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Ami a kipufogón kifért

Megtelt a városközpont parko-
lója augusztus 16-án délután 
Kiskunfélegyházán, az ország 
első és egyetlen oldalkocsis 
motoros találkozójának bemu-
tatóján. 

Mint azt Ónodi Árpádtól meg-
tudtuk, a felvonuláson több mint 
200 motor, a rendezvényeken 
1000-nél is több ember vett részt. 
„Nem fér kétség hozzá, hogy az 
összetartó oldalkocsis és moto-

ros társadalom új szakmai fóruma 
született meg Félegyházán, a részt-
vevők legnagyobb örömére. Nagyon 
sok gyermek és család érkezett a 
Parkerdőbe, ami azt bizonyítja, 
hogy mind többen döbbennek rá 

az oldalkocsis motorozás igazi, 
családi oldalára.” – fogalmazott a 
főszervező, aki azt is elárulta, hogy 
a becsületkasszába befolyt össze-
get a rászoruló és tehetséges gyer-
mekek javára fordítják. 
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Az új kenyér 
megszegése
Az évezredes hagyomány szerint 
Szent István ünnepéig befejeződik 
az aratás, és a résztvevők kiegye-
nesíthetik a derekukat. Augusztus 
20-án új kenyér kerül az asztalra. 
Félegyházán arató felvonulás kí-
sérte a megszentelt kenyeret a 
Szent István templomtól a város-
házáig. A ligetes Kossuth utcán 
több százan csatlakoztak a vidám 
aratófelvonuláshoz. A városháza 
előtt Kapus Krisztián polgármes-
ter ünnepi köszöntőjét követően 
szegték meg a város vezetői az 
idei búzából kisütött, nemzetiszínű 
szalaggal díszített új kenyeret.

 tli

Kenyérszentelő ünnepség 
Haleszban és Selymesben
Államalapításunk ünnepéhez kapcsolódóan évek óta Haleszban és Sely-
mesben is megrendezik a kenyérszentelő ünnepséget. Ván Jenő kezdemé-
nyezésére a Haleszi és a Nagyszőlő úti Gazdakörök a Selymesét Egyesülttel 
karöltve szép műsorral állnak ki évről évre, ünnepé varázsolva augusztus 
20-át. A külterületi lakók örömére az idei rendezvényeken is felléptek a 
gazdakörök táncosai, a Félegyházi Citerazenekar és Népdalkör, valamint 
Sallai Nóra és Balla Katalin. 

Megújult a székely 
parasztvezér szobra
Szikszai László önkormányzati 
képviselő előterjesztése nyomán 
döntött úgy a kiskunfélegyházi 
képviselő-testület, hogy felújít-
ják a Dr. Holló Lajos út – Oskola 
utca sarkán álló Dózsa szobrot. A 
műalkotás letisztítására, patiná-
zására, a talapzat rendbetételére 
előteremtették a közel 400 ezer 
forintot is. A megújult szobrot 
augusztus 20-án leplezték le. 

A székely parasztvezért Somo-
gyi József Kossuth-díjas szob-

rászművész 1958-ban mintázta 
meg. Bronzszobrát először Ceg-
léden állították fel, majd 1972-
ben Kiskunfélegyházára került. 
Az évtizedek során állaga meg-
romlott, felújítása halaszthatat-
lanná vált.

A szobor tisztítását, antikolá-
sát, viaszolását, a posztamens 
tisztítását és a betűk újrafestését 
a Bozóki Testvérek Kft. szak-
emberei végezték el.

 H. S.

Mindenki szerette
Fekete Pál tanárra, országgyű-
lési képviselőre, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület alapító 
tagjára, Kiskunfélegyháza díszpol-
gárára emlékeztek születésének 
75. évfordulóján augusztus 26-án. 
Délelőtt a Felső 
temetőben rótták 
le tiszteletüket a 
család tagjai, egye-
sületi tagtársai, 
volt tanítványai, 
tisztelői és a város 
vezetése. A min-
denki által szere-
tett tanár sírjánál 
Laczkóné dr. Szabó 
Klára egyesületi 

elnök mondott beszédet. Ezt kö-
vetően a Lakiteleki Népfőiskolára 
utazott egy népes küldöttség, ahol 
a Fekete Pál-emlékpadot Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke 
avatta fel.
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Sajtóközlemény

Az októberi önkormányzati választáson a 
helyi FIDESZ elnökségének és tagságának 
többségi javaslatára Kiskunfélegyháza pol-
gármesterének Csányi Józsefet jelöli a Nem-
zeti Fórum Egyesület.

Meggyőződésünk, hogy Csányi József és munka-
társai programjukkal képesek lesznek tisztessége-
sen és eredményesen szolgálni városunk nyugal-
mát, biztonságát, gazdasági és közösségi életét.

Közös program és jelöltek

Közös programmal és jelöltek-
kel indul a helyhatósági válasz-
tásokon az MSZP és a DK helyi 
szervezete Kiskunfélegyházán  – 
jelentette be Horváth Tamás az 
MSZP és Nagy Lajos a Demokra-
tikus Koalíció helyi elnöke. 

– Az MSZP és a DK helyi szerveze-
tei eldöntötték, hogy a jelenlegi dik-
tatorikus vezetés leváltására válasz-
tási szövetséget kötnek – mondta a 
sajtótájékoztatón Nagy Lajos, a De-
mokratikus Koalíció helyi elnöke. Az 
együttműködés keretében közös vá-
lasztási programot készítenek, kö-
zös polgármester- és választókerü-
leti jelölteket állítanak, a választást 
követően pedig (lehetőség szerint) 
közös képviselőcsoportot hoznak 
létre. „Célunk egy élhető, növekvő 
Kiskunfélegyháza megteremtése. 
Tiszta, átlátható városvezetés lét-
rehozása a legnagyobb nyilvánosság 

mellett. Az együttműködési megál-
lapodáshoz bármely helyi szervezet 
csatlakozási szándékát fejezheti ki” 
– tette hozzá a DK helyi vezetője.

Horváth Tamás polgármester-
nek jelölését mindkét szervezet tá-
mogatja. Az MSZP elnöke elmondta: 
„ Nem pusztán utcák, terek és szob-
rok felújításából, intézmények irá-
nyításáról, a kulturális élet áthan-
golásáról szól a programom. Olyan 
várost szeretnék, ahol nem laknak, 
hanem élnek a polgárai.”

A két párt közös képviselőjelölt-
jei: 1-es körzet: Tancsa János, 2-es 
körzet: Nagy Lajos, 3-as körzet: 
Eszik Bence, 4-es körzet: dr. Garai 
István, 5-ös körzet: Dobák Alajos, 
6-os körzet: Soós Sándor, 7-es kör-
zet: Németi Hajnalka, 8-as körzet: 
Nagy Róbert, 9-es körzet: Horváth 
Tamás, 10-es körzet: Szemerédi 
Péter.

Helyi értékek mentén

A Jobbik Kollár Lászlót, a helyi Jobbik szervezet elnökét, a megyei 
szervezet alelnökét jelöli Kiskunfélegyháza polgármesterének az 
őszi helyhatósági választásokon. Ezt sajtótájékoztatón jelentette 
be Suhajda Krisztián, a megyei szervezet elnöke, ahol a párt önkor-
mányzati képviselőjelöltjeit is bemutatták. 

Kollár László elmondta: az önkor-
mányzatban a helyi értékek mentén 
szeretnének politizálni. Törekvésük, 
hogy a városi beruházások kivitelezésé-
ben a félegyházi vállalkozók is szerepet 
kapjanak, a döntések előkészítésébe 
pedig a civil szervezeteket, egyéni gon-
dolkodókat és szakértőket is be kívánják 
vonni. Mint mondta, jelöltjeik többségé-
ben vállalkozók, akik tisztában vannak a 
mindennapi élet kihívásaival. 

A Jobbik helyi szervezete az 1-es kör-
zetben Szikszai Lászlót, a 2-es körzet-
ben Kovács Józsefet, a 3-as körzetben 
Kollár Lászlót, a 4-es számú körzet-
ben Vakulya Istvánt, az 5-ös számú 

körzetben Szlávik Józsefet, a 6-os szá-
mú körzetben Szabó Józsefet, a 7-es 
számú körzetben Csáki Norbertet, 
a 8-as számú körzetben Polgár Ist-
vánt, a 9-es számú körzetben Kovács 
Róbertet indítja képviselőjelöltként. 
A 10-es számú körzetben Ván Jenőt 
támogatják, aki függetlenként indul a 
helyhatósági választáson. 

A párt listáján indulók közül 
hárman (Kovács József, Szabó Jó-
zsef és Kovács Róbert) nem tagjai 
a szervezetnek, de egyetértenek a 
Jobbik politikai alapelveivel és he-
lyi programjával – mondta el Kol-
lár László.

Az Együtt – A Korszakváltók Pártja 
is indít jelölteket

Az Együtt – A Korszakváltók Pártja sajtónyilatkozatban tájékoztatta 
lapunkat, hogy az október 12-ei önkormányzati választáson az alábbi 
jelölteket indítja: 

1. körzet: Vida Pál, 2. körzet: Földi László, 3. körzet: Halmi István, 4. 
körzet: Koncz László, 5. körzet: Szabó László, 6. körzet: Fekete István, 
7. körzet: Bali János, 8. körzet: Kutalik Tamás, 9. körzet: dr. Csikós Béla, 
10. körzet: Tanács István.

Váltani kell!
Foglaljuk vissza a városunkat!

Kiss Kálmán Tibor
polgármesterjelölt 
megyei listavezető 

4. sz. választókerület

TISZTELT OLVASÓ!
A Jobbiknak szánt ajánlásait leadhatja a következő címeken:

Jobbik Iroda:  
Szalay Gy. u. 2. (ÁFÉSZ székház alatt)  

hétköznap 16 és 18 óra között
Gepárd Ruházati Gyorsjavító:  

Dr. Holló L. u. 63., hétköznap 9-12, 14-18 óra között
Variens Autósbolt:  

Bajcsy-Zs. u. 17, 8-16 óra, szombat: 8-12 óra között
Karsai Kárpitos Műhely: Vak Bottyán u. 57. 8-18 óráig

Esze Tamás u. 1, 18-20 óra között
Szendrey Júlia u. 17./2., 17-20 óra között

Hirdetés

Rosta Ferenc 
a Nemzeti Fórum városi elnöke

Lezsák Sándor
a Nemzeti Fórum országos elnöke
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Megoldás a csapadék-
víz elvezetésére
Elkészült a csatornaárkok kimélyí-
tése a Simonyi Óbester utcában. A 
szükséges munkálatokat közmun-
kások végezték el – számolt be 
Horváth Gábor, a térség önkor-
mányzati képviselője. 

– Most, hogy megtörtént a ví-
zelvezető csatornák kiszélesítése 
és mélyítése, továbbá egy helyen 
a vízelvezető áteresz cseréje is, 
reményeink szerint megoldódik a 
Simonyi Óbester utcában ez a régi 

probléma. Megoldásra vár még 
a Darvas tér, valamint a Rét utca 
helyzete. Ez utóbbi a Kossuthváros 
teljes csapadékvíz elvezetésének 
egyik átmenő területe, ahol átha-
lad a Kőrösi úti víztározóhoz a csa-
padékvíz. Itt nagyobb esőzéskor az 
utca, és némely ház udvara is víz 
alá kerül. Képviselőként ezeknek a 
megoldását is kiemelt feladatom-
nak tekintem – tette hozzá Horváth 
Gábor. 

Szépül  
a közterület
– A Templomdomb feltárása után 
a napokban folytatódik az emlék-
park kialakítása. Emellett a szom-
szédos önkormányzati terület 
rendezése és a Szélmalom utcára 
kilógó túlburjánzott növényzet el-
távolítása is hamarosan megtör-
ténik, és tervben van az útpadka 
rendbetétele is. A Félegyházi Vízfo-
lyás mentén eltávolították a nádat, 
folyamatosan zajlik a játszóterek, 
parkok kaszálása, a közterületek 
rendbetétele, valamint a Tanya-
fejlesztési program keretében be-
szerzett szárzúzóval az útszegé-

lyek gondozása. A nyár végén a 
Kismindszenti út, a Reptér utáni 
tanyákhoz vezető utak javítása is 
megtörténik, és hamarosan meg-

kezdődhet a Kőrösi út padka javí-
tása – számolt be Dongó József 
önkormányzati képviselő a körze-
tében zajló munkálatokról. 

Nem fenyeget tovább a belvíz 
A Katona József és a Halasi út 
kereszteződésében elkészült az 
a burkolt rendszer, amely teljes 

mértékben biztosítja a környező 
utcákban összegyűlő esővíz el-
vezetését. Gyenes Attila önkor-

mányzati képviselő a beruházás 
átadásakor elmondta, hogy a vízel-
vezető rendszer kiépítését a lehető 
legtakarékosabban oldották meg. 
Felhasználták a piactér bontásá-
ból kikerült betonlapokat, illetve a 
Majsai úti járdafelújításából meg-
őrzött elemeket. A padka feltölté-
séhez a felszámolt szelektív hulla-
dékgyűjtőkből kikerült zúzott követ 
használták.

A környékbeliek azzal járultak 
hozzá a rendszer működéséhez, 
hogy kitisztították a csatornasze-
meket és átereszeket. A csator-
na megépülésének köszönhetően 
nem kell félni attól, hogy a kerte-
ket, a környékbeli pincéket, háza-
kat, a sarki bolt parkolóját és épü-
letét elönti a víz. 

 H. S.

Balesetmentes 
lesz a Pázmány 

utca járdája
A fák gyökerei feltúrták a betont, 
a járólapok töredezetteké váltak 
és fellazultak a Pázmány utcai 
járda piac és posta közötti sza-
kaszán. A kialakult helyzet az év 
elején már súlyos balesetet is 
okozott. Ezért vált halaszthatat-
lanná a felújítás. 

A problémát érzékelve Balla 
László alpolgármester és Sipos 
Róbert, a polgármesteri hivatal 
munkatársa márciusban felmér-
ték, hogy milyen javításra lenne 
feltétlenül szükség. Ezt követően 
elkészültek a felújításhoz szük-
séges tervek, majd az elmúlt hé-
ten megkezdődtek a kivitelezési 
munkák, amelyeket néhány nap 
múlva be is fejeznek. A piactól 
kezdődően harmincméteres sza-
kasz teljesen új burkolatot kap, 
a postáig terjedő részen pedig 
kicserélik a balesetveszélyes la-
pokat, és egyenletes szintet ala-
kítanak ki.

A beruházással kapcsolatosan 
Balla László, aki a körzet önkor-
mányzati képviselője is, elmond-
ta, hogy már a piac felújításakor 
kezdeményezte, hogy a beruházás 
költségvetéséből tegyék rendbe a 
járdát. A szűkös pénzügyi keretek 
azonban ezt akkor nem tették 
lehetővé. A járdák felújítására a 
városnak 5 millió forint, körze-
tenként 500 ezer forint áll rendel-
kezésére. Ezt a keretet ajánlotta 
fel körzetében a Pázmány utcai 
javításra. Bár sok utcában szük-
ség lenne a járdák javítására, de 
a posta és a piac közelsége miatt 
ez a legforgalmasabb szakasz, 
ezt kellett legelőbb rendbe tenni - 
indokolta a döntést Balla László.

 s-r
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„Aki otthon marad, az is választ: 
hallgatást és belenyugvást”
Csányi Józsefet indítja polgármesterjelöltnek Félegyházán a Nem-
zeti Fórum. A Lezsák Sándor nevével fémjelzett egyesület vala-
mennyi körzetben indít képviselőjelöltet is. Ezt augusztus 27-én 
szerdán, sajtótájékoztatón jelentette be Rosta Ferenc, a Nemzeti 
Fórum városi elnöke.

Az esemény Lezsák Sándor, a 
Nemzeti Fórum elnöke sajtóköz-
leményének ismertetésével kez-
dődött (teljes terjedelmében a 3. 
oldalon olvasható), majd Rosta 
Ferenc beszélt a Nemzeti Fórum 
Egyesületről, és az általa képviselt 
értékekről. Hangsúlyozta: egyesü-
letről van szó, amelynek tevékeny-
ségét és döntéseit nem korlátozza 
a pártfegyelem. Ezért a képviselő-
jelöltek kiválasztásánál kizárólag a 
város érdekeit és az egyesület által 
képviselt kiemelt értékek képvise-
letét tartották szem előtt. „Olyan 
embereket látnak itt, akik egyrészt 
kipróbáltak, másrészt megharcol-
ták a maguk harcát.” – mondta a 
városi elnök. 

– Valamivel több, mint két évvel 
ezelőtt döntöttem úgy, hogy tevé-
keny részese, támogatója szeretnék 
lenni Félegyháza jövőjének és fej-
lődésének – kezdte a bemutatko-
zást Csányi József. – Közgazdász 
szakmámból és vállalkozói tapasz-
talatomból adódóan gazdaságfej-
lesztéssel és munkahelyteremtés-
sel kezdtem a munkát, amihez a 
Félegyházán tevékenykedő vállal-
kozásokban partnerre találtam. Így 
született meg a Kiskunfélegyházi 
Gazdaságfejlesztő és Munkahely-
teremtő Egyesület (KGME), amely 
többek között a munkahelyterem-
tést és a gazdaságfejlesztést tűz-
te zászlajára. Az egyesület eddigi 
munkáját számos beruházás és 
száznál több új termelő munkahely 
fémjelzi, valamint reális célként 
tűztük ki az elkövetkező öt évben 
legalább 500 új munkahely megte-
remtését.

Az összefogás sikerein és a vá-
roslakók pozitív fogadtatásán fellel-
kesültünk. Azt tapasztaltuk ugyan-
is, hogy rengeteg tenni akarással 
fűtött, tehetséges pártoló gyűlt 
körénk, komoly szaktudást, lelke-
sedést és tapasztalatot képviselve. 
Így valójában kínálkozott egy város-
fejlesztő program megalkotásának 

lehetősége.  A munkába 14 ezer 
kiküldött kérdőívvel a lakosságot 
is bevontuk. Az aktivitás minden 
elképzelésünket felülmúlta: több 
mint 3 ezren tiszteltek meg ben-
nünket azzal, hogy megosztották 
velünk gondolataikat. Csapatunk 
most azon dolgozik, hogy ezeket az 
ajánlásokat beépítsük a program-
tervünkbe. Ezt követően részlete-
sen tájékoztatjuk Félegyháza lakos-
ságát terveinkről.

Amikor Lezsák Sándor felkéré-
sét elfogadtam, és úgy döntöttem, 
hogy megmérettetem magam pol-
gármesterjelöltként a Nemzeti Fó-
rum színeiben, a tenni akarás és a 
jobbító szándék motivált. Büszke 
vagyok arra, hogy egy aktív és hite-
les képviselőjelölt csapattal együtt 
indulhatok a választók bizalmáért – 
mondta Csányi József, s végezetül 
arra kérte a félegyházi választópol-
gárokat, hogy menjenek el szavazni 
október 12-én. Mint mondta: Aki 
otthon marad, az is választ: hallga-
tást és belenyugvást. 

A Nemzeti Fórum Egyesület kép-
viselőjelöltjei Kiskunfélegyházán: 
1. körzet: dr. Réczi László ügyvéd. 
Családi praxisában dolgozik Kis-
kunfélegyházán. Édesapja birkózó 
világbajnok, Kiskunfélegyháza dísz-
polgára. 2.  körzet: Bense Zoltán 
tanár, hegymászó, a Polgári Össze-
fogás Félegyházáért Egyesület elnö-
ke és alapítója. Több ciklus óta fi-

deszes önkormányzati képviselő. 3. 
körzet: Gyenes Attila tanár, a KDNP 
kiskunfélegyházi elnöke, a Fidesz 
megyei és félegyházi önkormány-
zati képviselője, 4. körzet: Szamosi 
Endre nyugalmazott tanár, városunk 
sportéletének ismert személye, a 
Fidesz félegyházi alelnöke és önkor-
mányzati képviselője. 5. körzet Balla 
László, a kiskunfélegyházi Fidesz 
elnöke, tanár végzettségű, Kiskunfé-
legyháza alpolgármestere. 6. körzet: 
dr. Kása Zsuzsanna jogász vég-
zettségű, korábban a városi önkor-
mányzat művelődési osztályvezetője, 
jelenleg a Constantinum Intézmény 

középiskolájának vezetője. 7. körzet: 
Horváth Gábor, a Magyar Posta al-
kalmazottja, a Fidesz önkormányza-
ti képviselője, a Polgári Összefogás 
Félegyházáért Egyesület alelnöke és 
alapítója. 8. körzet: dr. Ónodi Izabel-
la, a hátrányos helyzetű gyermekek-
kel foglalkozó Sorsocskák Alapítvány 
elnöke, a Nemzeti Fórum Egyesület 
helyi alelnöke, erdélyi származású, 
fogász szakorvos. 9. dr. Kiss Ákos 
Csaba, a Nemzeti Fórum tagja, a me-
gyei kórház idegsebész főorvosa. 10. 
körzet: Ván Jenő, a Gazdakörök és a 
Selymesért Egyesület elnöke, önkor-
mányzati képviselő.

Részlet Lezsák Sándor  
augusztus 20-án, Kiskunfélegyházán 

elhangzott ünnepi beszédéből:
„Trianon szétszaggatta a történelmi hazát, de éppen a magyarok, a mai 
magyarok felelőssége, hogy a kétharmados parlamenti többség felhatal-
mazásával, a határokon átívelő nemzetegyesítést a parlamenti többség 
segítségével erkölcsi és anyagi gazdagítást valósítson meg. Ehhez járul-
hat hozzá Félegyháza népe az önkormányzati választásokon, amikor hite-
les, példázatos életű jelölteket kell segítenie az önkormányzati testületbe. 
Nem titok, hogy jelöltjeink kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesznek. 
Ebből idézek: feddhetetlen az előéletem, erkölcsi, etikai szempontból ki-
kezdhetetlen vagyok. Igen, olyan jelölteket támogassanak aláírásukkal, 
olyan jelölteket válasszanak meg, akiknek feddhetetlen az előéletük, 
akik erkölcsi, etikai szempontból kikezdhetetlenek, és természetesen 
alkalmasak a közösség irányítására. Csak így tisztul meg a közélet, 
csak így teremthető meg Kiskunfélegyháza fejlődése, boldogulása, belső 
nyugalma, békessége. Szüleink, nagyszüleink, őseink igazsága ma is ér-
vényes: verekedő pásztorok közt búcsút ül a farkas. Ahol pedig búcsút ül 
a farkas, ott pokolbéli állapotok rongálják a jelent és a jövendőt. Pedig 
most minden erőt együvé kell összpontosítani itt Kiskunfélegyházán is. 
Újra kel éleszteni az ősök hitét, önbizalmát, rendkívüli teljesítményekre 
képes akaraterejét. Csak így leszünk képesek az alaptörvényünk szerin 
újjászervezni magyar nemzetünket, országunkat.”

„A Nemzeti Fórum célja a magyar 
nemzet és a magyar haza szolgá-
lata. A keresztény kultúra szel-
lemi és erkölcsi értékei mentén 
gondolkodó és cselekvő társada-
lom összefogása. Küzd a közélet 
tisztaságáért, az igazságért sza-
vakkal és tettekkel. A Nemzeti 
Fórum elutasít és elítél minden 
olyan cselekedetet, amely alkal-
mas mások megfélemlítésére, va-
lamint hazánk vagy a demokrácia 
lejáratására.”
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Méhes Lóránd-  
kiállítás

Nagyszerű, hiánypótló kiállítást 
rendeztek a félegyházi születésű, 
szülővárosában eddig méltatlanul 
mellőzött Munkácsy-díjas Méhes 
Lóránt munkáiból. Nagyméretű, 
színpompás képei a művelődési 
központ dísztermében szeptember 
26-áig láthatók.

- Pék, Cukrász

Jelentkezni (8.00-16.00 
között):  06/76 587-800, 

illetve e-mailben fényképes 
önéletrajzzal a munkakör 

megjelölésével:
 pppekaru@pekaru.hu

www.pekaru.hu

A P&P Pékáru Kft.
munkatársakat keres kiskunfélegyházi

- Betanított munkás

üzemébe:

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSRA 
IS ALKALMAS, OKLEVELET ADÓ 

MASSZŐRTANFOLYAM
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

Hirdetés

Hirdetés

Kézműves remekek 

Felsorolhatatlan, hogy mennyi mes-
terség remekeit vonultatta fel az 
augusztus 20-ai ünnepkör kapcsán, 
a Vállalkozók Ipartestületének szék-
házában megrendezett „Népi mes-
terségek, kézimunkák és művésze-
tek” című kiállítás. A veterán autók 
és motorok bemutatásával is kiegé-
szült, kivételesen gazdag összeállí-
tás ugyan augusztus 24-én bezárta 

kapuit. De mint azt Makai Lászlóné 
ipartestületi elnöktől megtudtuk, az 
ipartestület jövőre ünnepli fennál-
lásának 130. évfordulóját, s ennek 
alkalmából decembertől havonta 
terveznek tematikus kiállításokat. 
Ezek egy-egy régi, hagyományos 
mesterséget mutatnak majd be el-
készült munkákkal, a műhelyek fel-
szereléseinek összegyűjtésével. 

100 éves lett Ilonka néni
Jó egészségben és ked-
ves humorral fogadta 
századik születésnap-
ján Keserű Ilona Kapus 
Krisztián polgármester 
köszöntését. 

A szépkorú hölgy 
még mindig aktív. Sze-
ret főzni, gondot fordít 
a frizurájára, ügyesen 
megszervezi minden-
napjait, szívesen be-
szélget unokaöccsével, 
Domján Mihállyal, és 
ismerőseivel is össze-
fut néha-néha egy kis 
pletykálkodásra.
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Méltó rajt

Mindhárom félegyházi csapat lejátszotta első 
mérkőzéseit a 2014/15-ös labdarúgó bajnok-
ságban. A megyei I. osztály tavalyi bajnoka, a 
Kiskunfélegyházi HTK esélyeshez méltó rajtot 
vett, hazai pályán 6-1-re kiütötte a Kecskeméti 
LC gárdáját. 

A mérkőzést megelőzően a Kiskunfélegyházi 
Vasas 50 évvel ezelőtti Magyar Kupa-sikerére 
emlékeztek a Honvéd pályánál. A csapat még 
élő tagjait Kapus Krisztián polgármester és 
Balla László alpolgármester köszöntötte. 

A megyei II. osztály északi csoportjában két 
helyi csapat, a Kiskunfélegyházi HTK II., vala-
mint a Kiskunfélegyházi Vasutas is részt vesz. 
E két együttes rögtön az 1. fordulóban össze-
találkozott egymással, a mérkőzést a KHTK II. 
nyerte meg 2-0-ra. A Kiskunfélegyházi HTK II. 
a 2. fordulóban Nyárlőrincen is győzni tudott 
1-0-ra, míg a Vasutas a Városföld otthonában 
szaladt bele egy 0-5-ös zakóba. 

Sakkozó magyarok
Mint minden évben, most is augusztusban 
rendezték meg – a Népfőiskola Alapítvány La-
kitelek szervezésében – a Kárpát-medencében 
Sakkozó Magyarok világtalálkozóját. A versenyt 
augusztus 11-19. között bonyolították le, me-
lyen a minősítő és gyermek kategóriában 85-en 
indultak el. A villámversenyeket beleszámítva 
összesen 130-an ültek asztalhoz. A félegyházi 
játékosok, valamint a KHTK sakkcsapatának 
tagjai közül többen is szép eredményt értek el.

A főversenyen 66 játékos a nemzetközi minő-
sítési pontokért sakkozott, míg a gyermek me-
zőny 19 résztvevője a díjakért és a dicsőségért 
mérte össze tudását.

 A versenyt különprogramok, szabadidős te-
vékenységek is színesítették.

A díjkiosztó záróünnepségen Lezsák Sán-
dorné igazgató asszony bejelentette, hogy a 
találkozó tovább folytatódik. A jövő évben a ju-
bileumi XX. találkozóra kerül sor, így a sorozat 
nem szakad meg.

A Balatonnál edző-
táboroztak a birkózók

Idén 15. alkalommal rendezte meg hagyomá-
nyos balatoni nyári edzőtáborát a Kiskunfélegy-
házi Vasas TK. A birkózók augusztusban Bala-
tonföldváron készültek, ahol a gróf Széchényi 
Imre Általános Iskola tornaterme adott otthont 
a foglalkozásoknak.

A fakultatív programokkal és kirándulásokkal 
tarkított táborban 17 félegyházi és 8 büki bir-
kózó vett részt. Őket Szabó József, Ván Jenő és 
a büki csapat edzője, Szabó Gábor felügyelte.

A gyerekeknek elsősorban technikai és erőn-
léti edzéseket tartottak, ami kiváló felkészülést 
nyújt az őszi versenyekre. Emellett balatoni für-
dőzésre, főzőcskére és csapatösszetartásra is 
jutott idő.

Támogassuk Piroskát!

Akár 1 millió forintot is nyerhet Csontos Piros-
ka a „K&H mozdulj! Kártyaprogram” keretében. 
A félegyházi parasportolóra a reménységek ka-
tegóriájában lehet szavazni.

 A kategóriáját megnyerő sportoló 5 hónapon 
keresztül havi 200 ezer forintos járadékot kap, 
amellyel a szakmai és a sportkarrierjét támo-
gatják.

17.00 Altatok  -  Palya Bea családi 
gyermekkoncertje. Helyszín: kisszínpad
18.30  A Libaszobor pályázat eredményhirdetése
Helyszín: Petőfi tér
20.00 Cimbaliband koncert. Helyszín: kisszínpad
21.00 Zséda popkoncert. Helyszín: nagyszínpad
22.00 Táncház a szegedi Ménkű Bandával.
Helyszín: Rocktár (Kossuth u. 35.)

és énekkar Seres Dániel vezetésével
17:00 Zumba - A mozgás öröme mindenkinek
Főnix Dance Tánc és Sport Stúdió Zumba
17:30 Eredményhirdetés
18:00 Lelkünk hídja. Krisztus Szeretete Egyház mű-
sora Cseri Imre vezetésével
18:30 Zene mindenkinek koncert. Rocktár bemutat-
kozása. Fellépők: „Ártatlanok”, és a Maj’ beszélünk!
20:00 Világok hangjai - Maghari Táltos Dobkör 
Sevecsek Béla vezetésével
21:00 „Ezer gyertya lángja” A Mozgáskorlátozottak 
Kiskunfélegyházi Egyesületének Regionális Caritas és 
Támogatói Csoportjának Egymillió csillag a szegénye-
kért szolidaritási akciója 

Petőfi téri -  Béke téri programok
13:00 Régi idők  gyermekjátékai. Vörös János ha-
gyományőrző népi játékkészítő mester irányításával.
14:00 Értékteremtők. A kreativ sátort megnyitja Rát-
kai Zsuzsa / Holló László Képzőművész Kör
14:00 Szkander bemutató és Amatőr verseny. 
14:30 Ismerj meg! Fogadj el!  Akadálypálya. Az aka-
dálypályát megnyitja Vid Natasa a MEOSZ IT elnöke
15:00 Árpád Apánk hagyatéka. Városunk szépségei 
lovaskocsiból.  A Félegyházi Lovas Klub Sport-
egyesület Tapodi József vezetésével
15:00 Szalma világ - szalmabábépítő verseny Salma 
Benjámin  János vezetésével.
16:00 Az erő mindenkiben ott van. Kiskunfélegy-
házi Vasas TK birkózó szakosztályának bemutat-
kozása
18:00 „A magyarok nyilaitól ments meg Urunk”
A kiskunfélegyházi Turul Koppány Íjászai Ha-
gyományőrző Egyesület Történelmi örömíjász 
bemutatója.

XVI. 
KISKunFéLEgyHáZI 
LIBAFESZTIVáL
SZEPTEMBER 4., 
csütörtök
18.00 gasztronómia 
a Monarchiában, ács 
Imre, a Kecskeméti 
Humán Középiskola 

Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola tanárának előadása. 
Helyszín: Petőfi Sándor Városi Könyvtár

SZEPTEMBER 5., péntek
10.00 Libatenyésztők szakmai konferenciája.
Helyszín: Városháza, díszterem

16.15 Fesztiválmegnyitó. Köszöntőt mond Lezsák 
Sándor országgyűlési képviselő, a Magyar Ország-
gyűlés alelnöke, Kapus Krisztián, Kiskunfélegyhá-
za város polgármestere és dr. Horváth Sándor, az 
Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója. Helyszín: nagy-
színpad
16.30 Kaláka Együttes családi koncertje.
Helyszín: nagyszínpad
18.00 Matyóföld rózsái népművészeti kiállítás-
megnyitó. Helyszín: Művelődési Központ, aula
18.30 Langaléta garabonciások
Helyszín: nagyszínpad előtt
20.00 Szabó Balázs Bandája. Helyszín: kisszínpad
21.00 Tóth Vera és zenekara. Helyszín: nagyszínpad

SZEPTEMBER 6., szombat
8.00 „KI  MIT TuD” sütni-főzni a libából 
főzőverseny. A zsűri elnöke és a verseny házigazdája 
Bede Róbert mesterszakács és Szőke András film-
rendező, humorista. Sültek, pörköltek, egytálételek 
kategóriában indulhatnak a versenyzők, de kerestetik 
a legszebb szakácsné és legrímesebb étekköszöntő 
versike is. Helyszín: Kazinczy és Korona utca
9.00 IV. Ludas Matyi sakkverseny a „Pince 72” 
Sakk Klub és a KHTK sakkszakosztályának  
szervezésében. Információ: Nagy György. 
Tel.: 06-70/378-02-39. Helyszín: Művelődési Központ
9.00 Kerékpáros városbejáró túra.
Gyülekező: 8.45-9.00 között a Petőfi szobornál
10.00 MárkusZínház. Helyszín: nagyszínpad
11.00 Csörömpölők gyermekkoncert.
Helyszín: kisszínpad
11.30 Zsűrizés kezdete. A közönség kíséretében 
megkezdődik a főzőverseny étkeinek kóstolása, zsűri-
zése. Helyszín: Kazinczy utca és Korona utca
12.00 Jó ebédhez szól a nóta. A Kiskunfélegyházi 
Népdalkör a közönségének és a főzőverseny résztve-
vőinek libás bordalokkal kedveskedik.
Helyszín: Kazinczy utca
14.00 I. Kunsági néptánc Találkozó. Tíz néptánc-
csoport felvonulása a Kossuth utcán, majd gálaműsor. 
Muzsikál a Ménkű Banda. Helyszín: nagyszínpad
15.30 „KI MIT TuD” sütni-főzni a libából főzőver-
seny eredményhirdetése. Helyszín: Kazinczy utca
16.45 Móra-séta. Móra Ferenc szülővárosában, 
gyermekéveinek helyszíneit bejárva sok érdekesség-
gel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Gyülekező a 
Petőfi szobornál.
17.00 Főzőshow Bede Róberttel és Szőke And-
rással. A két főszakács sok humorral és kóstolással 
egybekötött főzőshowja. Helyszín: Kazinczy utca

AuguSZTuS 29., péntek
„LéPJ KÖZELEBB” 
ROADSHOW
09:00 Vándorkiállítás.
Helyszín: Városi Könyvtár 
10:00 életrevalók c. film 
vetítése. Helyszín: Városi 
Könyvtár
10:30 Kerek asztal beszél-
getés. Helyszín: Városháza

11:00 Sakkverseny. Helyszín: Szakmaközi Műv. Ház
14:00 A multunkban rejlő értékeink. Akadálymentes 
tárlat és Dr. Derea Mihály dokumentum filmjei. Hely-
szín: Kiskun Múzeum, Petőfi tér

Petőfi téri -  programok (kisszínpad)
13:30 nyitány a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvósze-
nekar előadásában. Vezényel Tóth László. 
14:00 Térzene. A Kiskunfélegyházi Koncert Fúvósze-
nekar előadásában. Vezényel Tóth László.
14:30 Táncok és generációk. Szupernagyik, W 
Dance formáció, Szupernagyik és a Gazdakör bemu-
tatója.
15:00 Pintér Béla: Homokba írva c. száma. Előad-
ják Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó In-
tézmény fogyatékos személyek nappali intézménye 
tagjai.
15:30 Örökzöld dallamok / Kiss Ákos Jenő
16:00 nyár esti dallamok. Kiskunfélegyházi citera 

www.felegyhaziprogram.hu
Szerkesztő: Ónodi Árpád  

info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

2014. augusztus  29-től 
szeptember 13 -áig

kivágható programmelléklet

(A SPORTOLDALT SZERKESZTI ÉS ÍRJA GUBU ZOLTÁN)
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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
Munkatársak: 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor újságíró

Kürti László(fotó), 
Tóth László Imre (PR, marketing)

Nyomtatás: Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája, 
felelős vezető: Majláth Zsolt László

Arcok a városból
Aki megérti a kövek szavát. Be-
mutatjuk Bozóki István kőfara-
gó-díszítőszobrász-restaurátort.

Találkozásunkkor büszkén muta-
tott egy 1836-os feliratot, és a hoz-
zátartozó talapzatot. Ezen dolgozik 
éppen, a Harkakötönyben villám-
csapást szenvedett kereszt helyre-
állításán:

– Új kereszt kerül ebbe a meg-
menthető talapzatra – mesélte Bo-
zóki István  (53) –, ha megnézed 
ezeket a kék és cinóber festékma-
radványokat, láthatod, hogy előde-
ink már kétszer átfestették, és legu-
toljára fehérre meszelték.

– Mondhatjuk úgy, hogy belenőttél 
a mesterségbe?

– Dédnagyapám, Bozóki Mátyás 
a 20-as években, mint pallérmes-
ter bizonyos szintű tervezéssel és 
kivitelezéssel foglalkozott. Ma épí-
tész-technikusnak mondanánk és 
kőművességnek. Nagyapám foly-
tatta a kőművességet, de újdon-
ságként elkezdte a betonelemek 
előregyártását. Mint első fiúunokát, 
gyakran felengedett a lovaskocsira. 
a betongyűrűk és – kádak mellé, így 
tanúja lehettem, ahogy ezeket a sú-
lyos betonelemeket, a megrendelő 
csodálkozása mellett, egyszerűen 
lelökte a kocsiról, segítség nélkül, 
és még szét sem törtek. A szegedi 

Dóm téren az egyik oszlop az ő re-
meke, azaz mestermunkája.

– Meg szoktad nézni időnként?
– Nem tudom, konkrétan melyik 

az ő oszlopa, de különös érzés. 
Megőriztem nagyapám összes sab-
lonját és mintáját, és megvan az a 
kézzel írott-rajzolt terv és leírás is, 
ami Bozóki István fő művének szá-
mító, 1949-es „Centenáris díszkút-
hoz” készült. A szökőkút belsejében 
található egy szerelőakna, s alagút 
vezet oda, ezt kevesen tudják. Sze-
retném ezt a művet felújítani.

– Édesapád folytatta a családi ha-
gyományt.

– Ő már 100 -ban kőfaragó és 
sírköves,  s a környéken nem talál-
ható még egy ilyen építőipari múlt-
tal rendelkező család. Jelenleg a 
vállalkozást testvéremmel, Zsolttal 
közösen jegyezzük, ő főleg a helyi 
kivitelezésekben vesz részt.

– Napjainkban mi foglalkoztat?
– Az úgynevezett Békás-kút, ami 

talán megvalósításra kerülhet két 
kiválasztott helyszín valamelyikén. 
Meg kell oldani a gépészetet, a leg-
egyszerűbb tisztántartást, és az 
algásodás megelőzését megfelelő 
kövekkel.

– És a jövő, a családi szakmai vo-
nal?

– Nagyfiam, Mátyás a BME-n 
építészmérnöknek tanul, András a 
piaristáknál kőfaragást. A legfiata-
labb, Péter nem folytatja a családi 
hagyományt, a Móra Gimnáziumba 
jár. Bízom benne, hogy mindannyian 
szeretik majd, amit választanak, és 
sikeresek lesznek.

– Milyen érzés naponta elhalad-
ni a szobrok, emléktáblák és más 
alkotások előtt, amelyekben benne 
van a munkád, és amelyeket majd 
az utánunk következő félegyháziak 
is megcsodálhatnak?

– Furcsa büszkeség tölt el, és 
remélem, a gyerekeim és az ő gye-
rekeik is így éreznek majd. Mint 
ahogy annak a szegedi, Dóm téri 
oszlopnak a látványakor, ami a csa-
ládunkhoz köthető – mondta Bozóki 
István. tli

Itt a tanév
A szeptemberi becsöngetés megrengeti-e a családok költségve-
tését? S ha igen, mennyire? – Erre kerestük a választ nem repre-
zentatív körkérdésünkkel. 

Adrienn (32), Evelin (8): – A tan-
könyveket nem kell megvenni, a 
többi körülbelül 35 ezer forintba 
fog kerülni. Ebből a legnagyobb té-
tel az iskolatáska, inkább a drá-
gább, ha nem is a legdrágább, de a 
minőségit választom, ami talán 
tartós is lesz. Evelin most kezdi a 
2. osztályt a Batthyányban.

Anikó (33): – Már 40 ezernél tar-
tunk Ádám (9) tanévkezdéséhez, 
Viktória (6) pedig még óvodás, bár 
ott is adódnak szeptemberi kiadá-
sok. Táska még nincs is, és nem 
vettük meg a tornacipőt, a rajzfel-
szerelést, és még az első napok-
ban a tanárok úgyis kérnek még 
ezt-azt.

Ildikó (38): – Ilyenkor vannak az 
akciók, ezért most vásárolunk 
Dettinek (9). A táskát év végén 
már megvettük, még kb. 30 ezer 
forint költségre számítok. Ehhez 
persze hozzá kell kalkulálni a nagy 
fiam iskolakezdését, Dániel (15) a 
Szt. Benedek Gimnáziumban tanul 
szeptembertől, és elképzelésem 
sincs, mennyibe fog kerülni.

István (42), Eszter (37): – Nem 
egyszerű három gyereket útnak in-
dítani, akkor sem, ha a tavalyi tás-
kák bírják még a strapát. Ist-
ván(14), Judit (12) és 
Zsuzsanna (9) tanszereire, a füze-
tekre, ceruzákra, egyebekre lehet 
100 ezer forintot számolni. Kemé-
nyen spórolni kell, előre készülni 
rá, mondhatom azt, hogy már elő-
ző szeptembertől. tli

Hirdetés

Hirdetés

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Fekete Edina 
Olga – Fülöp László, Fricska-Nagy Kit-
ti – Endre Ferenc, Horváth Éva – Csóti 
Péter, Dongó Ildikó – Makai Zsolt, Tejfel 
Annabella – Szabó László, Lódri Zsu-
zsanna – Seres Zoltán
Meghaltak: Tóth Dénes Pálné Szász 
Ilona – Kiskunfélegyháza, Szabó Imré-
né Velti Erzsébet – Kiskunfélegyháza, 

Kis-Szabó Ferenc – Kiskunfélegyháza, 
Lőrincz István Mátyás – Kiskunfélegy-
háza, Harmatos Sándor – Kiskunfé-
legyháza, Bereczki Lászlóné Csontos 
Ilona – Kecskemét, Duzmath Benjamin-
né Móricz Mária – Kunszentmiklós, Si-
mon Ferencné Hegedűs Borbála – La-
josmizse, Kiss Ferencné Fekete Mária 
– Pálmonostora, Balla István – Kiskun-
félegyháza, Tóth Tiborné Kura Ilona – 
Kiskunmajsa


