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Közlöny
Új orvosi rendelő
Új helyen, a Spar melletti,
volt Elektropont üzletének helyiségében alakítja
ki a Petőfi lakótelepi körzeti orvosi rendelőt a nyertes pályázó a Korona patika
tulajdonosa. Az önkormányzat jelképes öszszeget, havi egy forintot fizet az ellátásért. A két
háziorvosi praxis megmarad. A rendelő várhatóan néhány hónap alatt elkészül.

Kunok Félegyházán
Szeptember 12-27. között
rendezik meg a kunok első
világtalálkozóját. A rendezvény megnyitója Kiskunfélegyházán lesz.
Programjánló az 5. oldalon.

Motorstop a főutcán?
2004-ben kitiltották a motorosokat a város főutcájáról.
Egy évvel később a motorosok beadvánnyal fordultak
a képviselőtestülethez, annak reményében, hogy vizsszaállíthatják a korábbi forgalmi rendet. A kérelmet a szakbizottságok
elutasították.
Részletek a 3. oldalon.

Motorzajtól hangos városunk főutcája. A randalírozók
nem csak a lakók nyugalmát zavarják, hanem veszélyeztetik a gyalogosokat is. A zaj és balesetveszély megszüntetése érdekében Ernyes László, a körzet önkormányzati képviselője a két éve feloldott motorstop viszszaállítását kezdeményezi.
A fő utca forgalmának rendezése évek óta
visszatérő problémája az önkormányzatnak. A buszforgalom korlátozása után,

Nincs élménymedence!

Költözne a hajléktalan szálló
Új helyre, a volt Bankfalui Általános Iskola épületébe költöztetné az önkormányzat a Kapocs Segítő Szolgálat Nyomás
utcai hajléktalan szállóját. A városrész lakói azonban nem
értenek egyet a városatyák döntésével.
A Kapocs Segítő Szolgálat jelenleg négy telephelyen kilenc szakfeladatot lát el Kiskunfélegyházán. A két bölcsőde mellett a
Hunyadi utcában a Családok Átmeneti Otthona, a Nyomás utca
5. szám alatt pedig hajléktalanszálló működik. A Családok
Átmeneti Otthonában mindössze 25 férőhelyet tudnak biztosítani a tetőtérben. Így nem véletlen, hogy a férőhelyhiány miatt
évek óta új telephelyet keres a szolgálat. A város számos üres ingatlanját megnézték már, de vagy nem volt elég nagy, vagy az
önkormányzat nem adta ki a szolgálatnak. A Bankfalui Iskola
megszűnése után ajánlotta fel az önkormányzat a Kapocs Segítő
Szolgálatnak az ingatlant, ami már hely szempontjából is optimális. A testület augusztus 27-én elfogadta a szolgálat három
lépcsős átszervezési tervét, miszerint a Családok Átmeneti Otthona a Nyomás utca 5. szám alá, a hajléktalanszálló pedig a
Bankfalui Iskola helyére költözik. A városrész lakói azonban
nincsenek megelégedve a döntéssel.
Részletek a 3. oldalon.

Nem épül élménymedence
a standon, és elmarad az
öltözők bővítése is. A képviselőtestület legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy nem
vállalja a készfizető kezességet a mintegy 358 millió forintos beruházásban. A döntés ellentétes a 2007-ben hozott, a többütemű fejlesztés megvalósításáról szóló határozattal.

Átalakítják a kórházat?
Háromszázmillió a városi kórház
adóssága, a hiány havi tízmillió
forinttal nő. Ahhoz, hogy a kórház
működőképessége hosszú távon
megmaradjon, struktúraváltásra
van szükség - derült ki a képviselőtestület legutóbbi ülésén.
Az intézmény az utóbbi fél évben
egyre növekvő anyagi gondokkal
és adósságállománnyal küzd. Ennek egyik oka, hogy OEP-finanszírozás nem fedezi az előírt személyi
és tárgyi minimumfeltételeket. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy
a kórház nem időarányosan kapja
meg az önkormányzati támogatást.
A város és az intézmény vezetése
struktúra-váltásban látja a helyzet
megoldását. Egyebek között sürgősségi betegellátó helyet szeret-

nének kialakítani, bevezetnénk az
egynapos sebészeti és műtéti ellátást, fejleszteni a rehabilitációs részleget.
Az első lépés - erről legutóbbi ülésén határozott a képviselőtestület az intézmény jelenlegi helyzetének
elemzése, melyre egy független
szakértőt kértek fel.

?
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Változások az autóbusz menetrendben
A helyi és helyközi autóbusz közlekedésben
örvendetes hírről tudunk beszámolni. Az 5
számú főúton Kecskemét felé haladva a
várostól kb. 4,5 km-re balra található a főúttól
mintegy másfél km-re a Belső tehenészet nevű
major. Juhász Miklós önkormányzati képviselő kezdeményezésére a Kunság Volán Zrt helyszíni bejárás után úgy nyilatkozott, hogy megoldható az autóbusz járat, ha buszforduló épül.
A közösségi közlekedés fejlesztése pályázat
keretében augusztusban elkészült a buszforduló és szeptember 1-től iskolanapokon buszközlekedés indult a Belső tehenészet és a város között. A reggel bejövő buszjárat az Aranyhegyi
csárdától indul 7.00-kor, 7.15-kor veszi fel az
utasokat a Belső tehenészet megállóhelyen és
7.25-kor ér be a buszpályaudvarra. Közben
megáll a Petőfi lakótelep megállóhelyen 7.22kor. Hazautazni a majorba délután 13.35-kor és
16.10-kor lehet az autóbusz állomásról. Mindkét járat megáll a Petőfi lakótelepen is. Ezzel a
két járattal természetesen beutazni is lehet a

városba 13.45 és 16.25 indulási időpontokkal.
Változás történt a helyi buszközlekedés menetrendjében is. Lőrincz Tibor önkormányzati
képviselő kezdeményezésére szintén a közösségi közlekedés fejlesztése pályázat forrásából
buszforduló épült a Bugaci gazdakörnél. Így
lehetőség van rá, hogy a helyi közlekedés 2/c
külterületi járata útba ejtse a Bugaci gazdakör
megállóhelyet. A busz 6.28-kor veszi fel az
utazni vágyókat a gazdakörnél, majd 6.30-kor a
Felső galambos 3. dűlőnél. A kitérő következményeként 6 perccel meghosszabbodik a
menetidő, a buszjárat 6.46-kor ér a Szt. János
térre. A másik változás a helyi menetrendben
az, hogy a 4/a vonal reggeli járata mielőtt a
bankfaluból jövet kimenne a Móra városba a
Jókai-Bajcsy utca sarkon leteszi a városközpontba igyekvő utasokat. A kitérő 5 perccel
meghosszabbítja a menetidőt, ezért a járat 5
perccel korábban indul.
Városüzemeltetési Osztály
A helyi autóbusz közlekedés két módosult vonalának menetrendje:
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A karamell
királya
Tiszaföldváron került sor augusztus
22-én az l. Tiszaföldvári Artisztika Kupa és Grillázs verseny megrendezésére. A megmérettetésen a félegyházi Kovács János, négy pályamunkával indult D2 cukrász artisztika kategóriában.
Munkái karamellből készültek, és a
négy évszakot szimbolizálták. Mind a
néggyel aranyérmet szerzett, és elnyerte a zsűri különdíját is. János ez
évben kezdett el versenyekre járni, ez
volt a harmadik verseny, amin indult.
Az első verseny Tatán volt februárban
(Farsang Kupa), itt ezüst érmet szerzett. A második márciusban volt Szolnokon (Pelikán Kupa), ahol aranyéremmel díjazták munkáját.
Kovács János a karamellkészítést másfél éve tanulta Budapesten Wenczelné
Vígh Maja Venes díjas mestercukrásztól, a karamellkirálynőtől.

Támogatás csak
a rászorulóknak
Szigorította a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendeletét a város képviselőtestülete. A változtatást a kérelmezők számának drasztikus emelkedése tette indokoltá.

In memoriam 2001. szeptember 11.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága és a Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület ez évben
is megrendezi hagyományos tűzoltó emlékfutását
tisztelegve a katasztrófák, káresemények áldozatai
előtt.
A rendezvény programja, szeptember 10. csütörtök: 10 óra, Fekete Mátyás tű. ftőrm. balesetének
helyszínén megemlékezés, 11 óra, Vereb Ottmár
volt tűzoltóparancsnok sírjának megkoszorúzása a
Kiskunfélegyháza Alsó Temetőjében. 18 óra, Műsoros est (Helyszín: Kiskunfélegyházi Zene iskola).
Fellépnek: Kiskunfélegyházi TKIKI Művészeti Iskola, Kamarazenei együttesei (vonószenekar, klarinét együttes, rézfúvós együttes, ütős együttes) Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa. Szeptember
11. péntek, 8.30 óra: köszöntő, (Helyszín: Kecskemét, Megyeháza előtti tér). 8.45 Emlékfutás rajtja,
Útvonal: Kecskemét – Kunszállás – Fülöpjakab –
Kiskunfélegyháza (A kb. 42 km-es távból mindenki
tetszése szerint futhat, kísérő buszokat biztosítunk).

13 óra, célba érkezés és ebéd Kiskunfélegyháza Város Tűzoltóságán. Baráti beszélgetés, a program
zárása, hazautazás.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy
2009. szeptember 11-én ismét megrendezésre kerül a hagyományos tűzoltó emlékfutás „A Mindennapok Hősei” elnevezéssel. A futók Kecskemétről
indulnak 8.45 órakor a Megyeháza elől, és kb.
13.00 órakor érkeznek Kiskunfélegyháza Város
Tűzoltósága elé. A mezőnyt a teljes távon motoros
rendőrök kísérik, teljes forgalomkorlátozás nem
lesz, de időlegesen lassulhat a forgalom a Kecskemét – Kunszállás – Fülöpjakab – Kiskunfélegyháza útvonalon. Kérjük, figyelmesen vezessenek a
rendezvény útvonalán, óvják a résztvevő futók testi épségét. Türelmüket, megértésüket előre is köszönjük! Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

Az adósságkezelési szolgáltatás 2003
óta működik Kiskunfélegyházán. Az
első években 4-5 rászoruló kért segítséget. Idén, havonta húsznál is több
kérelem érkezik a hivatalhoz. Leginkább az eladósodott, a közüzemi számlák kiegyenlítésével küszködő emberek
kérnek támogatást. A képviselőtestület, annak érdekében döntött a rendelet szigorításról, hogy a jövőben a
ténylegesen a rászorultak kapjanak támogatást. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy (indokolt esetben)
a hivatal csak a kérelmező vagyoni
helyzetének ismeretében dönt a támogatás odaítéléséről.

Félegyháza anno...
Megjelent a Félegyháza anno című kötet a Kiskun Múzeum Baráti Körének
gondozásában. A félegyházi életképet,
paraszti és polgári viseletet bemutató
könyv két részből áll. Az első részben
képeslapok, a második részben családi
és városi események fényképeinek bemutatásával kerülhet közelebb az érdeklődő városunk egyik legdinamikusabban fejlődő korszakához, a 19. és 20.
század történéseihez. A könyv a Kiskun Múzeumban megvásárolható.
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Kisboldogasszony búcsú
Petőfiszállás-Pálosszentkúton szeptember 5-6án tartották a Kisboldogasszony napi búcsút.
Szombaton Bartha Angéla szociális testvér tartott előadást, majd azt követően Orosch János
nagyszombati segédpüspök celebrálta az ünnepi
szentmisét.
Vasárnap
hajnalban.
Félegyházáról is zarándokok népes csoportja indult gya- logosan, hogy részt vegyenek azon a
szentmisén és körmeneten, amelyet Temesvári
Károly Be- nedek pálos atya mutatott be.

Születésének hetvenedik évfordulója alkalmából emlékezett a város augusztus 27-én
Fekete Pálra, Kiskunfélegyháza rendszerváltás utáni első szabadon választott országgyűlési képviselőjére a Felsőtemetőben. Az egybegyűlteket Laczkóné dr. Szabó Klára
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület vezetője köszöntötte. A politikus-tanár emlékét, munkásságát volt iskolatársa, Juhász István nyugalmazott gimnáziumi tanár,
Kiskunfélegyháza díszpolgára méltatta és idézte fel. Az ünnepség végén a hozzátartozók, az önkormányzat és a politikai szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés
koszorúit, virágait Fekete Pál sírján.

Költözne a hajléktalan szálló
Folytatás az első oldalról.
A testületi ülés előtt 350 aláírás gyűlt össze
a szálló betelepítése ellen. Pap István, a
körzet önkormányzati képviselője elmondta, a lakók nem a hajléktalanszálló
áthelyezése ellen vannak, csupán nem szeretnék, ha a városrész hátrányos helyzetbe
kerülne az intézmény betelepítésével. A
probléma orvoslása érdekében lakossági
fórumot tartanak szeptember 17-én délután

5 órakor az iskola épületében, hogy megoldást találjanak. A megegyezés fontos,
hiszen ha a szálló a bankfaluba költözne a
jelenlegi 31 férőhely helyett 135 állna a
rászorulók rendelkezésére. A lakók azt szeretnék, hogy az üresen álló Bankfalui Iskolát továbbra is nevelési, oktatási célra használják, ez akár a bölcsődei férőhelygondokat is megoldhatná a városban - tette hozzá
Papp István.
Gulyás Zsuzsanna

Iskolakezdés polgárőrökkel
Elkezdődött az iskola, elindult a figyelő szolgálat. Az együttműködő polgárőrök és rendőrök feladata a tanévkezdés időszakában a
balesetek megelőzése és a forgalom irányítása.
Ebben az évben négy iskola környékén - a
József Attila, a Batthyány, a Dózsa György

és a Constantinum iskolánál - segítik a közlekedést a rend őrei és a polgárőrök.
A rendőrök iskolarendőrt is kijelöltek, hogy
az intézmények és a főkapitányság között
tartsa a kapcsolatot. Kiskunfélegyháza kistérségében a körzeti megbízottak látják el ezt
a feladatot, a városban pedig öt iskolának van
külön rendőre.

Nem nyughatnak a motorosok
Folytatás az oldalról.
Az ügy ezt követően a megyei közigazgatási hivatal asztalára került. A szakhatóság
hivatkozva a jogszabályokra, közölte a kérelmezőkkel, hogy az önkormányzat határozata megfelel az előírásoknak. A város
vezetésének ugyanis joga van bizonyos járműfajták közlekedésének korlátozására, kitiltására. A városatyák ennek ellenére 2007
tavaszán feloldották a Kossuth utcai mo-

torstopot. Néhány hónap nyugalom után ismét elszabadultak az indulatok, s napirendre került a motorstop visszaállításának igénye. Azóta már számtalan egyeztető tárgyalás zaljott a motorosok és a szakhatóságok között, ám ezek nem váltották be a hozzáfűzött reményeket. A motorstop visszaállításának ügye szeptember végén kerül a
képviselőtestület asztalára.
-g-

Missziós Mária Napok
Mára hagyománnyá vált, hogy szeptember első
felében Jézus édesanyja, Szűz Mária tiszteletére
Mária Napokat szerveznek a Sarlós Boldogaszszony templomban. Az idén szeptember 3-tól
szeptember 15-ig tartó Missziós Márianapok mottója: „Ti vagytok a Föld sója”. A programsorozathoz kapcsolódik dr. Bábel Balázs, a
Kalocsa-Kecskemét Főegyház-megye érsekének 10-dik jubileumi körútja is. A Mária Napok
eddigi programjai között szerepelt a városban
lévő katolikus közösségek bemutatkozása,
amelyre szeptember 5-én került sor az Ótemplom előtti téren. Az igen kellemetlen, hűvös idő
ellenére szép számmal akadtak érdeklődők, akik
a különféle közösségek – Rózsafűzér Társulat,
Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége, Betánia Katolikus Közösség, Karitász Csoport, Mária Légió, Cserkészek, MFG Katolikus
Csoportja- felállított sátrainál nézelődtek, illetve
a két templom ifjúsági csoportjának zenés bemutatkozását élvezhették. A Parakleitosz Könyvesház is ízelítőt adott a bőséges könyv- és
egyházi tárgyak kínálatából.
Bm
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Jeles évfordulók
Móra Mártonné született Nyesző Juhász Panka 1924. augusztus hatodika
óta az Úristen kenyérsütögető asszonya. Neki állított emléket ezzel az írásával az ő kisfia.
Móra Ferenc: A jó Isten kenyérsütögetője (részlet)
„Az éjszaka álmomban otthon jártam a
Daru utcában. A házunkat éppen olyannak találtam, amilyen negyven esztendővel ezelőtt volt, még a kisajtaja is tárva-nyitva, ahogy szokott. Beteszem az
ajtót, hogy a Szana kutya ki ne szökjön.
De megálljunk csak, a Szana már ki is
szökött. Hiszen éppen azért mentem el
hazulról, hogy a Szanát visszahívjam.
Egész a kálváriáig kergettem, ott viszszanézett, és csak akkor vettem észre,
hogy ez nem is a Szana kutya, hanem az
édesapám perzsiasapkája, de úgy kell
neki mondani, hogy Etel.
No, ezen majd nevet édesanyám, hogy a
sapkát Etelnek hívják. De édesanyámat
se találom sehol. Hova mehetett ilyen
korán? Hiszen még csak fél hat, a templomajtó sincs kinyitva. A szemüvege itt
van az eperfán, az egyik ablaka ki van
esve, erről ismerek rá. A másik ablakán
meg egy piros csöpp van szívformában.
No, ez meggylé. Megnyalom, hát sós és
keserű. Vércsöpp. Ahogy az ég felé fordítva nézem, mintha rózsaszín abroszszal volna betakarva az egész ég. Leülök a küszöbre, hogy soká nézhessem,
mert nagyon szeretem a rózsaszínű
eget…”

Pályázati figyelő
A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtár FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet
FÉNNYEL ÍRT OLVASÁS, avagy olvasási szokások képekben címmel. A pályázat célja: bemutatni, hol és hogyan olvasnak ma az emberek: közterületen, parkban, strandon, rendelőben, boltban, buszon, vonaton, ágyban, hintaszékben, fa
tövében stb. Várjuk azokat a képeket is,
melyek a könyv és az ember kapcsolatát
jelenítik meg: a könyv ajándékozásának
öröme, a könyv vásárlás öröme, a könyvtárlátogatás sikere, a kisgyermek és első
könyve stb. Számítunk a szellemes, az olvasást különleges helyen és formában
megörökítő munkákra. A pályázaton korosztálytól függetlenül bárki részt vehet a
dél-alföldi régióból. Beküldési határidő:
szeptember 18-ig. A szakmai zsűri által
választott első három helyezett díjazásban
részesül. A díjátadóval és eredményhirdetéssel egybekötött kiállításmegnyitóra
október 11-én (a Könyves Vasárnapon),
ünnepélyes keretek között kerül sor.
Könyvtár nyitvatarása:
Hétfő-péntek: 9-18 óráig,
Szombat: 8-12 óráig.
Honlap: www.psvk.hu
E-mail: psvk@psvk.hu
Tel.: 76/461-429; 70/338-7317
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„…az égi kocsmába mindnyájan belépünk egyszer…"

Vándorcirkusz a Múzeumban
A Kiskun Múzeum augusztus 19-én megrendezett „Malom alatti sokadalom” program-sorozatban Vas László szerzői estjét láthatta hallhatta a közönség. Elhangzott a Vándorcirkusz című zenés színpadi mű, amely témájával
kapcsolódott a szövegíró, Málik Béla grafikus
múzeumi kiállításához.
A zenés darab keretét egy kisnovella adta, tizenkét dalbetéttel színesítve. Maga a történet meglehetősen szürreális, meditatív, cselekménye is
több szálon futott. Mondanivalóját Sövény Tibor színművész hitelesen, profi előadásban közvetítette. Egy vándorcirkusz társulat tagjainak
emberi vonásain, karakterein, érzelmein, valamint a főhős alkoholista kötéltáncos átélt, vagy
pillanatnyi élethelyzetein, motivációin visszatükröződnek a bennünket körülvevő világ torz,
vagy kontúrral meghúzott élei. A másfél órás
műben a szerző emléket állított azoknak is, akik
már nincsenek: a barátoknak, tájnak, szülővárosnak, a kocsmáknak, természetnek, egykori jókedvű vagy bús baráti együttléteknek. Szerzeményei követték a történet hangulatát, ám olykor meghökkentő, kissé szürreális megoldásokat
is alkalmazott zenéjében és előadásában. Népzenei, ám modern jazz motívumokat is – mint

feszültségek oldását – egyaránt beleszőtt szerzeményeibe, a zenében és szövegben pedig egyformán jelen volt a határozottság és a lágy
árnyalat. A dalok – akárcsak a két évvel ezelőtt
megrendezett szerzői esten – ezúttal is akusztikus hangszerelésben hangzottak el.
A Vas László (gitár, ének), Pázmándi Judit
(ének, dob, ütősök), Nagyné Nagyapáti Anita
(basszusgitár, ének) Zoltán Zoltán (akusztikus
gitár), Sövény Tibor (próza) alkotta társulat üzenetét a vastapsból ítélve, az előadás alatt megértette a közönség: a művészvilág szabadságán
túl az embersorsok ábrázolását. Az elesettség
vagy túlzott önbizalom végleteit, korunk művészeti értékrend-vesztését, az anyagiasság, profit
éhség motiválta sztár-jelenséget.
Vas László érdeklődésünkre elmondta, ez a színpadi mű nem egy szórakoztató darab - sokkal
inkább elgondolkodtató, a mai ember értékrendjére alapuló kortársalkotás. Reményei szerint a
Kiskun Múzeum udvarán a szabadtéri előadás
alatt a darab eljuttatta a nézőket egy olyan meggyőződés felé, ami a küzdeni akarásra, céljaink
megvalósítására ösztönöz. Erő és remény, hit a
teljes élet értelmében, bensőnk és a körülöttünk
lévő történéseken való felülemelkedés az élet
szebbé, jobbá tételére.

„…A király meztelen…”
Ismerjük a mesét. Várják, várják a királyt,
aki előre beharangozott, csodálatos ruhában
fog érkezni. Amikor azonban megjelenik,
kiderül, a várakozás alapos csalódást hozott,
a királyon még ruha sem volt! Valami ilyen
„élmény” érte a képzőművészet iránt érdeklődőket és a szakmát Szent István királyunk
ünnepén a Kiskun Múzeum kiállítótermében,
amikor szembesültek Málik Béla kiállításával.
Valamikor sok-sok évvel ezelőtt szinte berobbant városunkba a messziről érkezett alkotó és
sajátos, igencsak vitára ingerlő műveivel alaposan felkavarta Félegyháza művészeti állóvizét. Aztán
teltek az évek, kinek gyorsabban, kinek lassabban, s
megint győzött a jó öreg
bölcsesség, miszerint, ha
az ember nem tud nagy
hirtelenjében mit kezdeni
valamivel, azt majd az
idő megoldja. És a Sors
úgy hozta, elhagyván városunkat, még egyszer
szeretett volna beköszönni
egy jelentősre tervezett tárlattal Málik Béla. Azonban ez
a mostani Kiskun Múzeum beli
kiállítása korántsem sikerül olyanra, amilyet a hely szelleme, vagy a
mellette lévő igazán pazar és emelt
szellemiségű 1848-as tárlat megkívánt volna;
de még olyanra sem, ami frissességet, újdonságot hozott volna. Olyanra meg végképp nem,
amely átütő erőt, dinamizmust mutatott volna

fel. Az alkotótól megszokott témájú, de fáradt,
eléggé eklektikus képsort kaptunk, amelyben a
nemiség erőltetése jelentette a „lényeget”. Ez
üt át szinte mindenen, de ezúttal is bebizonyosodott, bármilyen hangzatos filozófiát gyártanak is köréje, az öncél jól láthatóan előbújik,
akár fatörzsek, akár virágok rajzolatában
jelenik is meg a képeken.
Vannak szépen megrajzolt, kisméretű grafikai
alkotások, olyanok melyet megdicsérünk egyegy tehetséges gimnazista munkájaként, de
kevésbé tarthatunk elfogadhatónak egy ereje
teljében lévő alkotó fő művei között egy múzeumi tárlatán.
Mindez azért is volt elgondolkodtatóan szomorkás, mert miközben a
múzeumban nézelődők – nem
egy a szocializáció korai szakaszában lévő gyermek – a
kiállított alkotások (blöffök,
utánérzések, avitt ötletek)
közt sétálgattak múzeum
udvarán felhangzott a
„Vándorcirkusz” c. előadás,
mely köztudottan Málik Béla szövege alapján, Vas László megzenésítésében nagy
sikerrel lopta be magát a zenét
kedvelő félegyháziak szívébe.
Nagy kár, hogy a zenés darab és a
kiállítás ezen az estén fényévnyi
távolságra voltak egymástól.
A tárlat (?) talán egyetlen pozitívuma Balog
György megnyitón elhangzott megrendítő
imája a közelmúltban elhuny Cseh Tamás
halála alkalmából.
RF
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„Aki szeret enni, az szeret élni.”
/közmondás/

VII. Gasztronómiai Fesztivál
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a közreműködő intézmények, szervezetek tisztelettel meghívják Önt és kedves családját a
VII. Gasztronómiai Fesztivál programjaira.
Szeptember 5. (szombat): 9.00 óra Petőfi Mozi – Ír Vendéglő melletti tér Hagyományőrző halászléfőző verseny. Jelentkezés a helyszínen,
vagy Kutalik Tamásnál az Ír Vendéglőben.
Szeptember 7. (hétfő): 17.00 óra Ipartestület székháza
Pesztalics Márta festő, ikoníró kiállítása. Megtekinthető szeptember
30-ig.
XI. Libafesztivál Kunok I. Világtalálkozója
Szeptember 10. (csütörtök): 18. 00 óra
Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Bánkiné
dr. Molnár Erzsébet: A kunok Magyarországon című könyvének bemutatója. 17.00 óra: Móra Ferenc Művelődési Központ Aula Népművészeti
tárlat - Mucsi Ferenc keramikus,
Tiszaföldvári Népi Díszítőművészeti Kör alkotásaiból. Ünnepélyes Libafesztivál- és kiállítás megnyitó.
Szeptember 11. (péntek): 10.00 óra
Móra Ferenc Művelődési Központ Díszterem Szakmai tanácskozás libatenyésztőknek
az Integrál Zrt. szervezésében. 10.30 óra: Petőfi tér
Komondor Fajta Club kutyabemutatója. 14.00 óra:
Szakmaközi Művelődési Ház Kézműves foglalkozás-nemezkészítés.
14.00 -17.00 óra: Lovagoltatás gyermekeknek. 16.30 óra: Nepp Dénes
– népi iparművész-szíjgyártó mester kiállítása. Megtekinthető szeptember 19-ig. 17.00 óra: Városháza díszterme Dán testvérvárosi
oklevelek aláírása. 18.00 óra: Kossuth utca
Zenés felvonulás a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
részvételével. 19.00 óra: Kossuth utcai színpad, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza: Hetet egy csapásra
című gyermekelőadás. 20.00 óra: Kossuth utcai
színpad előtti tér, Aprók Tánca. 20.30 óra:
Kossuth utcai színpad, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza: Nyihaha kisasszony című táncelőadás.
22.00 óra: KUN-KAVALKÁD. Hegedűs Együttes népzenei koncertje.
Táncoktatás felnőtteknek, Táncház.
23.00 óra: Fire Friends tűzzsonglőr
bemutatója.
Szeptember 12. (szombat): 8.00
óra Kazinczy utca, KI-MIT-TUD”
sütni-főzni a libából főzőverseny. 9.00
óra: Kossuth utca, Zenés ébresztő. 9.30
óra: Kossuth utca - Kossuth utcai színpad,
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar műsora.
10.00 óra: Kossuth utca - Kossuth utcai színpad. Zászlós lovas kun vitézek, Félegyházi Kiskun Huszár Bandérium
felvonulása.
Kunok I. Világtalálkozója ünnepélyes megnyitó. Kiskun Történelmi
Íjászverseny megnyitó. 11.00-16.00: óra, Íjászverseny a város több
helyszínén kialakított pályáknál. 12.00 óra: Bábelőadás gyerekeknek,
Bábakalács Bábszínház: Porondon a bolondom. 13.00- 15.00 óra:
KUNOS KUNTALAN. Kun vendégtelepülések hagyományőrző csoportjainak, néptáncosainak, komédiásainak, művészi csoportjainak
bemutatkozása. 15.00 óra: KI-MIT-TUD” sütni-főzni a libából főzőverseny eredményhirdetése. 15.30 óra: Libaszépség- verseny. 16.00
óra: Kossuth utcai színpad. Mesés előadás gyermekeknek –Madzag
Báb együttes: Lúdas Mátyás. 17.00 óra: Kiskun Tradicionális Íjászverseny eredményhirdetése. 17.30 óra: Kossuth utcai színpad előtt
Sárkányverő – Gólyalábas vásári komédia. 18.30 óra: Kossuth utcai

színpad, Baranta bemutató. 19.00 óra: Kun húzócska-tombolasorsolás
a kun jegyekből. 19.30 óra: Korona utca Kiskun Menyegző-hagyományőrző gasztronómiai program sok látványossággal, finomságokkal, vígassággal, zenével, tánccal. 20.00 óra: Kossuth utcai színpad
SHEKET koncert. 21.00 óra: Boban Markovic Orchestra koncert.
22.30 óra: Filmvetítés: Macska-jaj (r.: Emir Kusturica). Állandó programok: Kézműves kirakodóvásár a Kossuth utcán Csecse-becsék és
nyalánkságok utcája, Kunok utcája, Kun települések bemutatkozása.
Baromfitermékek vására az Integrál Zrt. kitelepült sátrában. Étkek és
szomjoltók, kézműves foglalkozás, Néder Norbi fa körhintája, Kádár Ferkó fotószínháza – Vásári élményfotózás, szekrényjátékok.
Szeptember 16. (szerda): 8.00 óra Kiskun
Múzeum, Kun Lovas Emléktúra az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba.
Az emléktúra megáll Pálos-szentkúton a zarándokhelynél és Csengelén,
a kun vezér sírjánál. Az emléktúrát
vezeti Dózsa Tamás kiskun-kapitány. A túra résztvevői másnap részt
vesznek a Kun Önkormányzatok Napja rendezvényein és a Kun Emlékhely
avatásán.
Gasztronómiai fesztivál - Kiskun szüret,
Szeptember 19. (szombat): 9.00 órától, Szüreti
felvonulás a Halesz-Majsai út - Kossuth utca - Szt.
János tér-Kossuth utca-Majsai út- Halesz útvonalon. 11.00 óra:
Szt. István templom. Az újbor megszentelése. 11.40 óra: Városháza
előtti tér. Szüreti felvonulók köszöntése. 19.00 órától: Halesz – TÉSZ
épülete, szüreti bál. 12.00 óra: KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok melletti terület, szüreti felvonulók fogadása. Megnyitó: Bor utca, Pálinka
sziget. 12.00.-14.00 óra: Helyi - Kívánság műsor. 15.00.-16.00 óra:
Őszi kollekciós divatbemutató. Tánc show. 16.00.-17.00 óra: Ricsi
bohóc. 16.00.-18.00 óra: Bajnoki kézilabda mérkőzés. 18.00.-19.00
óra: Hastánc, társastánc bemutatók. 19.00.-20.00 óra:
DUPLA KÁVÉ együttes műsora. 20.00.-22.00
óra: Rádió Smile - RETRO Utcabál.
Szeptember 20. (vasárnap): 9.00 óra,
KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok melletti terület. Megnyitó. Slambuc torna.
Slambuc és pörkölt főző verseny.
Jelentkezés: szeptember18. péntek
12.00 óráig. A főzéshez szükséges
eszközöket és alapanyagokat a
nevező biztosítja. 10.00.-12.00 óra:
Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar műsora. Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttes bemutatója. 11.00 órától: Házi sütemények versenye. Jelentkezés: szeptember 18. péntek 12.00 óráig.
Házi savanyúságok versenye. Jelentkezés: szeptember18. péntek 12.00 óráig. 11.00.-14.00 óra: Jó ebédhez szól a nóta - Sirius Rádió közreműködésével. 10.00.-14.00 óra:
Sztárfőző Show a vendéglős sátraknál. 15.00.-16.00 óra: Főzőverseny
eredményhirdetése. 16.30.-17.00 óra: MÁRK műsora. 18.00.-20.00
óra: Bad Times műsora. Egész napos programok: gasztronómiai
bemutatók, vidámpark, légvár, trambulin, csemegések, bazárosok.
Szeptember 22. (kedd): 18.00 óra, Petőfi Sándor Városi Könyvtár,
Zöldségszobrászati bemutató. Vendég: Varga Károly többszörös
olimpiai- és világbajnok, Venesz-díjas mesterszakács).
Szeptember 27. (vasárnap): 10.00-14.00 óra, Szakmaközi
Művelődési Ház, VI. JÁTÉKOS PALACSINTA PARTY családok,
gyermekek részére. Programok: szabadtéri játékok, ugrálóvár, tambulin, darts, sakk, csocsó, kézműves foglalkozások, arcfestés. Mindenkit
megvendégelnek egy-egy palacsintával.

Félegyházi Közlöny

6. oldal

Anyakönyvi hírek
Születtek: Ónodi Emese (anyja neve: Kovács Mária), Vancsura Villő
(Máj Melinda). Szondi Nimród (Vincze Erzsébet), Hamza Péter Zsolt
(Institoris Ágnes), Jankó Márk (Molnár Melinda), Hatvani Gréta
(Rokolya Katalin), Bálint Zoltán Tamás (Varga-Gácsi Anna Margit),
Tóth Melinda Luca (Andrási Melinda), Szeleczki Máté Gyula (Szűcs
Adrien), Héjjas Márton (Székely Rita Erika), Tóth Lotti Klára (Pajkos
Judit), Horváth Fanni Rita (Juhász Rita), Tarjányi Dorottya (Gáspár
Magdolna), Ballabás Adrienn (Illés Mónika Aranka), Mészáros
Boglárka (Karsai Anita Mária), Hajdú Petra (Molnár Hermina),
Szentpéteri Regina (Szabó Irén), Berecz Botond (Görög Márta), Bakró
Tibor (Varga Erika), Tánczos Tünde (Antal Tünde), Kiss-Fekete
Kornél (Bodor Barbara), Lőrincz Viktor (Muhi Mónika), Karai
Melinda Ilona (Bartucz Edina Erzsébet), Rádi Nóra (Aradi Adrienn
Renáta), Kéri Borbála (Rokolya Alíz Mariann), Magyar Vivien
(Marozsi Márta), Gulyás Balázs (Dóra Anita), Kürti Hunor Ignác
(Makány Mariann).
Házasságot kötöttek: Dudás Brigitta – Tóth László, Kovács Mónika
Erzsébet – Hideg Zoltán Zsolt, Bata Erzsébet – Nagy Zsolt, dr. Dósa
Adrienn – Csontos Frigyes, Tarjányi Tünde – Fehér Henrik, Hargitai
Rita – Buzek Dénes János, Fekete Zsuzsanna – Tóth Tibor, Tapodi
Tímea – Nagy Krisztián, Törteli Eszter – Bakos György Tamás, Városi
Orsolya – Koncz Péter.
Meghaltak: Fazekas Sándorné Holló-Szabó Anna, Fehér István,
Katona Ferenc, Csáki János, Görög Ferencné Mogyoró Mária, Jakab
József, Tóth Imre, Patai Ferencné Bajnóczi Erzsébet, Patik Gyuláné
Csuka Franciska, Tóth András Mihály, Czakó István, Makány Antalné
Palatinus Franciska, Füredi Imre, Vidács Ferencné Paraczai Mária,
Tarjányi Sándorné Hrováth Mária, Pap Györgyné Péter-Szabó Etelka
Rozália, Kiss János, Tóth Józsefné Dobos Jolán Mária –
Kiskunfélegyháza. Sárkány János – Kunszállás, Bagány Zoltán –
Tiszaalpár, Virág Istvánné Tomán Rozália – Gátér, László Imre –
Petőfiszállás.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: Izsáki út 1/C. sz. alatti 696 m2-es helyiség, Jókai u. 1. sz. alatti 103
m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz.
alatti 49,8 m2-es helyiség, Móra tér 11. sz. alatti 61 m2-es helyiség, Nefelejcs
u. 20. sz. alatti 26,3 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség,
Petőfi tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség, Szent János tér 2. sz. alatti 18,4
m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es garázs, Holló L. u. 9/1.
sz. alatti 42 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: Alpári úti Ifjúsági
Sporttelep és a mellette fekvő területek, Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan,
Bajza u. 36. szám alatti 693 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Bankfaluban építési telkek, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es)
udvar, Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon),
Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt óvoda), Jókai u. 2. sz. alatti 2001
hrsz-ú terület, Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, Tóth Kálmán u. 10. szám alatti
820 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, 2084
hrsz-ú ~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6
szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 614 hrsz-ú volt MÉH
telep területe, 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek Aranyhegyi ltp., 2/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület.
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoportvagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Az iskolai oktatás kezdetével megkezdődött a hitoktatás is az iskolákban és a plébániákon. Jelentkezni a hitoktatóknál és a plébániahivatalokban lehet.
• Szeptember 3-15-ig MÁRIA-napok vannak az Ótemplomban.
Szeptember 11-én 18.30-kor Beer Miklós, váci püspök atya tartja az esti
szentmisét, majd utána Balczó András tart előadást.
• Szeptember 12-13-án a jubileumi körútja alkalmából - 10 éve a
Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke – városunkba érkezik dr.
Bábel Balázs érsek atya. Szombati napon a Constantinum intézmény
diákjaival is találkozik 8 órától, majd 10.30-kor szentmisét tart az Ótemplomban, majd 17 órakor érseki szentmise a Kalmár-kápolnában.
• Szeptember 13-án vasárnap délelőtt nem lesz a félegyházi templomokban szentmise, hanem 10.30-kor kezdődik az ünnepi érseki szentmise a
Kálvárián. 15 órakor érseki szentmise lesz az Újtemplomban.
• Szeptember 14-én 17 órakor ünnepi szentmise lesz a Bankfaluban a
keresztnél, majd előadás a Templomhalom régészeti ásatásairól.
• Szeptember 15-én Csiszér László koncert lesz az Ótemplom előtt 16
órától.
• Szeptember 16-án NYÍLT NAP lesz a Constantinumban 7.45-től.
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 19 óra, szombat 1/2 8 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT 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: Szeptember 7-től - szeptember 13-ig :
Hóvirág Gyógyszertár Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a Tel: 76/463-363.
Szeptember 14-től - szeptember 20-ig: Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári
út 29/a. Tel: 76/432-000. Szeptember 21-től - szeptember 27-ig: Korona Patika
Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel: 76/466-582. Figyelem! Ügyelet kezdete
előtt még nyitva tart: hétfőtől-szombatig 20 óráig és vasárnap 19 óráig az ALMA
Patika. A heti váltásban (kifüggesztett) ügyelő patikák csak 20 óra, illetve 19 óra
után kezdik az ügyeletet és az utána következő készenléti szolgálatot.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szeptember 5-én és szeptember 6-án: dr. Sörös
József Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 70/6677-188. Dr. Fekete Miklós
Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955. Szeptember 12-én és szeptember
13-án: Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr.
Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242. Szeptember 19-én és szeptember 20-án: Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei u. 26. Tel: 20/361-9330. Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 20/3165-995.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/
70-321-05-84.
Közhasznúsági jelentés a Demokrácia és Szolidaritás Félegyháza Alapítvány 2008. évi tevékenységéről Közhasznú tevékenységünket az Alapító Okirat szerint végeztük. Célunk a társadalmi esélyegyenlőség megteremtésének elősegítése, a hátrányos helyzetben lévő gyermekek, idősek segítése, a család szerepének erősítése, egészséges életmódra nevelés. Ennek
jegyében szerveztük programjainkat a hátrányos helyzetű gyermekek, idősek részére. Segítséget nyújtottunk egyedülálló időseknek, gyermeküket
egyedül nevelőknek, nehéz élethelyzetben lévőknek. A partnerséget kiemelt
feladatnak tekintettük, rendezvényeinket több civil szervezettel együttműködve szerveztük meg. Közhasznú tevékenységünket alapítói hozzájárulásból, lakossági támogatásból, pályázati pénzből és adományokból valósítottuk meg. Rendelkezésünkre állt 1.492 ezer forint. Közhasznú tevékenységünkre 436 ezer forintot használtunk fel, év végi pénzügyi egyenlegünk
1.056 ezer forint. Központi költségvetésből támogatást nem kaptunk. Önkormányzattól pályázat útján 80 ezer forintot, az NCA-tól 200 ezer forintot
nyertünk el. Alapítványunk jogosult az SZJA 1 %-ából befolyt támogatásokra, melyből 78 ezer forint érkezett számlánkra. Pártot nem támogattunk,
és párttól támogatást nem kaptunk. Tisztségviselőink munkájukat térítés
nélkül végezték. Alapítványunk munkáját, pénzügyi tevékenységét a Felügyelő Bizottság rendszeresen ellenőrizte. Horváth Gyuláné ügyvezető
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Középpontban
a teniszesek
Szent István Kupa Városi Amatőr teniszverseny került
megrendezésre a Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klub
megrendezésében augusztus utolsó hétvégéjén a Honvéd
teniszpályákon Juhász Árpád vezetésével, ahol az amatőr
versenyzők színvonalas játékkal a következő eredményeket
érték el.
Női páros: 1. helyezettek Kovács Nóra – Bányai Klaudia;
2. Dr. Pálinkásné dr. Kepenyes Márta – Varga Katalin; 3. Dr.
Horváthné Juhász Nauzika - Dr. Palásti Gabriella. Vegyes
páros: 1. helyezettek Dr. Fazekas Beatrix – Dr. Dobák
Nándor; 2. Dr. Pálinkásné dr. Kepenyes Márta – Jókai
Gyula; 3. Varga Katalin – Dinnyés Tibor és Kovács Orsolya
– Dr. Rácz Levente. A férfi párosban Miklós Rita – Dinnyés
Gábor illetve Bársony Zoltán – Dr. Dobák Nándor közül
kerül ki majd a győztes, viszont férfi egyéniben Dinnyés
Gábor nagy küzdelemben győzedelmeskedett Kecskeméti
Zoltán ellen. Vigaszágban is izgalmas mérkőzések közepette
alakult ki a végeredmény: 1. helyezett Vozár László; 2. Szakács Ferenc; 3. Juhász Marcell és Nagy Tibor. A szezonnak
még közel sincs vége, mert kezdődnek a Városi Amatőr
Csapatbajnokság őszi fordulói.
(KoNi)

Balszerencsés kezdet
Az asztailtenisz Exra Liga első fordulójában a Kiskunfélegyházi ASI Budapesten a tavalyi bajnok Lombard BVSC
otthonában 6:1 arányú vereséget szenvedett. Győzött Pálosi
Balázs. Az új szerb játékos, Krepuja Bojan nélkül felálló
FASI csapata szoros mérkőzésen vesztett. A következő megmérettetésre szeptember 12-én kerül sor. Az ellenfél a
Celldömölk együttese.

Pályázat
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában
lévő, összesen 34 hektáros iparterületi
besorolású ingatlanok értékesítésére.
A vételár minimális mértéke a
0461/19 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában 2.727,- Ft/m2 + ÁFA, a 0463/1112-13 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában 1.479,- Ft/m2 + ÁFA.
A pályázat benyújtásának határideje:
2009. október 28. 11.00 óra
A pályázat benyújtásának módja:
személyesen vagy képviselő útján
A pályázat elbírálásának határideje:
2009. november 5.
Információ: Polgármesteri Hivatal
Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-018
Szeptember 11-én 18 órakor dr. Varga
Tibor jogtörténész előadása Sacra Pannónia, Szentek országa címmel a Rocktárban (Kossuth u.35). Napvágás
koncert 21 órától. Szervező a Huszka
József Hagyományőrző Egyesület.

Hirdessen a Félegyházi Közlönyben! Hirdetése ingyenesen jut el
a város valamennyi polgárához!
Hatékonyság, kedvező árak! Félegyházi Közlöny, az Ön lapja!
Tel: 0676/467-541

