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Szent István királyunk ünnepén Féltik a tiszta levegőt
Bár a szakhatóságok nem ellenzik, nem tudni, megvalósulhat-e a Zöldmező lakótelepi baromfitelep bővítése. A
környéken lakók, félve a
létesítmény környezetszenynyező hatásától, ugyanis nem
támogatják a beruházást.

Az üzem tulajdonosa, élve a pályázati lehetőségekkel, bővíteni szeretné vállalkozását. A beruházás keretében több új baromfinevelő épületet
terveznek, amit modern technológiával üzemeltetnének. A létesítmény tíz ember számára biztosítana munkalehetőséget. Juhász Miklós, a körzet önkormányzati képviselője szerint a beruházásnak csak abban az esetben van létjogosultsága, ha a levegő tisztaságának védelméről szóló
kormányrendeletben előírt minimum 500 méteres távolságon kívül építik meg az új épületet.
Részletek a 2. oldalon.

Biblia-kiállítás
“A magyar nép él a jelenben és élni fog a jövendőben, hiszen Isten segítségével
túlélte az évszázados megpróbáltatásokat!” – hangsúlyozta ünnepi beszédében dr.
Katona István, az egri főegyházmegye segédpüspöke augusztus 20-án a Szent
István téren megtartott szentmisén, amelyen részt vett testvérvárosunk, Korond
küldöttsége is.
Folyt. a 2. old.

Gumigyár épül Félegyházán?
Kiskunfélegyháza városa egyike annak a huszonhét önkormányzatnak, melyek szívesen látnák, ha náluk építené
felé új gumigyárát a
Apollo Tyres Ltd. – jelentette be a minap megtartott sajtótájékoztatón Ficsór József polgármester és
dr. Garai István országgyűlési képviselő.
Az indiai érdekeltségű Apollo Tyres Ltd.
Magyarországon kívánja felépíteni gumigyárát. A vállalkozás elsőként Gyöngyös
iparterületét jelölte ki. A beruházás a környezetvédők tiltakozása miatt meghiúsult. A gazdasági tárca közben bejelentette, a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség (ITD Hungary) az indiai gumiipari társaság felkérése alapján megkezdte a lehetséges új
telephelyek felkutatását.
Néhány nappal később huszonhét település polgármestere nyilvánította ki egyér-

telmű szándékát az Apollo Tyres magyarországi beruházásának befogadásával
kapcsolatban, és ezt augusztus 18-án közös nyilatkozatban is megerősítették. A
nyilatkozatot Ajka, Bábolna, Érd, Hatvan, Heves, Isaszeg, Jászberény, Kalocsa,
Kapuvár, Kazincbarcika, Kiskunfélegyháza, Komló, Maklár, Marcali, Mezőkövesd, Mezőtúr, Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nagyatád, Nagykanizsa, Polgár,
Szeged, Szentes, Szikszó, Szolnok, Zagyvarékas, Záhony települések képviselői
írták alá. A tárca felvette a kapcsolatot
mindazon önkormányzatokkal, amelyek
jelezték, hogy az Apollo Tyres Ltd.
magyarországi beruházásához helyszínt
biztosítanának.
Tekintettel arra, hogy Kiskunfélegyháza
városa kedvező adottságokkal rendelkezik, eséllyel pályázhat a beruházás fogadására. Az ipari park 64 hektáros területen
fekszik, melyhez még 54 hektárnyit tudna
felvásárolni a város. A gumigyár 1500
főnek biztosítana munkalehetőséget.

A Könyvek Könyve címmel
Biblia-kiállítás nyílt augusztus 19-én a Kiskun Múzeumban. A kiállítás magángyűjtők, egyházak, félegyházi
családok Bibliáit és Kállai
Nagy Krisztina gyermekbiblia illusztrációit mutatja be.
Folytatás a 3. oldalon.

Kenyérszentelő ünnepséget tartottak augusztus
19-én a Haleszi Haranglábnál. A kenyereket
Hajagos Gyula, a Szent István templom plébánosa áldotta meg. Ünnepi beszédet mondott
Ficsór József polgármester. Közreműködött a
Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub ének- és citerazenekar. A rendezvény szervezője a Haleszi
Gazdakör volt.
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Szent István királyunk ünnepén
Az augusztus 20.-i államalapításunk napja
alkalmából rendezett városi programsorozat
keretén belül elsőként dr. Garai István
Levente országgyűlési képviselő mondott
ünnepi köszöntőt a Szent István téren, majd
Ficsór József polgármesterrel együtt koszorút helyezett el a Szent István szobornál.
Ezután következett az Újtemplom búcsúmiséje, amelyet a népes hívősereg előtt, az
ünnephez méltó módon feldíszített szabadtéri
oltárnál celebrált dr. Katona István püspök.
Ünnepi beszédének központi gondolatait
Szent István király szellemi örökségének tekintett, az Imre herceghez írt Intelmekből merítette. A püspök kiemelte, a szent királyunk
végrendeletének is tekinthető írásban mindannyiunk számára útmutatást ad az igaz, becsületes és keresztényi élethez, valamint az országvezetők felelősségét hangsúlyozza népünk értékeinek megőrzésében. Beszédének végén az 1938-as budapesti Eucharisztikus
Világkongresszus jelentőségét méltatva a rendezvény Himnuszának sorait idézte:
„...István király árva népe, Te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe, minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen jobb jövendőnek záloga!
Krisztus, kenyér s bor színében, Úr s Király a Föld felett.
Forrassz eggyé békességben minden Népet s Nemzetet!”
A szentmise végén a püspök megáldotta a Haleszi és a Nagyszőlő úti Gazdakörök kenyereit, majd az aratófelvonulás után a megáldott kenyereket a városháza előtt
ünnepélyes keretek között megszegték
és kiosztották. Délután a lengyel, baszk
és orosz néptánc együttesek Kossuth
utcai menettáncát, a Béke téri színpadon pedig a rendkívül élvezetes
táncbemutatójukat nézhették meg az érdeklődők. A továbbiakban az igen nagy
létszámú közönséget Lola, Pali és a
Bohém Ragtime Band koncertje szórakoztatta. A Petőfi téren egész napos
programot jelentett a 20 éves jubileumát ünneplő félegyházi televízió
közvetítése, valamint ugyan itt az
Amatőr Királyi Szakács Egyesület
2000 adagos, óriásbográcsban főtt
gulyással vendégelte meg a látogatókat.
A napot tűzijáték zárta.
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Féltik a tiszta levegőt
a Zöldmező Lakótelepen
Nem támogatják a Zöldmező lakótelepen
(Endre-major) lakók a helyi baromfitelep
bővítését – mondta el lapunknak Juhász
Miklós, a terület önkormányzati képviselője. Mint ismert, a külterületi lakóövezet
közvetlen közelében van egy baromfitelep.
Az üzem tulajdonosa – a pályázati lehetőségekkel élve – bővíteni szeretné vállalkozását. A beruházás keretében több új
baromfinevelő épületet terveznek, amit
modern technológiával üzemeltetnének. A
képviselőt kérdeztük.
– Ön kinek az oldalán áll?
– Természetesen a Zöldmező lakótelepen élő
lakosok oldalán. Ők ezt a beruházást határozottan ellenzik.
– Pedig új munkalehetőséget teremtene helyben.
– Mindösszesen talán tíz új munkahelyet
adhatna a telep, de nem ez a probléma. A jelenleg is üzemelő baromfinevelő néhányszáz
méterre terül el a hozzá legközelebb eső
lakóháztól. Amennyiben megvalósulna a
beruházás, úgy a levegő tisztaságának védelméről szóló kormányrendelet alapján új
védelmi övezetet (min. 500 m) kell kijelölni
az új épületek körül, amibe nem eshet lakóingatlan. Ezt a jelenlegi körülmények közt nem
nagyon tudják teljesíteni. Emellett ha szállításkor, almozáskor a telep felől fúj a szél,
akkor az egész lakótelepen érezni lehet a
telep szagát. Márpedig sok fiatal családos
pont azért költözött ki, mert itt csend van, jó
a közbiztonság, kellemes a környezet és tiszta a levegő. Ezt féltik a lakosok.
– Pár hete volt egy közmeghallgatás, ahol a
zöldhatóság emberei egy kisebb 300 méteres
védelmi övezetet láttak elfogadhatónak.
– Igen, hétköznap délelőtt 10 órakor tartották
a Polgármesteri Hivatalban. Egy olyan időpontban, amikor csak kevesen tudtak eljönni,
hiszen az emberek többsége dolgozik. Már ez
is mutatja, mennyire érdekli a hatóság munkatársait a lakók véleménye. Pedig, két alkalommal már aláírás-gyűjtés is volt az ügyben.
Mindegy, mit engedélyez az ATIKÖVÖZIG
(Alsó Tisza-vidéki Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság), a helyi szintű hatóság,
azaz a jegyző és a polgármesteri hivatal illetékesei, valamint az ÁNTSZ nem járultak
hozzá a kisebb védelmi övezet meghatározásához. Ez a lényeg. Ha a zöldhatóság másként dönt, megfellebbezzük.
– Pedig Ön volt a cég egy másik telephelyén,
Felgyő mellett, ahol megmutatták azt a korszerű technológiát is, amivel az Endre-major melletti telepet is fejlesztenék.
– Így van. A látottak ott akkor meg is győztek
a technológia minőségéről. Ez a telep, ha
megvalósul, valóban az elérhető legkorszerűbb technológiával fog üzemelni. De ez ne a
jelenleg tervezett helyen legyen. Ha a kormányrendeletben előírt minimum 500 méteres távolságon kívül építik meg, akkor támogatni fogjuk a fejlesztést.
Solymosi Bertold
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Boldog aki olvassa...

Bibliák a múzeumban

3.3.oldal
oldal

Elmaradt a közgyűlés

Képviselőtestületi ülés összehívását kezdeményezte augusztus
21-re az MSZP frakció. A téma a Sajtó Team Kft.-vel kötött
szerződés felülvizsgálata, felbontása lett volna. A testületi ülés
azonban elmaradt, mert a FIDESZ, a KDNP valamit az MDF
képviselői nem jelentek meg. Az elmaradt ülést követően az
MSZP frakció sajtótájékoztatót tartott.
Dr. Garai István elmondta, az MSZP frakció úgy véli, a Sajtó
Team Kft. lapja, a Régió Napló nem teljesíti maradéktalanul a
szerződésben vállalt feltételeket. A lap legutóbbi számában
például tizenkilenc helyen szerepelt jobboldali politikus, hat
helyen pedig a FIDESZ helyi szervezete elnökének, Kapus
Krisztiánnak a neve. Sem a polgármester, sem pedig egyetlen
baloldali városatya nem kapott helyet a lapban.
Garai úgy véli, jobb helye is lenne annak a több millió forintnak,
amelyet a Sajtó Team Kft. kap. A közpénzt nem kellene pártpropagandára fordítani. Az MSZP frakció ezt az összeget inkább a jó
tanuló, jó sportoló diákok jutalmazására költené.
Fliszár Károly elmondta, a cég azért kap támogatást, hogy a lapban megjelenő hír Félegyházát erősítse. Az eredményekre, a városra kellene koncentrálni a pártpropaganda helyett. Dobronyi József szerint jó volna, ha a jobboldal a széthúzás helyett az együttműködést választaná. E nélkül a város nem tud előrehaladni.

A 2008-as évet a Biblia évének nyilvánította a katolikus egyház, és a
keresztény felkezetek együttesen, ez
alkalomból rendezték meg a Kiskun Múzeumban a Biblia-kiállítást. Az ünnepélyes megnyitón
Kapus Krisztián, a MOV Bizottság
elnöke mondott köszöntőt, majd
Laczkó János, a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Múzeumi
Szervezetének megyei igazgatója
beszédében a Biblia világszintű
kultúrtörténeti értékét emelte ki.
Ezt követően dr. Kocsis Imre katolikus biblikus professzor tartott
előadást a Könyvek Könyvéről.
–„Gyermekkorod óta ismered a
Szentírást, ez megadja neked az
útmutatást ahhoz, hogy a Jézus
Krisztusban való hitben eljuss az
üdvösségre. Minden írás, amit az
Isten sugall, jól használható a tanításra, az érvelésre, a feddésre és az
igaz életre való nevelésre, hogy az
Isten embere tökéletes legyen és
minden jóra kész.” – idézett Szent
Pál Timóteushoz írt leveléből a professzor, majd előadásában a Biblia
keletkezéséről és jelentőségéről
szólva elmondta: A Biblia szent
könyv, Isten igéjét, üzenetét hordozza, a benne lévő könyvek szerzőit a
Szentlélek vezette, sugalmazta.
Múltbeli irat, évezredekkel ezelőtt
keletkezett, belőle megismerhetjük
nemcsak az ókori Kelet történelmét,
hanem Jézus Krisztus életének legfontosabb mozzanatait is, valamint
képet kaphatunk belőle a korai
kereszténységről is. Az egyes könyvek először szóban hagyományozódtak át, csak később foglalták
őket írásba. Az Ószövetség Kr. e.
1000-100-ig, az Újszövetség Kr. u.

50-100 között keletkezett. A Biblia
úgy mutatja be a világot, ahogy
abban a korban tudni vélték, tehát az
adott kor jegyeit viseli magán. A
múlthoz kötődik, de ugyanakkor tartalma mindig aktuális. Az évszázadok során a világban sok minden
változott, de az ember ugyanaz maradt, az ember vágya az életre, a
boldogságra, a kiteljesedésre minden korban megmaradt. És ezt a
vágyat egyedül Isten képes betölteni, a Szentírás minden könyvéből
áthat az a meggyőződés, hogy van
az embernek lehetősége a bűnből
való szabadulásra. A másik ember
személyi méltóságának tisztelete, a
másik ember testvérként való elfogadása, - az emberi egyenlőség bibliai gondolat. Tisztelni kell, hogy a
másik ember a saját kultúrájában éli
át a maga hitét, minden ember
Istentől szeretett, Krisztustól megváltott ember – hirdeti az Újszövetség. A Biblia közösségi jellege mellett nagyon fontos az egyéni olvasása, amikor az egyes ember személyesen tapasztalja meg Isten igéjét.
Alázattal kell kézbe venni a Szentírást, olvasásához álhatatosság és
kitartás kell, s aki befogadja Isten
szavát, annak lelkét megtermékenyítik Isten igéi, s minden jóra kész
lesz. Olvassuk minél gyakrabban a
Bibliát – fejezte be előadását Kocsis
Imre professzor.
A kiállítás megnyitó ünnepségét a
Vox Cumana kamarakórus és Soós
Brigitta gitárművész előadása színesítette. A három termet és a folyosói tárlókat megtöltötték a szebbnél-szebb Bibliák, az igényesen
megrendezett kiállítás a Kiskun Múzeum dolgozóinak hozzáértő munkáját dícséri.

Sajtóközlemény
2008. augusztus 21. Kiskunfélegyháza
Kedves újságíró kollégák! Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a
Fidesz-KDNP kiskunfélegyházi frakciója nem tud részt venni az
MSZP frakció által kezdeményezett rendkívüli testületi ülésen. A
Fidesz-KDNP frakció képviselői ez időpontban a képviselői
körzetekben látják el feladataikat. Véleményünk szerint, a szocialisták által kezdeményezett ülés nem több, mint a városházi
baloldal újabb sárdobáló akciója. Céljuk frakciótagjaink
sértegetése, és személyes érdekellentétekből fakadó igaztalan
lejáratása, amelyek azontúl, hogy méltatlanok a képviselői
munkához, elterelik Kiskunfélegyháza valós problémáiról a
figyelmet. A problémákat baloldali képviselőtársaink is jól látják.
Az elmúlt tizenhat évben azonban – míg ők vezették a várost –,
nem tudták, vagy akarták megoldani ezeket a problémákat.
Ráadásul nem egy esetben pont a baloldali vezetésű városháza
generálta a mára súlyos válságot okozó folyamatokat. Erre elég
egyetlen konkrét példát felhoznunk: városunk eladósodottsága, és
a hitelállomány inkompetens kezelése, amely egyértelműen a
baloldal felelőtlenségéből fakad. Ezt az országos politikai folyamatok is jól jelzik.
Tisztelettel: Fidesz-KDNP frakció

A Fidesz-KDNP frakció tagjainak egy
része augusztus 21-én az Alsótemetőben az elhunyt díszpolgárok sírjainak rendbetételével voltak elfoglalva,
mások játszótereken szorgoskodtak.
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Petőfi Sándor

TARKA ÉLET
Szolgáltam én Mars uramnál
És Thalia kisasszonynál,
Mégpedig nagy tiszteletben...
Ott elcsaptak, itt elszöktem.
Gyalogoltam kutya módon,
S jártam négylovas hintókon.
Tisztitottam más csizmáját,
S tisztitá az enyimet más.
Kujtorogtam szomjan-éhen,
Egy helyen száraz kenyéren
Rágicsáltam, más helyen meg
Tejbe-vajba fürösztöttek.
Volt már ágyam a mezetlen
Föld, kietlen rengetegben;
Háltam ismét cifra ágyon,
Finom patyolat-párnákon.
Megemeltem a sipkámat
Szolgabíró hajdújának,
S én előttem hajtogatták
Magokat a szolgabírák.
Szobalyány is szégyelt volna
Velem jőni karonfogva,
Máskor ismét úri hölgyek
Pillantásomért epedtek.
Drága, ékes uj ruhám volt,
S volt ruhámon folt hátán folt,
Zöldre raktam sárgát, kéket...
Szent atyám, be tarka élet!
Szatmár, 1847. augusztus
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Egy festő a "Körös vizeinek
napkeleti partjáról"
Szamecz Béla alkotásaiból nyílt tárlat a
minap a Móra Ferenc Művelődési Központ
aulájában. A művész Kunszentmárton szülötte.
Kunszentmárton Szamecz Béla művészetének bölcsője. Innen indult, ez a környezet inspirálta festésre, itt kezdett el rajzolgatni szakkörökben, itt szerezte meg az alapismereteket
idősebb alkotóktól, majd fiatal felnőttként a
Tiszazug művésztelepein gyarapította tudását. E hosszú utat megtéve most ő maga is vezetője szülővárosa művésztelepének. Alapító
tagja az Alkotók Szabad Társaságának,
melyet nyolc éve hoztak létre a Kunszentmártonban élő képzőművészek. A Társaság
ügyeinek intézésében, közös tárlatok rendezésében vagy a nyári alkotótábor szervezésében nagy szerepe van Bélának, aki – úgy
tűnik - nem csak az ecset kezeléséhez ért, de
jó szervező, ügyes kapcsolatteremtő.
Talán ez a tevékenység is elegendő lenne,
hogy Béla esténként elégedetten hajtsa álomra fejét, ez is elég lenne a személyiség gazdagításához. Ő azonban maga is alkotó ember,
szinte életszükséglet nála a festés. Ha nyugodt, ha langyos körülötte minden, nem tud
alkotni. Ha viszont feldúltabb, nyugtalan,
feszült a hétköznapi gondok miatt, rögtön az
ecsethez menekül.
Egy alkalommal a felesége fogalmazta meg
nagyon pontosan, mit is jelent férjének ez a
tevékenység. Ezt mondta: Béla számára a festés terápia.
Szinte gyógyítóan hat rá. Levezeti a feszültséget, és mint kuktából a gőz, kiszáll az indulat a lélekből, miközben elkészül a kép.
Helyére béke költözik.
Szamecz Béla ez alkalommal nemcsak a legfrissebb munkáit mutatta be.
Első látásra tájképek, vizek, erdők, utak, egyegy utazás impressziói. De ha alaposabban
elmélyedünk a látottakban, rájövünk, a természet, a szemet gyönyörködtető táj csak ürügy
arra, hogy az alkotó önmagáról, a világhoz
való viszonyáról tegyen önvallomást. Voltak
nyugodtabb, békésebb idők, ezt tükrözik a
tisztább kompozíciók, a nyugodt ecsetvonások, a visszafogottabb színhasználat. Aztán
vannak kuszább, vibrálóbb festmények,
melyek bizonyára belső feszültséget feltételeznek, de a festőben nem feltétlen a világ
iránti elégedetlenség jelenik meg, inkább
valamiféle keresés, kísérletezés, mivel úgy
érzi, már nem tudja kifejezni magát oly
módon, mint tette azt korábbi képein.
Szamecz Béla erősen látványelvű festő. Ragaszkodik a primér élményhez, ragaszkodik a
látványhoz, nem tér el attól gyökeresen. Természetesen átírja, hiszen saját szemüvegén
keresztül láttatja élményeit, de döntően nem
tér el a külső világ formáitól, viszont festőivé
teszi sajátos színvilág megteremtésével.
Szamecz Béla, sok nagy mester mintáját
követve, a ma már nem túl divatos plain-airt,
azaz a természet szabad ég alatti festését

műveli. Nem könnyű feladat. Hurcolni a festőeszközöket, állványt, festékes dobozt, vásznat, lemezt, ecseteket. Sokszor a külső körülmények sem kedveznek az elmélyülésnek,
hiszen fújhat a szél, csípnek a szúnyogok,
jönnek a járókelők, akik kíváncsian kérdezősködnek. A festmények közül a legtöbb így
készült. Kinn, a természet szabad ege alatt,
megőrizve ezzel a levegő vibrálását, az
élmény frissességét.
Sokféle festő létezik. Van, aki szinte rutinból,
technikai tudását brillírozva, csupán az ecsetét használva fest. És van, aki a szívével is.
Szamecz Béla az utóbbi piktorok közé tartozik. Mi mással magyarázható, hogy félretéve
minden kényelmi szempontot, fogja a festékes dobozát és kimegy a természetbe festeni?
Erre csak olyan ember képes, akinek valóságos lelki szükséglet az alkotás, nem törődik
semmiféle elvárással, nem igazodik semmiféle külső igényhez, szabályhoz, csak felszabadultan fest, ahogy a szívéből jön.
Mindehhez társul a keresés állandó ösztökélése, az elégedetlenség, hogy tenni kéne még
valamit, valami olyat, amitől szebb, jobb,
nemesebb lesz az élet. Szamecz Béla festészete csak ezzel magyarázható, ezzel a belső
nyugtalansággal, a szépet, jót, boldogságosat
kereső attitűddel.
Íme egy kunszentmártoni festő, aki képei segítségével a kunszentmártoni hangulatot, a
hely szellemét idézi meg, és a kun ősök példáját követve, inkább a művészet eszközeivel, esetünkben a festészet nyelvén tárja fel
mélyen rejlő érzéseit.
Mártonfi Benke Márta
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Húszéves a helyi televíziózás
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Mátyás Félegyházán
2008 – a Reneszánsz éve, Hunyadi
Mátyás emlékév is, ez alkalomból a
CodeEx című reneszánsz utazó kiállítás
elsőként Kiskunfélegyházára látogatott
el vándorútja során. A 29 férfi, nő és
gyermek életnagyságú viaszfiguráiból álló
Reneszánsz Panoptikum megnyitójára szeptember 7-én
16 órakor kerül sor a Kiskun Múzeumban, ahol ezután
szerdától vasárnapig 9-17 óra között várják majd az
érdeklődőket, látogatókat.

Húsz éves a félegyházi televíziózás. Az évforduló alkalmával a
Trió televízió augusztus 20-án a
Petőfi téren ünnepelt. A félegyháziakat óriásbográcsos gulyáslevessel és élő adással várta a televízió, hogy az embereknek lehetőségük nyíljon betekinteni a helyi
média működésébe.
Az Amatőr Királyi Szakácsok óriásbográcsában már korán reggel
rotyogott a két ezer adagos gulyásleves, amit minden arra járó megkóstolhatott, fogyaszthatott, hiszen
egy ebéd erejéig mindenki a televízió vendége lehetett. Nem maradt
ki a programból az ünnepi kenyérszentelés és kenyérszegés sem,
amit a Gazdakör népviseletes tagjai

egy kis táncos műsorral is színesítettek. Délután a helyi televízió
nagy vállalkozásba kezdett, hiszen
élő adással jelentkezett, egyenesen
a Petőfi térről. A kíváncsiskodók
betekintést nyerhettek egy adás
menetébe, és kivetítőn figyelemmel
kísérhették a televízió húsz éves
múltját néhány emlékezetes bejátszás megtekintésével. Az élő műsorban vendégek voltak egykori televíziósok, akik örömmel idézték
fel a helyi televíziózás kezdeteit,
akár húsz évre visszamenőleg is. A
közel hat órás közvetítést helyi
művészeti csoportok, a Padkaporos
néptáncegyüttes, a Langaléta Garabonciások előadásai és a béke téri
színpad műsorai színesítették.
-tudósítónktól-

Kenyérlángos-kóstolót tartottak augusztus 20-án a Szakmaközi Művelődési Házban. A rendezvényen helyi előadók, hagyományőrző csoportok,
népdalkórusok műsorai várták az érdeklődőket.

A rendezők a reneszánsz kor életének háromdimenziós
képét kívánják bemutatni ezzel a panoptikum jellegű hiteles történelmi tényeken alapuló kiállítással. Céljuk a széles
nagyközönség megszólítása, ismeretterjesztés és ismeret
bővítés a befogadói élmény komplexitásával, korszerű
látvány- és belsőépítészeti tervek kialakításával.
A kiállítás megtervezésében középkori történész szakértők
vettek részt, az
ábrázolásmódokat vi-

selet- és irodalomtörténészek szakmai felügyeletével végezték, a
kivitelezési munkákat szobrászok és
jelmezruha készítők, kalap- és parókakészítők
segítették.
A ruházatok,
drapériák és
egyéb szövetek megjelenítése az akkor használatos színek
formák és technológiák használatával történt. Ezen kívül
kézzel vart ruhák, kézzel faragott bútorok jelzik a jelenetek
színvonalát és korhűségét.
Az állandó kiállításon olyan nagy történelmi alakok élethű
másával találkozhatnak, mint Leonardo da Vinci, Janus
Pannonius, Kinizsi Pál, Galeotto Marzio, vagy éppen
Beatrix királyné.
A múzeum hétfő és keddi napokon lehetőséget biztosít az
előzetesen bejelentkezett csoportok látogatására. A
reneszánsz kori időutazás előre láthatóan október 31-ig
tekinthető majd meg.
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Lajkó Fruzsina (anyja neve: Mezei Katalin), Farkas
Rebeka (Kereszturi Mariann Éva), Méhes Anna Dóra (Szondi
Csilla), Kovács Imre Gergő (Lakatos Gabriella), Kiss Laura (Sipos
Erika).
Házasságot kötöttek: Sárosi Anett – Tóth Balázs, Losonczi Éva
Mária – Bodor Mihály Gyula, Kurucz Orsolya – Bene István, Horváth Éva – Takács Gergely, Lénárt Judit – Vereb István.
Meghaltak: Balla János, Fazekas Lászlóné Görög Mária – Kiskunfélegyháza. Ágó István – Bugac. Agárdi Sándorné Kolozsvári Mária
– Tiszaalpár.

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatom Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatalának nyugdíjasait, hogy 2008. augusztus 7-én megalakult a
Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klubja. Célunk – többek között –
az összefogás, személyesebbé és közvetlenebbé tenni kapcsolatunkat, valamint a szervezett körülmények közötti működés.
Önkéntesség alapján a Klub tagja lehet – korábbi munkakörétől
függetlenül – aki nyugdíjasnak minősül és már nem aktív dolgozója
a Hivatalnak. Belépési szándékot Dr. Molnár Mihályné Klubvezetőnél kell bejelenteni a 06-20/5791-980-as telefonszámon,
melyről a tagság dönt. Összejöveteleinket: minden hónap második
pénteki napján délután 15,00 órai kezdettel tartjuk, a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyaló termében (Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1.), melyre szeretettel várom az alapító és a leendő Klub-tagokat. (A
következő megbeszélés: 2008. szeptember 12-én du. 15,00 órakor
lesz.).
Dr. Molnár Mihályné
Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klub vezetője

Tisztelt Móravárosi Lakosok!
Az elmúlt időszakban több lakossági fórum megtartására került
sor a Szegfű utcában elhelyezett mobiltelefon bázisállomással,
illetve az annak működéséből eredő esetleges egészségügyi kockázati tényezőkkel kapcsolatban.
Nemes-Nagy Tibor képviselő úr kezdeményezésére a független,
akkreditált Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató
Intézet munkatársa a Polgármesteri Hivatal képviselőinek jelenlétében 2008. július 17-én elvégezte a bázisállomás és környezetének sugárvédelmi mérését. Ennek során 16 különböző helyszínen
történtek mérések (környező lakások, iskola, óvoda). A mérések
alapján elkészült egészségügyi szakvélemény szerint a mért értékek mindenhol jelentősen alatta maradnak a lakosságra megengedett határértéknek, ezért a működésből eredően egészségkárosodással nem kell számolni.
A mérésről készült részletes vizsgálati jegyzőkönyv és az ahhoz
tartozó szakvélemény ügyfélfogadási időben megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal Hatóság Osztályán (I. em. 51. szoba), vagy
pdf formátumban letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu címről.
Dr. Farargó Zsolt osztályvezető

II. Alföldi Barantás Találkozóra...
...kerül sor szeptember 6-7-én Kecskemét-Hetényegyházán, a
Vackor vár erdei iskolánál a nyíri erdőben. A programok közt szerepel hun-magyar botvívás, lovasíjászat,
övbirkózás, nyílt szabadvívó verseny, harcművészeti bemutató, gyógynövény túra,
moldvai táncmulatság, kézművesfoglalkozások. Várják a környéken működő
és még alakuló csapatok tagjait valamint
minden érdeklődőt. További információ:
www.hetenyvezer.gportal.hu
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Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti
jogának elnyerésére: Kossuth u. 6. sz. alatti 71 m2-es helyiség,
Kossuth u. 6. sz. alatti 88 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz. alatti 2
db. 79 m2-es helyiség, Mártírok u. 1. sz. alatti 180 m2-es helyiségrész, Deák F. u. 2. sz. alatti 18 m2-es helyiség, Deák F. u. 2. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Deák F. u. 2. sz. alatti 38 m2-es helyiség, Jókai
u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 33 m2-es
helyiség, Izsáki út 1/C. sz. alatti 120 m2-es raktár, Asztalos J. u.
18/4. sz. alatti 42 m2-es helyiség, Holló László u. 11/3. sz. alatti 42
m2-es garázs, Holló László u. 7/7. sz. alatti 42 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 21 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1,
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 ingatlanok (Aranyhegyi ltp.), 614
hrsz-ú (volt MÉH) LK2-es terület, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448
m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4., 331/2 hrszú 3646 m2-es, 6 szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), Délibáb u-i telkek (amelyeken magántulajdonú a lakóépület).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 4-5.
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: betanított hentes, eladó, szakács, csomagoló, AWI hegesztő, lakatos. Alsónémedi: vagyonőr.
Vidék: szerelő.
Országos állat- és kirakodóvásárok: szeptember 9., október 14.,
november 11., december 9. A vásár rendezésével kapcsolatban érdeklődni lehet: kedd, péntek 7-10 óráig a 76/463-054-es telefonon, hétfő
- csütörtök 8-11-ig óráig a 76/461-255/37-es melléken.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET: Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Városi Kórház 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7
óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: augusztus 25-től augusztus 31ig: Hóvirág Patika Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. (Tel: 76/463363). Szeptember 1-től szeptember 7-ig: Kamilla Patika
Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a (Tel: 76/432- 000)
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Augusztus 30 - án és 31 - én: Dr.
Kovács Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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A vad fejétől a trófeáig

A Kiskunfélegyházi Róna Vadásztársaság az
1996-os Vadászati Törvény elfogadása után
teljesen új társaságként alakult meg, s közel
4000 hektáron gazdálkodik Félegyháza
határában. Az első tíz évük eltelte után a
következő tíz évre is megkapták a hozzájárulást a működésükhöz a földek tulajdonosaitól. Jó a kapcsolat a 23 tagú vadásztársaság és a földtulajdonosok között. Hiszen
a társaság tagjai nemcsak vadásznak, hanem
gazdálkodnak a területen és rendben tartják
azt, s évente közös rendezvényt tartanak a
tulajdonosokkal. Tudhattuk meg a fentieket
Miklós Károlytól, a Bács-Kiskun Megyei
Vadászkamara titkárától, aki mint mondta, a
helyi vadásztársaságban csak egyszerű
tagként tevékenykedik.

A tagdíjon kívül elsősorban az őzvadászatból
van bevételük, amit a külföldi vadászok
fizetnek az elejtett vadak trófeáiért. Ami apró
vadat vagy évente 1 – 2 vaddisznót és dámvadat lőhetnek, azt a társaság tagjai maguk ejtik
el. Amikor a kora délelőtti órában kiérünk a
megbeszélt találkozó helyszínére – a
vadásztársaság egyik tagja tanyájára – ott
már serényen folyik a többek által végzett
összehangolt és szakszerű munka. Peter
Rüdiger német vadász már több, mint egy
évtizede visszatérő kedves „törzsvendége” a
vadásztársaságnak. Az árnyas fák lombjai
alatt az Ő által hajnalban elejtett őzbakok
körül tevékenykednek a társaság jelenlévő
tagjai .A magas tartó állványra felakasztott
őzekről szakszerű gyorsasággal nyúzzák le a
bőröket. Mellette egy asztalon folyik a trófea
kikészítés egyik fázisa. Hogy Miklós Károly
kamarai titkár itt nem a megyei hivatal
funkciót gyakorolja, - hanem egyszerű,
„mezei” vadásztársasági tagként csak a szaktudását adja az eseményhez – azt misem
bizonyítja jobban, mint hogy pólóra
vetkőzve, csontfűrésszel a kezében végzi az
őzkoponya szakszerű fűrészelését. A
fűrészelés zajának jellegzetes hangjai egyenletes ritmusban végigkísérik az
egész interjúkészítést, de ez
egyáltalán nem zavar
senkit sem. A tapasztalt
vadász keze szakszerűen irányítja a
fűrészt,
miközben
tájékoztatót ad a
trófeakikészítés folyamatáról, ami az őzbak
fejét díszítő agancsot
eljuttatja az állat fejétől
az értékes trófeává
válásig.
- Ismertetnéd az Olvasókkal a
trófeakészítés rejtelmeit? Hogy
hogyan lesz az őz fején díszelgő fenségesen
szép agancsból esztétikai látványosságot
nyújtó, a vadász eredményességét szimbolizáló értékes trófea.
- A trófeakikészítés folyamata tulajdonképpen
már az elejtés után a vadnál kezdetét veszi.
Ahogy az elejtett zsákmányhoz odaérkezünk –
akár mi, a vadásztársaság tagjai a vadászat
során, akár a vendégvadászt kísérve –

megkezdődik egy hagyományos eseménysor.
Mindenekelőtt levett kalappal tisztelgünk a
vad előtt, utolsó falatot helyezünk a szájába,
sebtöretet a lőtt, vérző sebre. Egy vérben megmártott kis, leveles gallyacskát a kalapunkhoz
tűzünk, illetőleg átadjuk azt a zsákmányt elejtő
vendégvadásznak. Ez jelenti egyrészt a vad
iránti tiszteletet, másrészt egyfajta győzelmi
jelkép, amit minimum 24 óráig vagy a
legközelebbi vadászatig illik viselni. Ezután
kerül sor az azonosító jelnek az állat lábára
helyezésére, amely sorszámot be kell
jegyezni a vadászati engedélybe és a
vadászati naplóba is. Ez igazolja azt,
hogy legálisan került az illetőhöz az
elejtett vad. Utána történik meg a
vad zsigerelése, vagyis a belső
szervek eltávolítása. A belső részek eltávolítás után történik meg
az elsődleges húsvizsgálat, amit
az erre jogosultsággal és szakvizsgával rendelkező személy

végezhet el. Ennek során kerül
megállapításra, hogy egészséges
volt-e a vad és a húsa alkalmas-e
emberi fogyasztásra. Ha ez szemrevételezéssel nem állapítható
meg egyértelműen, akkor hatósági
állatorvosi vizsgálatot kell elrendelni. Ha minden rendben van,
csak, akkor lehet a hús elszállítását
megkezdeni. A vadat a trófeával együtt
nagy elővigyázatossággal- nehogy az
értékes agancs hozzáütődjön valamihez, vagy
bármilyen más módon megsérüljön – hozzuk
be a vadászterületről a feldolgozás, a
kikészítés helyszínére. A leterített, fenyőágakkal körbedíszített vadról az elejtés és feldolgozás helyszínén is felvételeket készítünk,
amely fotók a trófea mellett a vadászat
emlékét hívatottak felidézni a vadász számára.
Majd a trófea tulajdonképpeni kikészítése
azzal veszi kezdetét, hogy a fejet az első
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nyakcsigolya előtt leválasztjuk a testről.
Kiáztatjuk hideg vízben, ha van rá idő, akkor
rögtönk le is nyúzzuk a fejet, kivesszük a szemeit és úgy áztatjuk be, mintegy félnapi időre.
Ha erre nincs lehetőség, akkor is minimum
több órás áztatásra van szükség. Ezután az
őzagancsot az úgynevezett kiskoponyában
szoktuk mérni. Van egy erre a célra kifejlesztett, német rendszerű sablon, azt beállítjuk
a szükséges méretre, majd hosszú orrcsontos
őzkoponyára levágjuk. Természetesen szimmetrikus beállítás szükséges, vigyázva nehogy
ferde legyen a vágás, vagy a végénél eltörjön
az orrcsont. Ezután végezzük a kifőzést.
Általában valami bioaktív anyagot
teszünk a főző lébe, ami a zsírt is
kioldja egyúttal. Vigyázni kell
arra, hogy csak a rózsáig
merítsük az agancsot a
lébe, mert különben
annak elmegy a természetes
színe. A
kifőzést addig végezzük,
míg a megrepedt hártya
kétoldalt lefordul a csontról. Öreg bakoknál ez
viszonylag
egyszerű
művelet. Fiatal egyedeknél
ügyelni kell arra, nehogy
túlfőzés esetén a varratoknál
szétrepedjen a csont, s utána ragasztani kelljen
a trófeát. Mikor a trófeáról lefőtt a hús, akkor
kivesszük a főző léből, s hideg vízbe tesszük,
ahol hűl egy kicsit. Letisztítjuk minden romlandó résztől és lesúroljuk még egyszer
langyos mosószeres vízzel a koponya részt.
Az agancsot csak tiszta vízzel szabad mosni.
A koponyát bekenjük 33%-os hidrogénperoxiddal, amitől gyönyörű hófehér színű lesz.
Ilyen kikészítési folyamat után mehet a trófea
bírálatra. Megtörténik az állami trófea bírálat,
ami a beadott dokumentumokat áttekintve azt
is vizsgálja, hogy szabályos volt-e az elejtés
minden körülménye. Majd meghatározzák,
hogy a trófea a nemzetközi pontrendszer
szabályai alapján kap-e érmes minősítést. A
bizottság kiadja az igazolást a trófeáról, s az
csak azután kerülhet a zsákmányt ejtő vadász
birtokába. Ha külföldi vadászról van szó,
akkor számla alapján kifizeti a trófea pontrendszer szerinti értékét. Természetesen
időközben
a
csak
néhány
napig
Magyarországon tartózkodó vendégvadász
már régen hazautazott, ezért a trófeát nekünk
kell kijuttatni számára. Vadásztársaságunk
képviselője kiviszi azt Ausztriába és onnan az
úgynevezett „terítők” viszik tovább az illető
vadász
országába,
jelen
esetben
Németországba Peter Rüdiger számára. A
külföldi vadászok a vadhúst nem vásárolják
meg, csak a trófeáért jönnek hazánkba. A
Vadásztársaság a vadhúst szabályos eladási
számlával értékesíti, melyen fel kell tüntetni az
elejtett vad azonosító számát is, ez bizonyítja,
hogy a vevő legálisan jutott a vadhúshoz. Ezek
az eladási bevételek is segítik a vadásztársaság
működését. Valahogy így zajlik le az a folyamat, amíg az őzbak fejét díszítő gyönyörű
agancs az állat fejétől eljut addig, hogy az őt
elejtő vadász lakásának trófea díszévé válik.
Tudtam meg a fentieket Miklós Károlytól, s
osztom meg ezen információkat a Közlöny
Olvasóival.
Nagy György
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Kiválóan teljesítettek az úszók
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Élni szép, élni jó!
Címmel rendezte meg Kulturális és
Sporttalálkozóját a Mozgáskorlátozottak
Kiskunfélegyházi Egyesülete, amelynek
egyik felét elmosta az eső. De a vidám hangulatunkat nem tudta ez sem megzavarni,
és a kecskeméti, tiszaalpári, pálmonostorai,
petőfiszállási, jásszentlászlói, kiskunmajsai, kiskunhalasi, mélykúti, garai sorstársaink színvonalas műsorai széppé, kedvessé
tették találkozónkat. Ezúton is megköszönjük mindenkinek, hogy elfogadták meghívásunkat, jelenlétükkel emelték rendezvényünk színvonalát, és erkölcsi, anyagi
támogatásukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
A Vezetőség

Íjász összejövetel

Harkányban került megrendezésre augusztus 5-6.-án a „B” kategóriás úszó OB, a válogatottakkal és olimpiai pontokkal nem rendelkező egyesületek részére. Ezen a versenyen
félegyházi úszók is rajthoz álltak és remek versenyzéssel 5 arany, 4 ezüst és 4 bronzérmet nyertek.
Részletes eredmények: Tóth Zoltán 200 m
vegyes 2. 100 m mell 3. 50 m hát 3. 200 m
gyors 3. 100 m hát 3. Palásti Éva 200 m gyors
1. 100 m pille 1. 50 m pille 1. 100 m gyors 1.
200 m vegyes 1. 50 m gyors 2. 100 m hát 2.

Kikapott a KHTK
Labdarúgó NB III. Alföld csoport:
KHTK– Algyő 0-2 (0-0)
Kiskunfélegyháza, 500 néző. Vezette: Kálé
E. KHTK: Tóth P. – Huber (Nemes A.), Kádár T., Bálint K., Bagi M. – Czibolya (Polgár Sz.), Újvári, Fricska, Katona – Nagy F.,
Szabó A. Edző: Lódi László. 48. perc: Tóth
A. cselezte be magát a tizenhatoson belülre,
majd laposan a kapu elé lőtt. A menteni

50 m hát 2. Mindkét versenyző 15-18 éves
korosztályban indult (Tóth Zoltán legfiatalabbként) és Palásti Éva elnyerte még a legeredményesebb női versenyző külön díját is.
Edző: Kurucz Kornélia.
igyekvő Bagi rosszul ért a labdába, ami
Tóth P. kapus felett a hálóba hullott, 0-1. Az
öngóltól egy pillanatra megzavarodott Lódi
László legénysége, majd fokozatosan átvette a játék irányítását. A hazai együttes
előtt több lehetőség is adódott, de egyikkel
sem tudott élni. Nem így a vendégek, akik a
88. percben bebiztosították győzelmüket:
egy szabadrúgás variációt követően Végh 11
m-ről kilőtte a kapu jobb felső sarkát, 0-2.
Kitünt: Tóth P., Kádár T., ill. Pálinkó, Tóth
A., Retek, Végh.

22 év fölött is lehet INGYENES.
Diákigazolvány igényelhető.
VIZSGAGARANCIA!
További részletek: www.szefi.hu
Tandíjmentesen is végezhető
OKJ-s szakképzések esti tagozaton!
●Élelmiszer- és vegyiáru-eladó ●Gazdasági informatikus
●Idegenvezető ●Pedagógiai asszisztens ●Ápoló
●Marketing- és reklámügyintéző ●Logisztikai ügyintéző ●Ügyintéző titkár ●Informatikai hálózattelepítő és –üzemeltető ●Szociális
gondozó és ápoló ● Szociális gondozó, szervező
Tájékoztatás: Gál Ilona 30/426-98-38, felegyhaza@szefi.hu
Kiskunfélegyháza, Constantinum Intézmény, Petőfi u. 2.
Jelentkezzen most!

Szeptember 21.-én a Dinnyés Tanyán a pálmonostori erdőben, Csengele határában tartanak íjász összejövetelt. Gyülekező, benevezés, bemelegítés kilenc órakor. Megnyitó
tíz órakor. Lövés tizennyolc célpontos 2 és
3D illetve egyedi mozgó célokra. Célponként három lövés. Szükséges 3 db fluflu vessző is. Szerény ebéd elfogyasztása
kb. 14 órakor.
Díjakat átadja Busa Imre alpolgármester és
Kapus Krisztián a MOV Bizottság elnöke.
A programot őstörténeti előadás, közös
tűzrakás, Kiss Ákos dalénekes, versmondó
előadása, táltos dobolás színesíti. Kovács
József és Csenki Tamás táltosok vezényletével tüzön-járásra is sor kerül. A helyszín
megközelíthető Kiskunfélegyházától Szeged irányában haladva a 128-as km kő után
700 m-re jobbra a postaládás dűlőben,
„Dinnyés tanya” jobbra táblánál. Földút kb
2,5 km. Erdőben jelezve. Nevezési díj
nincs. Jelezni lehet géplevélben alugy1@tonline.hu címre, vagy a Dinnyés és Társai
Bt Kiskunfélegyháza Petőfi tér 2. sz. alatt
lévő kulcsmásoló üzletében vagy sms-ben a
06 70/294-8881 számon.

