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A mi fesztiválunk

A tendenciának megfelelően a
fesztiválpiac is rendkívül sokszínű.
Az elektronikustól az élőzenéig, a

motorostól a művészetiig sorakoznak hétről hétre a kisebb fesztiválok
az ország minden csücskében. A

legnagyobbak viszont olvasztótégelyként minden stílusirányzatnak
teret adnak. Így fér meg egymástól
pár száz méterre a diszkósátor, a
hip-hop és a rockszínpad. Az „egyvelegfesztivál” tipikusan magyar
jelenség, ami vonzza a turistákat. A
világ legnagyobb külföldi fesztiváljai
ezzel szemben szinte mind tematikusak. Talán ezért is nagyobb már
évek óta a külföldi érdeklődők létszáma a Szigeten és talán ezért kez-

dik el szeretni a kisebb, tematikus
összejöveteleket a hazai vendégek.
Fesztiválunk van nekünk is. A
környék legkomfortosabb, kizárólag
élőzenei fesztiváljának, a Tősfesztnek évről évre a Tősfürdő ad otthont
július végén. A Plain-Rock Egyesület
ütőképes csapata ilyenkor pár nap
alatt igazi profi fesztivált varázsol a
strandra, ami – igazolják ezt a pozitív visszajelzések is – évről évre
fejlődik szakmailag.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Magyarország fesztiválország – állítják sokan. A lakosságához
mérve a fesztiválok aránya talán egész Európában egyedülálló kishazánkban. Történik mindez annak ellenére, hogy az átlag magyar
fesztivállakó büdzséje meg sem közelíti nyugati társaiét, mégis
töretlenül állítja sátracskáját és önfeledt szórakozásba kezd arra
a néhány napra. Még az idei esős nyár sem tántoríthatja el, csupán a „dagonyászós” fotók mennyisége növekszik, de a szokásos
elégedett mosoly a sár alatt is kitűnik arcokról.
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A mi fesztiválunk
Folytatás az 1. oldalról!
A tősfesztesek korosztálya nagyon vegyes, az extrém fiataloktól
az idősebb blues-generációig mindenkinek szolgál valami csemegével, de az igényes élőzenei irányvonalat következetesen tartja. Így fért
meg idén többek között Tátrai Tibor, Ganxsta Zolee, Pély Barna és a
Leander Rising is egy színpadon. A

fesztivál további érdekessége, hogy
az ország minden tájáról érkezők
mellett „félegyházi arcok” sokasága
is áll a színpad előtt, mintha erre
a hétvégére a Rocktár közönsége
szőröstül-bőröstül átköltözött volna Tőserdőbe fürödni és bulizni egy
jót. Talán ez is történik a mi Tősfesztünkön.

Ónodi Árpád főszervező
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Jótékonysági Oldalkocsis
és Motoros Találkozó

Támad a parlagfű
Az esős időszak a gyomnövények
fejlődésének is kedvez. A parlagfű
egyre nagyobb, már-már bimbós
állapotú. Éppen ezért a gazdálkodóknak el kell végezni földjeiken a
gyommentesítést, mielőtt virágba
szökne, és a pollenkoncentráció
meghaladná a megengedett határértéket. Azért is érdemes időben
elvégezni a parlagfű irtását, mert
a Kiskunfélegyházi Járási Földhivatal munkatársai rendszeresen
ellenőrzik a határt, és aki nem
végzi el a munkálatokat, az komoly
büntetésre számíthat.
A földhivatal 54 ezer hektár
földterületen napi járőrözéssel
ellenőrzi, hogy elvégezték-e a
gyommentesítést. Munkájukat műholdas felvételek is segítik. Ahol
azt tapasztalják, hogy a parlagfű
mennyisége túllépi a megengedett

mértéket, beazonosítják a területet és tulajdonosát. Jelentést
tesznek a növényegészségügyi
állomás felé, ahol mérlegelik a
gyomosodás súlyosságát és büntetést szabnak ki. Ennek mértéke 20
ezer forinttól több millió forintig
terjedhet. A korábbiaktól eltérően
idén már nem szólítják fel a gazdákat a munkálatok elvégzésére a
büntetés kiszabása előtt. Érdemes
tehát odafigyelni, és időben elvégezni a tárcsázást, kaszálást, vagy
a vegyszeres gyomirtást – mondta
el Molnár József a Kiskunfélegyházi Járási Földhivatal vezetője.
Hozzátette, hogy az évek óta tartó
ellenőrzéseknek köszönhetően a
gazdálkodók egyre gondosabbak,
a büntetések száma csökken. Idén
még senkivel szemben nem kellett
eljárni.
H. S.

Hagyományteremtő jelleggel indítják útjára augusztus 15-16-án
az ország első oldalkocsis találkozóját a félegyházi Parkerdőben.
A találkozó az oldalkocsis közösség és közönség legjelentősebb
szakmai és szórakoztató fóruma,
emellett számos különlegességet
is tartogat. Ilyen például az Alma
együttes nem éppen motoros találkozókon megszokott koncertje,
vagy az ország egyetlen veterán
oldalkocsis kaszkadőr bemutatója az IZS-Team előadásában, valamint Ackermann Balázs Retro

Autórodeója, amelyben többek
között megmutatja, hogy mit tud
egy oldtimer Trabant két keréken.
A régi motorok szerelmeseinek a
kalocsai és szegedi veteránklubok tartanak főleg oldalkocsis
járműveikből válogatott kiállítást.
Mindenkit sok szeretettel várnak
az ingyenes, látványos, családi,
gyermekbarát jótékonysági motoros rendezvényre, ahol a becsületkasszákból befolyt összeget a
rászoruló és tehetséges helyi és
környékbeli gyermekek támogatására ajánlják fel.

Testvérnépeinket méltó módon vendégül látni
Tízezrek látogattak Bugacra a hét végén a Kurultáj magyar törzsi
gyűlésre, a Kárpát-medence legnagyobb lovas hagyományőrző ünnepére. A rendezvény évek óta a hun és türk tudatú népek legnagyobb találkozója is egyben. Idén 26 nemzet, közel 120 csapattal
képviseltette magát az eseményen. A vendégek a színpompás felvonulás mellett harci, íjászati bemutatókat, lovas versenyeket és
népzenei produkciókat láthattak. Egy kiállítás keretében megismerkedhettek a magyar-hun-avar örökséggel, a jurtatáborban pedig a különböző nemzetek kézműves bemutatói, ismeretterjesztő
előadások és gyermekprogramok várták az érdeklődőket.
A rendezvény szombati ünnepélyes megnyitóján Lezsák Sándor,
az Országgyűlés alelnöke kifejtette, hogy a Kárpát-medencében az
elmúlt években népmozgalommá
fejlődött és beszédes fogalommá
nemesedett a Kurultáj. Üzenete pedig az, hogy mi magyarok is a „kincses Kelet” örökösei vagyunk. A
rendezvény fővédnöke beszédében

kiemelte, hogy a találkozó szellemisége Kelettől Nyugatig közel 140
millió embert érint. A Kurultáj a
népi diplomácia eszköztárával épít
kapcsolatokat. Bemutatja a múltat
és jelent, emlékeztet, ugyanakkor
kiveti magából a hatásvadász politikai megnyilvánulásokat.
Bíró András Zsolt antropológus, a Magyar Turán Alapítvány

elnöke köszöntőjében arról szólt,
hogy a találkozó újra fellobbantja a
testvéri szeretet lángját a rokontudatú népek között. Méltatta a magyarság erejét, jelezve, őseinknek

köszönhetően nem csupán túléltük
az elmúlt évszázadokat, de testvérnépeinket is képesek vagyunk
méltó módon vendégül látni.

H. S.
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Kinőtte a régi víztornyot a város Kapus Krisztián a FIDESZ

polgármesterjelöltje Félegyházán

A Bercsényi utcai víztorony a hatvanas években épült. Ötszáz köbméteres kapacitása a növekvő igények miatt szűkössé vált. A Petőfi
lakótelep szomszédságában ezért
kezdődött meg egy új, 1500 köbméteres torony építése. A vízművet várhatóan jövő nyáron helyezik
üzembe.
Az új víztorony a „Kék-víz”
ivóvízminőség-javító
program
keretében valósul meg. Egy
konzorcium létrehozásának köszönhetően Félegyháza mellett

Aranyhegy, Gátér, Fülöpjakab,
Pálmonostora és Petőfiszállás vízellátását is kiszolgálja. A településeket távvezetékkel kötik össze.
A beruházás keretében Gátéron
és Fülöpjakabon hidroglóbuszt is
építenek – mondta el a beruházás
kapcsán Réz János, a BÁCSVÍZ
Zrt. Kiskunfélegyházi üzemmérnökségének vezetője. A program
megvalósítása során Kiskunfélegyházán egy új kutat is fúrnak, korszerű szivattyúkat helyeznek üzembe,
és a hálózatot is felújítják.
H. S.

Kerényi János, a
FIDESZ regionális pártigazgatója
a kiskunfélegyházi városháza
dísztermében
megrendezett
sajtótájékoztatón jelentette be
augusztus 12-én
kedden, hogy a
párt Kapus Krisztiánt indítja
polgármesterjelöltnek Kiskunfélegyházán az október 12-ei önkormányzati választáson. Ezzel
egy időben bemutatták a FIDESZ
képviselőjelöltjeit is, akik a következők:
Mester Ernő iskolaigazgató (1.
körzet), Huszka Zsolt méhész,
vállalkozó (2. körzet), Retkes Illés ny. tűzoltóparancsnok (3. körzet), Kissné Kovács Ilona könyvelő-könyvvizsgáló (4. körzet), Dr.
Medgyesi József állatorvos (5.
körzet), Dongó József település-üzemeltető, környezetgazdász
(6. körzet), Tóth László mezőőr
(7. körzet), Kapus Krisztián polgármester (8. körzet), Jankovszki
Zoltán igazgató (9. körzet),

Lőrincz Tibor ny. agrármérnök (10. körzet)
A sajtótájékoztató kapcsán az
alábbi sajtónyilatkozatot adta ki
Lezsák Sándor országgyűlési
képviselő:
„A FIDESZ városi elnöksége és
tagságának többsége Csányi Józsefet jelölte polgármesternek. A
helyi döntést Kerényi János javaslatára az Országos Választmány
felülbírálta, és Kapus Krisztiánt
javasolja polgármesterjelöltnek.
Ezt tudomásul vesszük, és abban bízunk, hogy a jövőben a
FIDESZ és szövetségesei belső
zavarok nélkül fogják szolgálni
Kiskunfélegyháza fejlődését.

Lezsák Sándor

országgyűlési képviselő”

Ha a Széljáró Balladás próbál
Szélesre tárult tér és idő, a
pusztában betyárok és pásztorok elevenednek meg. A Széljáró Balladás új dalait gyakorolja.
– Hetente egyszer próbálunk, de
látod, a kezdést nehéz betartani,
vége meg nincs. Ameddig bírjuk
- mondta Pázmándi Judit (ének,
hegedű) hangolás közben. – Rendezvények, koncertek előtt gyakrabban találkozunk, összeállítjuk
és begyakoroljuk a műsort.
– Hogyan születnek a zeneszámok?
– Kell egy új ötlet, aztán
fúrunk-faragunk, írunk hozzá bevezető dallamot, hangszereljük, miközben a fővonal megmarad – mesélte Vas László (ének, akusztikus
gitárok, hosszúfurulya, tekerőlant). – Mindenki ötletét hozzáadjuk, mindünk érzésvilágát és hangszertudását, ez az alkotómunka
lényege. Nem vagyunk autentikus
zenészek, de követjük a népzenei
hagyományokat. Akusztikus hang-

szerekkel tradicionális dalokat játszunk, úgy dolgozzuk át őket, és
úgy teszünk hozzájuk, hogy a mai
emberek számára is átérezhetőek
legyenek.
– Hírek szerint összeállt egy lemeznyi új dal. Mennyi idő alatt?
– Egy évet lehet rá számolni, s
mostanra elmondhatjuk, hogy tudjuk, melyik az a 10 új dal, amelyik
a második lemezünkön lesz hallható.

– Mennyiben különbözik az előzőtől?
– A „Duhaj gyerek vagyok” című
album a 19. századi, alföldi betyárvilágban kalandozik. Az új lemezen
még folytatjuk is ennek a bemutatását, majd átkelünk egy hídon, és
maradunk ugyan a pusztán, de itt
már inkább a pásztorok dalai szólnak.
– Nem én narrálok most, az új
zeneszámok között – vette át a

szót Sövény Tibor (próza, ének,
akusztikus gitár) –, hanem archív felvételeket játszunk be, mai
pásztoremberekkel általam gyűjtött-rögzített interjúrészleteket.
A Széljáró Balladás zenészei elmondták még, hogy örömtől a bánatig és keserűségig, mindenféle
érzés megjelenik az október körül
megjelenő lemezen. Még a puszta
monotonságát, hangulatát is bemutatják az egyik zeneszámban.
A létszám bővülésével a hangszerelés új lehetőségeket kapott, és
változik a hangzásvilág.
Nem könnyű feladat a zenéről
beszélni, még az olyan elhivatott
zenészeknek sem, mint a Széljáró
Balladás tagjai, s bár igyekeztek
mindent elárulni az új lemezről,
az igazi élmény októberben vár az
érdeklődőkre és a népes rajongótáborra. Előzetesen belehallgathattam a próbába, és betyárvilág
után, a zene nyelvén belekóstolhattam a pásztorok életébe. Szereztek egy új rajongót.
tli
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Színvonalas képzések a Szent Benedek Iskolában
A 2014/2015-ös tanévről kérdeztük a Szent Benedek Iskola
(PG) vezetőjét, Rokolya Csabát.
– Milyen szakmákat kínálnak
az érettségizett fiatalok számára?
– A korábbi évekhez hasonlóan
a következő tanévben is a gépgyártástechnológiai technikus,
illetve informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető szakmákat fogjuk indítani. A technikus
képzés 2, az informatikai pedig
1 éves, amennyiben a jelentkező
rendelkezik valamilyen informatikai előképzettséggel. Mindkét
képzés esetén a gyakorlati oktatás az iskola tanműhelyében
történik.
– Milyen egyéb képzéseken vehetnek részt a jelentkezők?
– Az elmúlt években több kedvezőtlen törvényi változás is
bekövetkezett, melyekre igyek-

szünk reagálni. Ennek megfelelően tervezzük a korábbi
gépipari minőségellenőr képzésnek megfelelő tanfolyam beindítását, illetve a CNC-gépkezelő
OKJ-s képzés bevezetése is folyamatban van. Az informatikus
tanulók a CISCO CCNA Discovery képzésen vehetnek részt.
Ezek mellett AutoCAD/Inventor,

Zöldség-gyümölcs feldolgozó épül
Zöldség-gyümölcs feldolgozó épül
a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tangazdaságában. A közel 46 millió
forintos beruházás a „Félegyházi Hangya 2010 Termelőiskola”
program keretében valósul meg.
Az üzem alapkövét Kapus Krisztián polgármester és Juhász Miklós
projektmenedzser helyezték el
július 21-én a tangazdaságban. A
feldolgozó építője, a Bács-Ép-Generál Kft. augusztus végén adja át
a csarnokot.
A 187 négyzetméter területű zöldség-gyümölcs feldolgozó
célja, hogy összekapcsolja a he-

lyi termelőket a felhasználókkal.
Az iskolai és üzemi konyhákat,
valamint a helyi éttermeket szeretnék ellátni friss, konyhakész
termékkel. Ez biztonságos értékesítést jelenthet a termelőknek,
a konyhákban pedig nem fagyasztott, nagykereskedésben vásárolt,
hanem friss, magas beltartalmi
értékű zöldségfélék kerülnek az
ételekbe.
Az üzemben a termelőiskola program keretében végzettek
közül hatan jutnak álláslehetőséghez – mondta el az alapkő letételét követően Juhász Miklós
projekt- menedzser.
H. S.

FESTO és egyéb képesítéseket is
szerezhetnek a nálunk tanulók.
– Az idősebbek számára is kínálnak képzéseket?
– Igen, szeptembertől esti tagozaton elindítjuk a 2 éves gépgyártástechnológiai technikus képzést.
A sikeresen vizsgázók lehetőséget
kapnak majd a CNC-gépkezelő
OKJ-s szakma megszerzésére is.

– Hogyan alakult a 9. évfolyamosok beiskolázása a Szent Benedek Iskolában?
– Továbbra is népszerűek a két
tanítási nyelvű képzéseink, amelyeken a gépészet és az informatika szakmai ismeretek oktatása
mellett, igen magas szinten folyik
a nyelvi képzés is. Bizonyíték erre
a sok megszerzett közép-, illetve
felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvány. Természetesen a gépészet
és az informatika ágazatban is
indítunk 4 éves osztályokat, illetve szeptembertől az automatika
osztállyal bővítjük képzési kínálatunkat.
– Van-e még lehetőség bekerülni ezekbe az induló osztályokba?
– Intézményünk a rendkívüli
felvételi eljárás keretében minden
9. évfolyamos, illetve szakképzős
osztályba fogad még diákokat.

Búcsú…
Egy igazi pedagógustól
Július 14-én életének 72. évében elhunyt
Huszka Jenő, a Közgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott tanára, igazgatója.
40 tanéven keresztül tanított, 16 éven
keresztül vezette a félegyházi Közgazdasági Szakközépiskolát. Nem a hatalom erejével, hanem a példaadás, a
meggyőzés erejében bízva kereste az
együttműködést tanítványaival és kollégáival. Mindig a gyerekek horizontjáról szemlélte a világot. Legendásan példás volt kötelességtudata, munkabírása, munkaszeretete
és munkafegyelme: az iskolai munka jelentette számára az életet, a
pihenést, a kikapcsolódást, a megújulást, a gyógyírt a fájdalmakra.
Nyugdíjba vonulása után is hajtotta a megújulási kényszer.

Egy emberséges orvostól
2014. július 19-én, 54 éves korában váratlanul elhunyt dr. Kurth
Endre Csaba, aki 1987. július 1 óta dolgozott családorvosként Félegyházán.
Hatalmas empátia és együttérzés tette őt kiválóvá pályáján. Ha
tehette, nem csak a testet, hanem a lelket is gyógyította. A legboldogabb akkor volt, amikor valakit meggyógyíthatott, vagy a betegségét megelőzhette. Lelke legmélyéig marcangolta, ha nem tudott
segíteni. Gondossága, pontossága szakmai kérdésekben határt
nem ismert. A halála előtti időszakának legszebb pillanata minden
bizonnyal az volt, amikor Kiskunfélegyháza városa kitüntető oklevéllel tisztelte meg. Szobájában
fő helyre került a tanúsító oklevél.
(Mindkét nekrológ teljes
terjedelmében a
www.felegyhazikozlony.hu
oldalon olvasható.)

HELYI HÍREK  FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

2014. augusztus 15.

5

Visszakerült Dózsa György Másfél száz esztendő
egész alakos szobra
félegyházi imái
A délutáni napfényben különösen fénylik a patinás bronz. De
ez a legjobb hely számára?
Több mint 500 kiló, és kimagaslik
a fűkaszálásra megérett környezetéből, de akik naponta arra járnak,
sem vették észre a jelenlétét és az
ideiglenes eltávozását. Annyit elmondtak, hogy a Dózsa-szoborral
semmi gond, sőt nagyon impozáns
alkotás, de – a háta mögött –, az
Oskola utca egyik oldalán szinte
nincs is járda, előtte a park nem is
igazán park, és különben is jobban
illene a város más pontjára.
A felújítást végző Bozóki Testvérek Kft. szerint, ha 5 évente elvégzik a viaszolást, akkor Somogyi József Kossuth-díjas szobrászművész
alkotása sokáig „rendben lesz”, de
anélkül is legalább 10 évig nem kell
hozzányúlni.
– Két-három ember dolgozott
rajta, mert mozgatni is kellett, és
mindent csak kézimunkával lehet
elvégezni – tájékoztatta a Közlönyt Bozóki István kőfaragó –,
először eltávolítottuk az oxidréteget, majd üveggyöngy-őrleménnyel
és homokfúvással tisztítottuk. Az
antikolást kénmájjal (*) végeztük,
utána egyes részek visszafényesítése következett, kézi polírkoronggal.
– A viaszolást már értem.
– Az a legutolsó fázis, persze a
visszaszállítás és felszerelés előtt
oldott állapotú méhviasszal kezeljük, így óvjuk a felületét. Hihetetlennek tűnik, hogy milyen tartós
ez a természetes anyag, és milyen
védelmet biztosít.
– A talapzat változatlan maradt,
vagy azt a helyszínen javították?
– Durván-faragott mészkőből áll
a szobor talapzata, amit különösebben nem lehet sem átalakítani,
sem kisebbre csiszolni, legfeljebb

átépíteni, ezért azt nagynyomással
letisztítottuk.
– Többen felvetették – bár nevüket nem adták a véleményükhöz –,
hogy a Dr. Holló Lajos utca és az Oskola utca sarka nem a legjobb hely
a szobor számára.
– Én is jobban el tudnám képzelni
például a Dózsa György – Kossuth
utca sarkán, de tőlem így rendelték meg. Az sem szerencsés, hogy
egy faág vészesen megközelíti a
szobor fejét. A műalkotás először
1972-ben került Félegyházára, és
nem lehet tudni, hogy korábban,
az 1958-as elkészülte óta renoválták-e már, úgyhogy időszerű volt a
mostani felújítás. Megszépült, ez a
fontos, s hogy később átkerül-e egy
másik helyre... akkor meg majd annak örülünk.
tli
(*) Kénmáj: A hamany és kén bizonyos vegyülete, pl. híg úton maró
v. étető hamulúgban főzve a porrá
tört ként felolvasztják, s az oldatot
a kiszáradásig elpárologtatják. E
vegyület májbarna színéről kapta
a nevét..

A költő visszatér...
Többek között ezt a dalt énekelte augusztus 31-én a Felvidékről
érkezett Sikabonyi Polgári Társulás énekkara Félegyháza főterén Petőfi Sándor halálának 165.
évfordulójára emlékezve. A költő
szobra előtt Kapus Krisztián
polgármester mondott megemlékező beszédet. Juhász István tanár, Kiskunfélegyháza díszpolgára
a költőóriás Dalaim című versét
adta elő. A beszédek és a műsort
követően az önkormányzat, a vá-

ros intézményeinek és szervezeteinek képviselői, Petőfi tisztelői
helyeztek el koszorúkat, virágokat
a szobornál.

Szász András író, újságíró „Égbe szálló fohászok” című kiadványa a közelmúltban került ki a nyomdából. Az elmúlt másfél száz
esztendő legnépszerűbb kiskunfélegyházi imáit, egyházi énekeit
csokorba gyűjtő kötetet augusztus 3-án a fél 11-es szentmisét
követően mutatták be Kiskunfélegyházán az Ótemplomban. Bevezetőt és köszöntőt mondott Talapka István főplébános. A könyvet, amelynek egy példánya a Vatikáni Rádió közreműködésével
a Szentatyához is eljutott, dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye érseke áldotta meg.
Az előszóban dr. Bábel Balázs
érsek ezekkel a szavakkal ajánlja
az imádságos könyvet az olvasók
figyelmébe: „Legyen imádságos
könyve és segítsége az imádkozni
nem tudóknak, akiknek nincs idejük imádkozni: merítsenek ihletet
ezekből az imákból. Legyen példa
a rohanóknak, akiknek nincs idejük csőség… Akinek láthatatlan keze
imádkozni: merítsenek ötletet az itt igazgatta a búzaszálat attól kezdve,
található rövid fohászokból. Legyen hogy kizöldült a mag a föld szívén…
buzdítás az imádkozni nem akarók- Aki vigyázott rá, hogy kősziklára ne
nak: lássák ,hogyan fordultak Isten hulljon a mag, hogy az ég madarai ki
felé a szent emberek. S legyen e ne szedjék, hogy a mezők vad füvei
kötet hű társa az imádságos lelkű- el ne egyék – igyák előle a nap vieknek: fohászuk a szentek imájával lágát és az egek harmatát… Egész
esztendőn keresztül szüntelen maegyütt szálljon fel az égbe.”
Talapka István a könyvbemu- gasztal Téged az emberi szív…
tató köszöntőjében kifejtette – a Kelettől nyugatig, naptámadtától
kötetet csodálatosan széppé teszik napáldozatáig, mert mikor egyik
a fotók, amelyek olyan pillanatokat szögletében aratnak, a másikban
örökítenek meg művészi módon, vetnek a földnek, s egyszerre készíamelyek mellett mindennapjaink- tesz magadnak dicséretet az ekevas
ban sokszor úgy megyünk el, hogy nyikorgásából és a kasza pengéséészre sem vesszük őket. A főplébá- ből, a magvető verejtékéből, akinos az imádságos könyvből Móra től fogant a föld méhe, és az anya
örömkönnyéből, amely ráperdül az
Ferenc imáját idézte:
„Virágok lélegzésével, kalászok új kenyérre, mikor az első karajt
könnyével, madarak reggeli éne- szegi belőle gyermekének… Szünkével, fölszálló füst ezüstfátyolával telenül magasztaljanak Téged a föld
is fölemelem hozzád lelkem szavát, szépségei és erői, az emberek szívéén Uram, Istenem, akinek keze be- vel együtt a Te dicsőségedre.”
A bemutó után a szerző és Bábel
tölt mindent az Ő áldásával… Akit
köszönt a búzavirágok lélegzése, a Balázs érsek közösen dedikálták a
föld párája, a pitypalattyok vetése, kiadványt.
H. S.
akit illet itt minden dicséret és diHirdetés

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA
IS ALKALMAS, OKLEVELET ADÓ

MASSZŐRTANFOLYAM
Hetente induló targoncavezető
és földmunkagép-kezelő képzés
Tanfolyam indul: 2014.08.22-én
Gépkezelő vizsga: 2014.09.01

Indul: Kiskunhalas szept. 18-án,
Kiskunfélegyháza szept. 20-án

RÉSZLETFIZETÉS,
AKCIÓS KEDVEZMÉNYEK
ÁR: 39.000 Ft
Érd.: 06 70/ 944-6427
Nyilvántartási sz.: 00777-2012

6

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

2014. augusztus 15.

Zsani elérte a célját a Miss Hungary 2014-en
Hét perc alatt át tud öltözni
sminkeléssel,
hajigazítással
együtt, és népviseletben érezte
magát legjobban.
Mosolyogva, felcopfozva, egyetlen csepp smink nélkül érkezett
a megbeszélt találkozóra Tímár
Zsanett (18), a 2014-es Miss Hungary 5. helyezettje
– Nem a korona volt a célom.
Amikor kettesével kiestek a lányok,
és egyre fogytunk a színpadon, szerettem volna minél jobb helyet elérni, bekerülni a top 8-ba. A szüleim
is így értékelték kívülről, és én is
így soroltam be magam. Ismerem
a tükörképemet már 17 év óta, de
inkább írjuk 18-nak, mert mindjárt
annyi leszek.
– Egymást milyennek láttátok
a színpadon, öltözőben, sminkkel,
smink nélkül?
– Nagy meglepetés nem ért senkit, hiszen volt alkalmunk az alaposan megismerkedésre, szemrevételezésre, és rangsorba helyeztük
magunkat, Több volt a visszahúzódó lány, mint az ellenkezője, barátságok szövődtek, tartjuk a kapcsolatot azóta is.

– Milyen érzés volt mindig bent
maradni a fogyatkozó csapatban?
– Úgy tudom, hogy közel 1000
jelentkezőből hívták be azt a 300
lányt, akikből már csak 80 maradhatott. Utána a 80-ból 22, majd
16… Tapasztalatszerzésnek szántam, hiszen régebben is indultam
már versenyeken, nagyon jó helyezéseket értem el, no meg itt van
előttem a nővérem példája, aki
tavaly 3. lett a Miss Hungaryn, miért ne próbálnék ki én is egy ilyen
nagyszabású megmérettetést. Sajnáltam mindenkit, akinek már nem

Hirdetés

ÚJ!

Tanyasi

kellett visszatérnie a színpadra,
közben meg örültem, hogy elértem
a célomat.
– Melyik volt a legemlékezetesebb
pillanat?
– Mindenestől, az egész, sok-sok
emlékezetes pillanat. Programokat
szerveztek nekünk, ahová taxival
mentünk, és biztonsági őrök vigyáztak ránk. Sorolhatnám a hangulatos vacsorákat is, amikor végre elolvashattam az üzeneteimet.
Nagyon tetszett az angyalszárnyas
színpadkép, de eléggé súlyosak
voltak a szárnyak. Nehéz volna kiválasztani valamit a rengeteg élményből.
– Hányszor öltöztetek át?
– Hét jelenés a színpadon, és mivel élő tévéadásról beszélünk, reklámszünet nélkül, minden alkalommal 7 percbe bele kellett férni az
átöltözésnek, a sminkelésnek és a
frizura megigazításának. Legjobban
a népviselet tetszett, de bármelyik
ruhát elfogadnám.
– A 7-es szerencsés szám… Ötödiknek lenni még szerencsésebb, de
ne hallgassuk el a Miss Bikinin elért

3. helyezést se! Elárulsz még néhány adatot a Közlöny olvasóinak?
– 167 cm, 50 kg, 87-60-91 cm.
– Milyen lány a majdnem 18 éves
Zsani?
– Nyitott, szókimondó, de érzékeny is: könnyen meg tudnak bántani. Nem vagyok haragtartó, sok
barátom van.
– Mi lesz másként ezután?
– Folytatom a tanulmányaimat a
Közgében a 12. évfolyamon, és a
mostani, 4,6-os átlagomat jó lenne
megtartani, de 4-esnél rosszabb
jegyet semmiből sem szeretnék.
Utána? Nem tudom még, de igazad
van, valahol tovább kellene tanulni,
és olyan pályát választani, ami nem
csak munka, hanem szívesen végzem. Most éppen a maradék nyárra
keresek munkát, közben találkoztam a barátaimmal, beszámolót
tartottam, többen megnéztek az
utcán, és látszott rajtuk, nem biztosak, hogy én vagyok-e, akit a tévében láttak. Meglepően sokan nézték
a műsort, annak ellenére, hogy nem
valamelyik kereskedelmi csatorna
közvetítette.
tli

Néptáncosaink sikere

Aludttej

A F é l e g y h á z i Te j ú j t e r m é k e

Teljes tejből, hagyományos eljárással készült, zamatokban
gazdag traditionális tejtermék.
Fogyasztása regenerálja a tápcsatorna természetes baktériumß—r‡j‡t Žs j—tŽkony hat‡st fejt ki az immun- Žs idegrendeszerre.
Tart—s’t—- Žs adalŽkanyagot nem tartalmaz.
További informácio: info@felegyhazitej.hu

A kiskunfélegyházi Padkaporos
Táncegyüttes és a Petőfiszállási Néptáncegyüttes július végén csodálatos és felejthetetlen
olaszországi turnén vett részt. A
táncosok a Pasian di Pratoi néptánccsoporttól kaptak meghívást
a Folklorama Fesztiválra. Az olasz
és magyar néptáncosok mellett a
Belgrádból érkezett táncosok is
elnyerték a közönség tetszését. Az
öt nap alatt összekovácsolódott
nemzetközi csapat minden este
más-más városban mutatkozott be
a nagyérdeműnek: Cormonsban,
Cassaccoban, Pradamanoban és
Faganaban. Minden előadásukat
sok szeretettel fogadta és nagy
tapssal jutalmazta a közönség.

A vendégszeretetükről híres
olasz házigazdák a kirándulásokról, szórakozásról és városnézésről sem feledkeztek meg, hogy a
vendégeknek minél élménydúsabbá
tegyék ottlétüket. Az öt nap alatt új
barátságok születtek és tapasztalatok cserélődtek. A három együttes vezetői ígéretet tettek, hogy az
itt létrejött együttműködés tovább
folytatódik.
A magyarországi néptáncos csapatok köszönetet mondtak Janech
Istvánnak, a Komfort Style Kft
ügyvezető igazgatójának, akinek
köszönhetően a petőfiszállási és
félegyházi táncosok méltóképpen
képviselhették kicsiny hazánkat a
nemzetközi fesztiválon.
kh.
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www.felegyhaziprogram.hu
Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Moziműsor, Petőfi Mozi
Augusztus 15-20.
13:45 3D Csingiling és a
kalóztündér, animációs
15:45, 20:15 3D A galaxis őrzői,
akció
18:00 Lucy, akció
Augusztus 21-27.
12:30 3D Csingiling és a
kalóztündér, animációs
14:15 3D A galaxis őrzői, akció
16:30 3D StepUp - AllIn, zenés
18:45 Az élet ízei, romantikus
21:00 A vihar magja, thriller
kivágható programmelléklet

Indul a megyei labdarúgó
bajnokság

Országos bajnoki címet
szerzett Papp Laura

Augusztusban mindhárom félegyházi csapat
számára elkezdődik a megyei labdarúgó bajnokság. A megyei I. osztály címvédője, a Kiskunfélegyházi HTK Kiskunhalason kezdte volna el a
szezont, e mérkőzést azonban augusztus 17ről november 29-ére halasztották. A KHTK így
augusztus 23-án szombaton, 17 órakor játssza
első tétmérkőzését, amikor is a 2. fordulóban a
Kecskeméti LC-t fogadja hazai pályán.
A megyei II. osztály északi csoportja ezzel
szemben rögtön egy félegyházi rangadóval indul. A frissen feljutott Kiskunfélegyházi HTK II.
augusztus 16-án, szombaton 17 órától a Kiskunfélegyházi Vasutast látja vendégül.
Bács-Kiskun Megyei II. Északi csoport 2014.
08. 16., szombat 17:00
Kiskunfélegyházi HTK II. – Kiskunfélegyházi
Vasutas SK. Bács-Kiskun megyei I. 2. forduló.
2014. 08. 23., szombat, 17:00: Kiskunfélegyházi HTK – Kecskeméti LC.

Fadd- Domboriban rendezték meg a XXX. SporTolna Triatlon Fesztivál Országos Bajnokságot,
melyen a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub Triatlon Szakosztályának versenyzői két érmet és
további két pontszerző helyet szereztek.
A versenyt technikai elemekben gazdag pályán rendezték meg.
Az úszásnak a Duna holtágán az evezős pálya
adott otthont. A kerékpáros pálya kevés emelkedővel, több éles fordítóval lett kialakítva. A
futásra kijelölt pálya pedig többféle futófelülettel, szintkülönbségekkel és kanyarokkal várta a
résztvevőket.
A Fadd- Dombori verseny az elmúlt 30 évben
az egyik legrangosabb triatlon eseményévé nőtte ki magát, melyen közel ezren álltak rajthoz.
A félegyházi csapatból az újoncok között
Papp Laura kiválóan szerepelve győzött. A legkisebbeknél Trungel-Nagy Zalán harmadik, míg
Domokos-Kószó Marcell negyedik lett.
Az újoncok második korcsoportjában Hegyi
Boglárka a hatodik helyet szerezte meg.

Táborban oktatták az
asztaliteniszező fiatalokat
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nemzetközi
asztalitenisz tábornak adott otthont Félegyháza. A tábort augusztus 8-a és 15-e között rendezték meg a városi sportcsarnokban, melyen
Európa és a térség legjobb fiataljai vettek részt.

A foglalkozásokat magyar és külföldi edzők felügyelik. A tábor célja a tehetségek felfedezése
és a játékosok képességeinek fejlesztése.
Az edzőtábor fővédnöke most is Karsai Ferenc, a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetője, a korábbi osztrák szövetségi kapitány, a
jelenlegi kanadai válogatott irányítója.
A táborban ezúttal a 2000 és 2003 között
született gyerekek vettek részt. A napi két
edzést többek között Zoltán Zoltán és Vajda
Viktor segíti. Mellettük a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola jelenlegi játékosai közül Korponai Zoltán és Kovács János edzőpartnerként
van jelen.
A csapatból az előző szezon végén Szudi
Ádám Németországba igazolt, az ő pótlására
két kanadai játékos érkezett, akik a tervek szerint felváltva vesznek részt az Extra Ligában.
Az együttes edzője továbbra is Zentai Gábor
marad, akivel a bennmaradás kiharcolása lesz
a cél. A bajnokság szeptember 7-én rajtol el.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY  HELYI HÍREK

8

2014. augusztus 15.

Arcok a városból Ön hogyan fogadja
Sokan ismerik Félegyházán, és
nem csak akkor találják meg,
ha sürgős segítségre van szükségük. Bemutatjuk Tóth Csaba
vállalkozót, a szelíd motorost.

Olyan vállalkozó ajánlott bemutatásra, aki szintén szerepelni fog az
Arcok a városból c. sorozatban. Azt
mondta, hogy kevés olyan embert
ismer, akire mindig lehet számítani.
– Édesapám kezdte a vállalkozást még 1968-ban, én tulajdonképpen belenőttem a szakmába
– meséli Tóth Csaba (44) –, aztán ’95-től új formában, új cégként
folytattuk, de családi vállalkozásként, apa és fia. Édesanyám a
könyvelésben segít, így teljes a kör.
– A vízszivattyúról vannak ugyan
elképzeléseim, de nem biztos, hogy
felismerném. Mivel foglalkoztok?
– A talajszint alatti rétegekből
felhozza és továbbítja a vizet, ez
a gépi szivattyú. Kutakkal, automata és kézi öntézéssel kapcsolatos termékeket és alkatrészeket
forgalmazunk, tehát kiválasztja
az érdeklődő és megvásárolhatja,
összeépítjük, telepítésre készen,
de más telepíti. Ezen túl a szervizeléssel foglalkozunk garanciális
időben, és annak lejárta után is.

– Ez elég szezonálisnak hangzik.
– Igen, márciustól szeptemberig
tart az öntözés, és a vízszivattyúk
időszaka. A másik szezonban, télen a fűtéskeringető rendszer a
sláger. Még idesorolható a cégek
gépparkjának szervizelése.
– Mit jelent az, amit hallottam,
hogy megtalálnak, akiknek sürgős
segítségre van szükségük?
– Karácsony másnapján is előfordult már, hogy dolgozni kellett.
Mert ha meg kell csinálni valamit,
ami nem folyik, akkor indulok. Falun, tanyavilágban, ha 1000 liba
nem kap vizet, azt a gondot nem
is érthetik meg mások, csak akik
állatokkal foglalkoznak. Ilyenkor
azonnali segítség kell. Nem 8-tól
16-ig munka a miénk.
– Mikor van idő nyaralásra?
– Hétvégenként, ősszel, hosszú
ünnepek alkalmával azért 2-3 napra sikerül eljutni.
– Mivel telik ilyenkor a jól megérdemelt szabadidő?
– Motorozással. Túrázás a hegyekben, baráti társasággal, minél több magyarországi helyet
felkeresve. A Kiskun Motoros Klub
feloszlott ugyan, de azért összetartunk.
– Száguldozás?
– Nem, a túrázás nem arról szól.
Szeretek odaérni, ahová elindulok, inkább korábban kell felkelni.
A szép magyar tájak – Őrség, Bakony, Kékes és még sorolhatnám
– mellet bejártuk már Erdélyt is
A-Z-ig, és nagyrészt Szlovákiát
is. A motoros kirándulások után
aztán megint a másfajta gépek következnek, a szivattyúk, így kerek
az élet – fejezte be a beszélgetést
Tóth Csaba.
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Hirdetés

Kezdd Velünk az új tanévet! Iskolakezdéshez tábla PC-k
és notebookok kedvező áron kaphatók!
Ajánlatunk: 7”-os tablet már 21.990-Ft-tól, notebook 2 év
garanciával már 85.000 Ft-ért kapható! Ezt nem hagyhatod ki!
A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!

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

a házalókat?

Mint középkori, kóbor árusok, mindenkit megtalálnak „csak
most” csomagjaikkal és kihagyhatatlan ajánlataikkal. Házhoz
hozzák a nyereményt, de a nevünket nem tudják. Ismerik a személyes adatainkat, de belenéznének a számláinkba… Örülünk a
házalóknak?
Ferenc (72): –
Az egész utcában végigugattatják
a
kutyákat, kettesével-hármasával járnak, egyikük kint kóborol az utcán, ketten
pedig be akarnak jönni. Fel vannak
pakolva, minden eladó, vagy azt
sem lehet tudni, hogy mit árulnak,
csak valamilyen ürüggyel becsöngetnek. Még nem fordult elő, hogy
ne akarjanak valamit erőszakkal
rám sózni, akár valami bóvlit, akár
szolgáltatást.
Krisztina
(30): – Nagyon
rámenősek,
nem értenek az
udvarias elutasításból.
Nem
vettem
még tőlük soha semmit, és nincs
is olyan termékük, ami érdekel.
Ha szolgáltatásra van szükségem,
azt pedig megtalálom az irodában, és előtte tájékozódni fogok
róla, nem akarom 1 perc alatt elhinni – több időm pedig nincs –,
hogy a házalóé a legjobb ajánlat,
bárhogy esküdözik.
Alexandra
(19): – „Tukmálósak.” Havonta
egyszer-kétszer
jönnek, könyvekkel, paplan-

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Szarka Ildikó – Megyesi Szabolcs, Vincze Ágnes – Hatvani Tamás, Pallagi Anikó
Terézia – Csányi Zoltán, Tóth Anita – Atkári-Gyóni
István, Vincze Réka – Kovács Sándor Gábor, Tapodi
Tünde – Miklóssy Ákos, Zsögön Judit – Somkuti Károly, Ferencsik Dóra Edina – Ivanov János
Meghaltak: Sabbagh Mohamed – Kecskemét, Retkes
János József – Kiskunfélegyháza, Guth János István
– Kiskunfélegyháza, Szivós Antal – Kiskunfélegyháza, Palla Mihály – Soltszentimre, Szabó Árpádné
Bálint Margit – Tiszaalpár, Kerekes Istvánné Komlós
Juliánna – Lakitelek, Bötös Gáborné Kullai Katalin
Ilona – Páhi, Horváth Gyuláné Varró Ilona – Bugac,
Nagy Sándor – Kecskemét, Vida Imréné Bereczki
Ilona – Fülöpszállás, Zana Mária – Kecskemét, KaMunkatársak: Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor újságíró
Kürti László(fotó),
Tóth László Imre (PR, marketing)

nal és mindenfélével. Soha sem
vettünk még semmit, és soha sem
gondoltam még utólag sem, hogy
érdekes lehetett volna. Ha valamire szükségem van, szeretem magam kiválasztani, és tudom, hogy
hová kell menni.
Norbert (40):
– Betévednek a
lépcsőházba,
végigmennek,
mintha nem találnák a kijáratot. Kapásból
elküldöm őket, nem érdekel semmiféle ajánlat. Még az igazolványig
sem jutunk el.
Attila (49): –
Akik
jönnek,
mind zavaróak,
e r ő s z a ko s a k ,
„csak ezt még,
csak azt még”
el akarják mondani. Elutasítom őket. Igazolványt
még az óraleolvasótól is kérek. A
telefonos zaklatást sem szeretem,
de ha nagyon röviden elmondja,
akkor esetleg meghallgatom.
Olvasóink további hozzászólásai
a felegyhazikozlony.hu 2014. július
19-ei és 21-ei bejegyzéseiben találhatók. A rendőrök óvatosságot
javasolnak házaló-ügyben című
interjúnk a felegyhazikozlony.hu
oldalon olvasható: 2014. július 30.
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pás Zsolt – Nyársapát, Utassy Gáborné Pétervári
Katalin Erzsébet – Kecskemét, Tóth Sándor – Nagykőrös, Győri Lajosné Fábián Mária – Kunszentmiklós,
Luczás Sándorné Lajos Mária – Kiskunfélegyháza,
Fehérvári Lászlóné Seres Ilona – Kiskunfélegyháza,
Szikszai Ferencné Kis Veronika – Kiskunfélegyháza,
Pekó Antal Ferenc – Kiskunfélegyháza, Tóth Lajosné
Szalai Erzsébet – Kiskunfélegyháza, Réczi Mária –
Kiskunfélegyháza, Bihal Lászlóné László Franciska
– Kiskunfélegyháza, Almási Sándor – Kiskunfélegyháza, Kiss Lászlóné Csányi Veronika – Kiskunfélegyháza, Kiss Lászlóné Sikár Mária – Kiskunfélegyháza, Korom Mihályné Kunszabó Irén – Bugac, Szabó
Pálné Magony Mária Erzsébet – Kecskemét, Molnár
Józsefné Nagy Jolán – Kecskemét, Lovas Miklósné
Anka Mária Katalin – Tiszakécske.
Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
Lajosmizsei Nyomdája,
felelős vezető: Majláth Zsolt László

