunk, félegyháziakról

Hozzászólna? Véleménye van?
Várjuk Önt a Félegyházi Közlöny
Szent János tér 5. szám alatti szerkesztőségében,
munkanapokon 8 és 10 óra között.

szól. Kifejezetten tetszik a lap,
időszerű volt megújulni, színesedni és sokoldalúvá válni. Más újságokkal együtt érkezik, de mindig
a Közlönyt olvasom legelőször.
Javaslatom? Lehetne heti, és kicsit
vastagabb.

Lajos (36) ifjúsági vezető:
– Nagyon jó újság. Sok mindent
megtudok belőle a városról, programokról és hozzájutok hasznos
információkhoz. Foglalkozhatna
többet a civil dolgokkal, hiányolom a különféle szervezetek bemutatását, például a mozgáskorlátozottak helyi szervezetének
tevékenyégét megismertetni, elfogadtatni. Ezzel még tartalmasabbá válhatna. A vendégek beszélnek róla, főleg az idősebbek
használják fő információ-forrásként, néha itt, a büfében is keresik a Közlönyt, ezért örülnék, ha
kaphatnék néhány példányt
tli

A körkérdés
támogatója a
PROFINAILS
COSMETICS ZRT

Hirdetni szeretne? Vagy
információit megosztani másokkal?
Ügyeletes munkatársunk a következő 2 héten:
Tóth László Imre
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Két perc alatt döntötte el a mérkőzést a KHTK
A Kiskunmajsa együttesét fogadta április 19-én, a Bács-Kiskun
Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 23. fordulójában a Kiskunfélegyházi HTK. A második helyezett félegyháziak számára
létfontosságú volt a győzelem a bajnoki reményeik életben tartása érdekében. A mérkőzést a 2. félidő elején eldöntve értékes
három pontra tettek szert, így tovább üldözik a Híd SC csapatát.

Eredmény:
Kiskunfélegyházi HTK – Kiskunmajsa FC (0-0) 3-0
gólszerzők: 50. p. ill. 52. p. Balog
Marcell, 75. p. Palásti Sándor

Némedi Norbert (vezetőedző,
Kiskunfélegyházi HTK):
Nyolcadik meccsünket nyertük
meg zsinórban. Nekünk csak úgy
van esélyünk a bajnoki címre, ha
minden mérkőzésünket hozzuk.

1.

HÍD SC

2.

KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK

3.

TOMPA SE

23

16

1

6

73

32

41

49

4.

KISKŐRÖS LC

23

14

4

5

55

29

26

46

5.

KISKUNMAJSA FC

23

12

3

8

47

49

-2

39

6.

KALOCSAI FC

23

11

6

6

55

28

27

39

7.

KECSKEMÉTI LC

23

11

3

9

43

33

10

36

8.

BÁCSALMÁS PVSE

23

10

5

8

44

34

10

35

9.

KUNSZÁLLÁS SE

23

10

3

10

42

38

4

33

-11

23

42

-7

23

10.

KECEL FC

11.

SOLTVADKERTI TE SOLTACÉL

12.

AKASZTÓ FC

13.

KISKUNHALAS FC

14.

HARTA SE

15.

TISZAKÉCSKE VSE

16.

HETÉNYEGYHÁZI MELROSE SC

23

23

23

20

19

7

23

23

23

23

23

1

2

1

2

6

5

76

3

14

12

78

36

35

19

30

47

57

48

61

58

6

4

13

24

58

-34

22

6

2

15

25

55

-30

20

2

2

4

2

17

19

20

36

65

118

-45

-82

9

(-1 pont)

8

törölve

24. ford. 04.26. 17. ó. Kiskunfélegyházi HTK- Harta SE

Országos elődöntőbe jutottak a józsefes kosarasok
A III. korcsoportos kosárlabdázó
fiúk Bács-Kiskun Megyei Diákolimpia Döntőjét rendezték meg április
14-én, a félegyházi sportcsarnokban. A KÖÁI József Attila Általános Iskola diákjai a selejtezőkön
túljutva ezúttal is sikeresen szerepeltek. A lejátszott három mérkőzésükből kettőt megnyertek, így
a második helyen végeztek, ezzel
pedig kvalifikálták magukat az országos elődöntőbe.
Eredmények:
József Attila Ált. Iskola – Bajai
Sugovica Sportiskola 52 – 12
József Attila Ált. Iskola – Kecskeméti Bányai Gimnázium 51 – 29
József Attila Ált. Iskola – Bajai
Gyakorló Iskola 38 – 59
Edző: Simon Zoltán

Fél tucat gólt kapott a Vasutas
Az esélytelenek nyugalmával
látogatott a bajnoki éllovas
Városföld otthonába április
19-én, a tabella utolsó helyén

álló Kiskunfélegyházi Vasutas.
A megyei II. osztály 22. fordulójában érvényesült a papírforma. A hazaiak 6-0-ás győzel-

(A sportoldalt szerkeszti és írja Gubu Zoltán)

met arattak, míg a félegyháziak
tovább nyújtották vereség szériájukat.
21. ford. Városföld SE – Kis-

kunfélegyházi Vasutas SK (2-0)
6-0
22. ford. 04.26. Kiskunfélegyházi Vasutas SK – Tiszaalpár SE
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Bajnoki címet szerzett
teniszben Cseh Blanka

Orosházán győztek
az NBII-es kézisek
Orosházára látogatott április 19én, az NBII Dél-keleti csoportjának
19. fordulójában a P&P Félegyháza
kézilabdacsapata. A félegyháziak
ősszel 37-27-re megverték ellenfelüket, így idegenben is esélyesnek
számítottak. A mérkőzésen végig
vezetve 34-26 arányban most is
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jobbnak bizonyultak. Sikerüknek
köszönhetően egy pontra megközelítették a listavezető Algyő csapatát.
NBII férfi felnőtt – Orosházi
FKSE II – P&P Félegyháza 26 – 34
(11 – 15)
20. ford.: 05.03. 16 ó. P&P Félegyháza- Törökszentmiklósi KE II.

Bajnok lett az Astra
Kiskunfélegyházi Bulls!
Megvédve elsőségét, az egész szezonban magabiztosan játékot bemutatva szerezte meg a női futsal NBI
bajnoki címét az Astra Kiskunfélegyházi Bulls. Az Astra fölényére jellemző, hogy a felsőházi rájátszás felénél,
öt körrel a vége előtt zsebelte be a
bajnoki címet. Ha az egész bajnoki

szezont nézzük, a csapat egy mérkőzés kivételével az összes többit megnyerte. Emellett – amint arról már
beszámoltunk- a Magyar Kupában is
címvédést hajtottak végre a lányok.
Bajnoki mérkőzés: 04.27., 17:30
Astra Kiskunfélegyházi Bulls- Rába
ETO
Hirdetés

Irodavezetőt
keresünk
azonnali kezdéssel!
Fényképes
önéletrajzokat a
bertold@nyeregszemle.hu
címre várjuk.

Budapesten rendezték meg a Magyar Tenisz Szövetség Országos
Iskolatenisz Bajnokságát, melyen
több mint 20 általános iskola 130
alsó tagozatos diákja ragadott ütőt
a kezébe. A versenyt fiú és lány
kategóriában és 1–4. osztályos
korcsoportokban bonyolították le.

A negyedikes lányok között Cseh
Blanka, a Kiskunfélegyházi József
Attila Általános Iskola tanulója, a
Jövő Bajnokai DSE versenyzője
magabiztos játékkal, minden ellenfelét legyőzve szerezte meg a
bajnoki címet. Edzője, felkészítő
tanára: Rekedt Zoltán.

Kiskunhalason versenyeztek az íjászok
Kiválóan szerepeltek a Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület tagjai a
Tavaszi Per-Ka–farm Kupa versenyen Kiskunhalason. A résztvevőknek 14 cél kellet meglőniük. A célok a világ minden tájáról
kiválasztott nevezetességek voltak.

Eredmények:
Felnőtt női pusztai kategória:
Magyar Zsanett 1., Fekete Andrásné 2.
Szenior férfi pusztai kategória:
Fekete András 1.
Felnőtt férfi pusztai kategória:
Bakró István 3.

Szenior férfi long bow kategória:
Kiss Jenő a 2.
Kategóriáktól függetlenül a legtöbb pontot szerzett nyolc versenyző kétfordulós döntőt vívott a
vándorkupáért. Ezen a versenyen
a kupát végül Bakró István nyerte
el és tarthatja meg az augusztusi
következő fordulóig.
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Arcok a piacról
Két piaci nap után úgy érzi, mintha mindig is itt árult volna a legszélső pultnál, mert a félegyházi vásárlók kedvesek és barátságosak. Bemutatjuk Behányné Leopold Ildikó őstermelőt.
– Már huszadik éve, menetrend
szerint járjuk a környék piacait,
és ebbe a sorba illesztettük be
Félegyházát, a péntekeket kapta.
Tetszik a forgatag, sok az árus is
és a vevő is, szép, nagy piac. Igazi
családi gazdaság a miénk – meséli
Ildikó –, a férjem mellett fiunk is
belefolyik a munkálatokba. Hacsak
ideje engedi, még a traktorra is felül, hiszen ebben nőtt fel, és agrármérnöknek készül, az idén végez.
– Legalább 20 féle sajtot és túrót látok a pulton. Miben térnek el
egymástól?
– A termékeinket alapvetően két
csoportba sorolhatjuk, attól függően, hogy tehén- vagy kecsketejből
készültek. Utána az elkészítés és
ízesítés módja szerint különböz-

tethetjük meg őket egymástól. A
fűszerezettség szerint mindegyik
más és más.
– Hány állatot tartanak?
– Húsz tehén és 5-6 kecske biztosítja, hogy egész évben, folyamatosan legyen mit kihoznunk a
piacra. Tejet, vajat, tejfölt, sajtot
és túrót. Nem tartalmaznak tartósítószert, és mindig, minden friss.
– Melyek a legkedveltebb termékek?
– A félegyházi piacon még nincs
nagy tapasztalatunk, de általában
a sajtok iránt a legnagyobb az érdeklődés. Meg is lehet kóstolni.
Két nap után elmondhatom, hogy
alakulóban van a törzsvevőkör, hiszen máris akadnak olyanok, akik
az első alkalom után visszatértek.

– Mennyi munkával jár az állatok
ellátása és a sokféle termék elkészítése?
– Szüntelenül ezzel és ennek érdekében dolgozunk. A takarmányt
meg kell termelni, az állatállomány
is sok törődést és figyelmet igényel, és ezekkel az egészséges finomságokkal, amíg idekerülhetnek
a félegyházi piac pultjára, velük is
folyamatosan foglalkoznunk kell.
– Hány órakor kell felkelni ahhoz,

hogy a következő pénteken, és az
utána következőkön ugyanitt találkozhassanak a vásárlókkal?
– Kiskunmajsáról járunk ide, de
nem az utazásra fordítjuk a legtöbb időt. Nálunk megszokott a
hajnali 3-kor kelés, ebben nincs
semmi rendkívüli, ez a dolgunk és
szívesen tesszük. Úgy látszik, beválik nekünk a félegyházi piac, és
tényleg minden héten itt leszünk.
tli

Gratulálunk a nyertesnek! Alaposan eláztak
Az online oldalon mindennap elolvassa a friss információkat, szívesen lájkolja azokat az írásokat, amelyek elnyerik a tetszését,
és most még nyert is a felegyhazikozlony.hu-n.
Lantos Imréné örömmel szorongatta a nyereményt, az MP4-lejátszót.
– Még nem igazán tudom, hogy
kell majd használni, de biztos vagyok benne, hogy kivételes zenei
élményt nyújt ez a készülék. A 23
éves lányom biztosan ért hozzá,
és el fogja magyarázni nekem is a
működést – mondta a boldog nyertes.
Eszter elmondta még, hogy lájkolni és megosztani kellett a felegyhazikozlony.hu-t ahhoz, hogy esélylyel induljon az MP4-lejátszóért.
Hasonló akciók pedig lesznek
még, és szeretnénk minél több
olvasónknak ilyen meglepetést
okozni.

KIADJA A FÉLEGYHÁZI
KÖZLÖNY NONPROFIT KFT

Felelős kiadó:
Gerencsérné Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Szent János tér 2.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak:
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László(fotó), Tóth László Imre
(PR, marketing)
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a padkaporos lányok
Vödröket és kannákat ragadtak
magukhoz a Padkaporos Táncegyüttes férfitagjai Húsvét hétfőn
reggel. A szegedi Ménkű bandával
közösen szekérre pattantak és zenélve, énekelve vonultak végig a városon. Az együttes hölgy tagjainak
házainál megálltak, majd felidézve
a hagyományos húsvéti köszön-

tőket megöntözték őket. A lányok
alaposan eláztak, de egyik sem
sértődött meg. Sőt, étellel – itallal
várták a locsolkodókat. A fiúk kaptak hímes tojást és szép kis virágokat a mellényükre, kalapjukra. A
padkaporosok az idei, jó hangulatú
húsvéti locsolkodást hagyományteremtő céllal tartották meg.

