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Közlöny
Összesereglettek a kunok

Testvérvárosi kapcsolat
Partnervárosi megállapodást kötött a dán Silkeborg
Kiskunfélegyháza városával, és Tiszaalpár nagyközséggel. A dán-magyar
együttműködést tanúsító
okleveleket Kiskunfélegyházán, szeptember 11-én írták alá a települések
képviselői.
Folytatás a 2 oldalon.

Kétszáz éves a Móra
Fennálásának 200. évfordulóját ünnepli idén a Móra Ferenc Gimnázium. A jubileumi rendezvények egyik
színfoltja volt a Móra Ferencről elnevezett bor bemutatója. Folytatás a 4. oldalon.

Lovagi kitüntetés
A legnépesebb kun településen, Kiskunfélegyházán, szeptember 12-én a Kárpátmedence és a világ minden tájáról összesereglettek a kunok. A Kunok I. Világtalálkozójának megnyitó ünnepségén a kun
települések mellett a Kazah Köztásaság is
képviseltette magát.
Folyt. a 2. oldalon.

Energetikai felújítás
a Constantinumban
Több mint százharmincmillió
forintot költenek a Constantinum Intézmény Petőfi Sándor
utcai épületének felújítására.
Az iskola az épületegyüttes korszerűsítésére 66 millió forintot
nyert az Európa Unió Regionális Fejlesztési Alap pályázatán - minderről Mayer Tamásné, az intézmény igazgatónője számolt be a szeptember
15-én megtartott sajtótájékoztatón.
A rendelkezésre álló pénzt az intézmény épületének energetikai
fejlesztésére fordítják. A szakemberek elkészítik a padlásfödém külső hőszigetelését, a homlokzati nyílászárók hőszigetelését, az elavult nyílászárók
cseréjét, felújítását. Az építészeti
munkákon túl korszerűsítésre

A Nemzetközi Szent
György Vitézei Lovagrend koronával díszített
Nagykeresztjével tüntették ki Kapus Krisztiánt,
szeptember 12-én, a városházán megtartott rendi gyűlésen.
Folytatás a 2. oldalon.

Megújultak a panelek
Ünnepélyes keretek között adták át szeptember 21-én a Petőfi lakótelep
két felújított kilencven lakásos társasházát. A beruházás teljes költsége
mintegy 280 millió forint volt.
Tavaly négy lakóközösség nyert
pénzt Félegyházán a panel felújítási
program pályázatán. Ezek közül
két kilencven lakásos társasház a

kerül az épületegyüttes fűtési- és
elektromos rendszere. A melegvízellátást napkollektorok segítségével oldják meg.
A rekonstrukció jelentős költségmegtakarítást jelent az intézmény számára. Az éves fűtésszámla például 5 millió forinttal lesz kevesebb a tavalyinál.
A szakemberek állítása szerint
korszerűsítés után az épületegyüttes 25 évig nem szorul komoly felújításra.
A beruházás szeptember 21-én
kezdődik és várhatóan jövő év
augusztusában fejeződik be.
-g-

Petőfi lakótelepen. A felújítási
munkákat idén nyáron kezdte el a
kivitelező cég, a műszaki átadásra
szeptember 21-én került sor.

Kapus Kisztián, a körzet önkormányzati képviselője és Udvari Tamás,
a kivitelező cég munkatársa vágta át a nemzeti színű szalagot
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Kuntalálkozó Kiskunfélegyházán

Folytatás az 1. oldalról.
A világtalálkozó gondolata két
éve fogalmazódott meg a kun
települések vezetőinek fejében. Tavaly, a Bács-Kiskun Megyei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei önkormányzatok
létre hozták a Kun Összefogás
Konzorciumot, amelyhez harminckét kiskun, kilenc nagykun település, öt múzeumi és
civil szervezet, valamit az
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark is csatlakozott. A konzorcium a világtalálkozó megszervezése mellett célul tűzte ki
az itthoni és a külföldi kun települések közös tudományos,
oktatási, kulturális, és turisztikai együttműködését. Az első
lépés a kunok világtalálkozójának megrendezése volt. A
kezdeményezéshez időközben
a dunántúli Görgeteg, Sarkad, a
vajdasági Pacsér, Bácskossuthfalva, Bácsfeketehegy, Piros
települési önkormányzatai is
csatlakoztak. A Kunok I. Világtalálkozójának megnyitó ünnepségén a kun települések delegációi mellett a Kazah Köztársaság is képviseltette magát.
Ficsór József, Kiskunfélegyháza polgármestere, a Kun
Összefogás Konzorcium elnöke kérdésünkre válaszolva el-

mondta, a háromévente megrendezésre kerülő világtalálkozó legfontosabb célja a kun
identitástudat, a hagyományok megőrzése, ápolása és
közvetítése. Tehát minden
kun település mutassa be
értékeit, mutassa meg,
hogy melyek azok a
hagyományok, amelyeket fontosnak tart,
hisz ezzel a kun identitást erősítik Magyarországon. Jövőt csak
úgy tudunk építeni, ha
tisztában vagyunk a múltunkkal.
A kun világtalálkozó eseményei kiterjednek a Kis- és Nagykunság, a Jász és a Délvidék
településeire. A két hét alatt számos, tömegeket vonzó program - tudományos konferenciák, történeti kiállítások, kiadványok bemutatása, hagyományőrző és kulturális fesztiválok, előadások - emlékeznek meg a kunok betelepítésének 770. évfordulójára, és
az eddigi, példa nélküli kun
összefogásra.
Kun Halmot avattak szeptember
17-én az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. A halomnak helyet adó, eddig "nagyrétnek" nevezett terület új nevet
kapott, Kunság (mezeje), latinul Cumanorum Campus. A Kun
Halmon helyezték el Győrfi
Sándor, karcagi szobrász "Őseink" nevet viselő alkotásait,
melyek a kun és a magyar
közös múltra emlékeztetnek. A
Kun Halom megépítéséhez
szükséges földmennyiséget a
kis- és nagykun települések
szállították Ópusztaszerre.
Minden település 4 köbmétert
ajándékozott földjéből, ebből
épült meg a közel 3 méter magas, 14 méter széles domb.
A Kunok I. Világtalálkozójá-

nak záró ünnepsége szeptember 27-én Karcagon lesz.
A jászok és a kunok nem honfoglaló őseinkkel érkeztek a
Kárpát-medencébe, hanem a tatárjárást követően IV. Béla király hívására települtek le a Duna–Tisza közén, Fejér megye
dunántúli részén, a Mezőföldön,
a Tisza és Körös között, a Körös–Maros közén és a Temesközben. Kötelezettségeiket és
kiváltságaikat 1279-ben törvényben rögzítették. A két nép fokozatosan felhagyott a sátorozó,
nomád élettel, és áttért a vallásra. A 16. században a török
háborúk idején a kunok területe
tovább zsugorodott. Először az
egri vár 1558-as összeírása nevezi meg a fennmaradt három
Duna–Tisza közi szék lakosságát a kiskunoknak, és a Tisza–
Körös közi Kolbáz-székét pedig
nagykunoknak. A szabadságjogok visszaszerzése érdekében
mozgalom indult, ami 1745-ben
az úgynevezett jászkun redemptio-hoz, azaz megváltáshoz
vezetett. A jászkun kerület jogi
különállása az 1876-os közigazgatási reformmal szűnt meg,
ekkor tagolták be a szomszédos
megyékbe.

Kunszállási ezüstdénárt kapott dr. Kovács Sándor Karcag, és Ficsór József Kiskunfélegyháza polgármestere Kovács Imrétől, Kunszállás polgármesterétől a világtalálkozó nyitó ünnepségén.

2009. szeptember 24.

Testvérvárosunk...
Folytatás az 1. oldalról.
Elsőként Tiszaalpár, majd 1998-ban
Kiskunfélegyháza kötött partnervárosi
megállapodást a dániai Kjellerup városával. Dániában 2006-ban új közigazgatási rendszert vezettek be, melynek
következtében a korábbi városi kapcsolatok, így a Kjellerup – Kiskunfélegyháza – Tiszaalpár településeké is átkerültek a dán térségi önkormányzatokhoz. Az új együttműködési partner Silkeborg önkormányzata lett. A partnervárosi kapcsolatot szentesítő dokumentumot szeptember 11-én írta alá Ficsór
József, Kiskunfélegyháza polgármestere, dr. Csernus Tibor, Tiszaalpár alpolgármestere, dr. Nemes Tibor, a kiskunfélegyházi Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsnoka, Jens
Erik Jørgensen, Silkeborg város polgármestere és Torben Baek Sorensen, a
Dán-Magyar Baráti Társaság elnöke.

Lovagi elismerés
Éves rendi gyűlését tartotta szeptember
12-én a Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend Kiskunfélegyházán, a
polgármesteri hivatal dísztermében. A
rend tagjai egyebek mellett számotvetettek az előző év történéseivel és megbeszélték az előttük álló esztendő programjait, munkatervét. Az ülés alatt a
Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend koronával díszített Nagykeresztjét adták át Kapus Krisztiánnak,
elismerésül a másokért végzett áldozatos munkájáért, majd a szintén kiskunfélegyházi Kutalik Tamást kinevezték
a lovagrend nemzetközi kapcsolataiért
felelős főispánjává.
Dósai Bence

Vida a megyei elnök
Az SZDSZ megyei elnökévé választották Vida Pált, a félegyházi szervezet
vezetőjét. Az Országos Tanácsba dr.
Szécsi Gábor SZDSZ ügyvivőt delegálta a testület.
Vida Pál felvállalta a megyei SZDSZ
elnökségét annak ellenére is, hogy a
párton belül komoly problémák voltak
az elmúlt időszakban és a közvélemény-kutatások is a párt mélyrepüléséről adnak számot. Az új megyei
elnök nagy érvágásnak tartja, hogy
Török Gusztáv kalocsai és Ficsór
József kiskunfélegyházi polgármester is kilépett az SZDSZ-ből. Ennek
ellenére úgy véli, megfelelő programmal vidéken is növelhető a párt támogatottsága.
Vida Pál szerint vannak az SZDSZ-ben
olyan szakemberek, akik meg tudják
fogalmazni a mezőgazdaság fejlesztéséhez szükséges teendőket éppúgy,
mint a munkahelyteremtés bővítéséhez
nélkülözhetetlen kormányzati feladatokat.
Forrás: Félegyházi TV
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Hagyományőrző fesztivál

Kutyabemutató

Hetedik alkalommal rendezett gasztronómiai fesztivált Kiskunfélegyháza önkormányzata. A rendezvénysorozat hagyományőrző halászléfőző versennyel indult,
majd szeptember 12-én libafesztivállal folytatódott.

Hosszú szőr, hatalmas termet, méltóságteljes
megjelenés, talán ezekkel lehet leginkább jellemezni a kutyák királyát, a komondort és a kuvaszt. Ezekkel az ősi magyar kutyafajtákkal ismerkedhettek meg a félegyháziak szeptember
11-én a Komondor Fajta Club jóvoltából, a
Petőfi téren rendezett bemutatón.
Nomád állattenyésztő őseink legfőbb vagyona a
nyáj volt, melynek védelmét a komondor és a
kuvasz látta el. Az ebek manapság házőrzőként,
majorságok, kertes házak félelmetes védelmezőjeként szereznek hírnevet. A kutyabemutató szervezőinek célja az volt, hogy minél több emberrel megismertessék a legősibb magyar pásztorkutyafajtákat és bemutassák az állat viselkedését, szokásait.
G. Zs.

A szám szerint tizenegyedik libafesztivál
idén sikerült talán a legjobban – tájékoztatta lapunkat Darabos Andrea, a Móra
Ferenc Művelődési Központ igazgatónője. Elmondta, közel harminc egyedi portékákat kínáló kézműves, és különleges
programok várták a felnőtteket és gyere-

keket egyaránt. A Bartók Kamaraszínház,
a Művészetek Háza, Kádár Ferkó fotószínháza, Szekrényjátékok, Piktorok kertje,
Sárkányverők és Lúdas Mátyás bábszínháza szórakoztatta a nagyérdeműt. A hagyományos főzőversenyre
huszonegy csapat nevezett, de nem
maradt el a libaszépségverseny
sem. A libatenyésztőknek az
Integrál Zrt. szervezett szakmai találkozót. Kapcsolódva a Kunok I. Világtalálkozójához, tizenhárom kun falu és város
mutatkozott be két színpadon a „Kunok utcájában”.
A gasztronómiai fesz-

tivál szeptember 16-án kun lovas emléktúrával folytatódott. A záró rendezvény a
Kiskun Szüret volt szeptember 19-én, a félegyházi Gazdakörök szervezésben.
Kapus Krisztián, az önkormányzat művelődési, oktatási és vallásügyi bizottságának elnöke, lapunk érdeklődésre elmondta, nagyon fontos elődeink tisztelete,
hagyományaink ápolása. A gasztronómiai
fesztivál jó alkalom arra, hogy az emberek
ismét találkozhassanak a közösség élményével. Fontos a helyi értékek bemutatása,
legyen szó akár népi- és moderntáncról,
kézművességről, művészekről.
Kapus Krisztián fiatal szakpolitikusként
fontosnak tartja jelen értékeinek megbecsülését, a mai, kortárs, akár fiatal művészek
támogatását, szárnybontogatásainak segítését. A művelődési, oktatási és
vallásügyi bizottság kiemelten odafigyel a kezdeményezésekre, mivel a jelen színesítése mellett legalább annyira
fontos a jövő alapozása, építése, ezért is szerveznek, támogatnak egyre több fiataloknak szóló, értékteremtő
programot. A gasztronómiai fesztivál idegenforgalmi szempontból is kiemelkedő jelentőséggel
bír, hisz segíti a város
fejlődését, megélhetést jelenthet, hasznot hozhat a
település lakóinak.

Vetélkedtek
a szakácsok
Huszonegy csapat amatőr és profi szakácsai
álltak a tűz mellé, hogy elnyerjék a „Ki-mit-tud
főzni, sütni” libából címmel megrendezett versenyt szeptember 12-én a XI. Kiskunfélegyházi
Libafesztiválon.
A szakácsok három kategóriában mérték össze
tudásukat. A legfinomabb levest a Hazai csapat
főzte, megelőzve Stan és Pan és a Televízió szakácsait. Az egytál ételek elkészítésében a Jóbarátok libagombóca vitte a pálmát, második a
Legjobb barátok, a harmadik helyen a Kisüst Bt.
végzett. A sültek, azaz „Király kategória” győztese
a Gerzson Liba Emlékére válogatottja lett,
lefőzve a Lúdanyó és a Lúdtalpasok csapatát. A
díjakat Bede Róbert a TV Paprika mesterszakácsa adta át.
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Éjszakai gondolatok

A precíz festő

Áldott idők-ballada
a cserkészekről

Pesztalics Márta nem ismeretlen a félegyházi
közönség előtt. Ritkán látni errefelé, de nyaranta a Holló László Képzőművész Kör tiszaalpári táborában alkot, lévén a közösség tagja.
Legutóbb tavaly decemberben a TKIKI Batthyány Általános Iskolában láthatták műveit
egy nagyszerű kiállításon.

Felbecsülhetetlen értékű két albumot
kaptam ma délután Rosta Esztertől, a
Móra Gimnázium szeretni való, mindent
tudó tanárától. Az albumok készítője Érszegi István, régi drága öreg barátom,
cserkésztársam. Az albumok a félegyházi ,,Mikes Kelemen,, cserkészcsapat
történetét ábrázolják – képekben, írásban, fotókban. Felrémlett bennem is a
múlt, hiszen mi is ennek a cserkészcsapatnak a cserkészei voltunk 1944-től az
1949. évi kommunista betiltásig.
Reggeleink azzal kezdődtek, hogy a
Szent István templom 7 órás miséjén ministráltunk Dr. Kominyák János főtisztelendő úrnak: Dobsa Sanyi, Pallagi Sanyi, Falu Tibi, Szabó Tibi és a többiek
mind.
A cserkész tízparancsolat nekünk szent
törvény volt, mindig megtartottuk Húsvétkor, Úrnapjakor, a mi egyenruhás
cserkészeink kísérték vigyázz menetben
a Megváltót tartó baldachint. Közben
jártuk az erdőket, folyókat reggeltől, estvelentéig. Sajnos 1949-ben ránk tört a
Kommunista diktatúra. Államosították
Gimnáziumunkat, betiltották cserkészcsapatunkat.
Egy nagy Kossuth utcai tüntetésen még
tiltakoztunk ellenük. De az Ávós sereg
erősebb volt nálunk. Nekik fegyvereik
voltak, a mi fegyverünk meg csak a tiszta gondolat volt. Dobsa Sanyi, mellettem
tüntető drága Barátom olyan hatalmas
ütést kapott a fejére egy ávós dorongtól,
hogy mikor már régen híres zongorista
volt, még akkor is világított a sebhely a
fején. Én olcsóbban megúsztam: cserkészbotomat, meg az orromat törték
ketté.
Hát igen, akkor ilyen fejbetörős idők
jártak. Így lett vége a humanista áldott
időknek, meg a cserkészkedésnek!
Falu Tibor, öregcserkész, öregdiák

Programajánló
Szeptember 24., csütörtök 18 óra. A Hatytyúkerti zenés esték c. sorozatban Takó
Lajos vezetésével közreműködik a TKKI
Művészeti Iskola ütős együttese.
Szeptember 26., szombat 10-12 óra, családi szombat délelőtt. Történelmi íjászat
kicsiknek és nagyoknak - a Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület bemutatkozása.
Október 1., csütörtök 18 óra. A Földrajzi szabadegyetemi sorozat keretében
vendégünk: Boros László hegymászó.
Bevezetőt mond Bense Zoltán hegymászó.
Csütörtökön szeptember 24-én 20 órakor
a Kiskun Múzeumban KIS-KUNSÁG
Közéleti esték sorozatban az est vendége Gajdics Ottó, a Hír TV vezérigazgató-helyettese.

A Vajdaságból érkezett művész kiváló akvarellfestőként írta be magát a szegedi alkotók világába, illetve a félegyházi Holló-körbe. Az évek,
évtizedek során e technikának a legnehezebb
ágát, az úgynevezett száraz akvarellt fejlesztette
magas szintre, amely fokozott precizitást, elmélyülést és nagyfokú szakmai tudást igényel.
Az akvarell festészete mögött azonban ott rejtőzött egy másfajta kifejezésigény. Mintha az a
másik arra várt volna, hogy eljöjjön az ő ideje. S
valóban, pontosan el tudjuk csípni azt a pillanatot, amikor felszínre tört ez az új szenvedély, az
ikonfestészet, 2001 decemberében egy szegedi
tárlatán.
Az ikonfestészet nem abból áll, hogy valaki tud
egy kicsit festegetni, aztán megtetszik neki az
ikon, majd nekilát és ő is fest néhányat. Az ikonfestészet egy hosszú, főként lelki fejlődési folyamat. Nem véletlen, hogy elsősorban a keleti egyházban szerzetesek foglalkoztak és foglalkoznak
ma is ezzel a művészeti ággal egész életükön át.
Az ikonfestőnek lelkileg és értelmileg is el kell
jutnia spiritualizmus lehető és legmagasabb
fokára. E műfaj etalonja kétségkívül Andrej
Rubljov és a leghíresebb festménye a Szentháromság ikon, melyet az emberiség 10 legszebb
alkotása között tartják számon. Ezért a valódi
ikonfestőknél csak annyi a kérdés, hogy ennek a
lelki fejlődésnek az Isten felé vezető úton milyen
magas fokára jutott az illető. Ha a szakmaisága
magas fokú, akkor a művekből ez is megállapítható.
Az Ipartestület Székházának nagytermében az
érdeklődők megpróbálhatták kiolvasni Pesztalics Márta ikonjaiból azt a bizonyos lépcsőfokot. De ahogyan a festése sem egyszerű egy
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ilyen képnek, úgy a befogadása sem az. Normál
esetben a laikus műtárgynéző megáll pár másodpercre egy-egy alkotás előtt, lezajlik a befogadás
és megszületik az ítélet. Tetszik, nem tetszik.
Egy ikonnál nem ez a mérce. Ott nem így működnek a dolgok, vagy ha igen, a néző lényegében kívül marad a teljes befogadáson és
legfeljebb valamiféle sommás tetszésnyilvánításig jut el. Az ikonokat nézőnek tudnia kell,
hogy itt nem elég egy-két pillantást vetni és rohanni tovább, itt elmélkedni, csendben lenni,
imádkozni kell. Hiszen a földi ember itt találkozhat a túlvilág milliőjével. Minden képi eszköz ezt szolgálja. Az aranyszínű háttér, a kevés
figura, a mozdulatok merevsége és a nézővel
való szembenézés.
Maga az ikon szó – eikon = ablakot is jelentve,
lényegében egyfajta rálátás, betekintés a transzcendens világba. Az eléje álló embereknek felvillantani, megláttatni az isteni lényeget, a misztériumot. Bizony ez nagy felelősséget ró az
alkotóra is. Mert az ő feladata, hogy hírt adjon
erről a világról, közvetítsen valamit ebből a
lényegből, ezért kell lelkileg magas fokon állnia
annak, aki ilyen feladatra vállalkozik. Ezért kell
neki végigmenni egyfajta lelki fejlődésen, egyre
beljebb és beljebb merítkezni az isteni világba.
Pesztalics Mártát lelki alkata, végtelen precízitása, azaz egyénisége alkalmassá teszi erre a
cseppet sem könnyű feladatra.
Az ikonművészet leggyakoribb témája az
Istenszülő, az Istenanya. Ez a teljesség, melynek
értékeltetésére egyetlen kifejezést használ, a
Mária és gyermeke kifejezés helyett, mintegy
jelezve ezt a titokzatos többletet. A másik fő alak
a Pantokrátor, a világ ura, vagy ahogy mi ismerjük, Krisztus. De amíg a nyugati kultúrában
látunk külön-külön ítélő, megbocsájtó emberi
Krisztust, addig a keleti ábrázolásban csak egyfajta emberek feletti, szinte érinthetetlen király,
szigorú tekintetű ítélő alakként jelenik meg.
Pesztalics Mártánál az Istenanyák szép arcú,
egyfajta emberi töltésű női alakok, melyek hordozzák alkotójuk széplelkűségét. A kiállítás
többi része lényegében egy megszokott képsor
volt, melyet alaposan elhomályosított a főfal
ragyogó ikon képsora.
RF

Bort neveztek el Móra Ferencről
Meglepetéssel készültek az intézmény tanárai
és diákjai a Móra Ferenc Gimnázium fennállásának 200. évfordulójára. Az iskola egykori
tanulójának és névadójának, Móra Ferencnek tiszteletére "Móra Cuvée" néven új bort
mutattak be szeptember 10-én.
Selb László hegybíró két, többszörös aranyérmes vörösborából, a
kékfrankosból és a cabernet sauvignonból háziasított új bora okozta a
meglepetést. Az italt a Móra-család
engedél yével, valamint az Országos Borminősítő Intézet jóváhagyásával "Móra Cuvée" néven mutattak
be. A bor kereskedelmi forgalomban nem kapható, csupán a találkozó tiszteletére töltöttek meg díszpalackokat, hogy a résztvevőket a
finom itóka is emlékeztesse a jeles
évfordulóra. A díszpalack emblémájának szövegét a borász lánya,

Selb Edina készítette. Az első palackot Rosta
Ferenc, a Móra Ferenc Gimnázium igazgatója helyezte el az iskola falában. A palack
helyét emléktábla jelzi. Az intézmény jubileumi programjairól következő számunkban számolunk be részletesen.
Némedi László
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Volt egyszer egy csemegebolt
Fehér asztalnál találkoztak újra az egykori munkatársak
A városházával szemközti legendás 1-es
számú csemegebolt egykori alkalmazottai és
vezetői találkoztak egymással az elmúlt
hétvégén, hogy fehér asztal mellett elevenítsék fel hajdani emlékeiket, s hogy beszámoljanak utolsó találkozásuk óta életükben
végbement változásokról.
Egy-egy bolt vagy üzlet népszerűségét árukínálata mellett alapvetően meghatározza,
milyenek az eladói. Ez már akkor is alapigazságnak számított, amikor a marketing
még ismeretlen fogalom volt errefelé. Mert a
legjobb informátor régen is, ma is: az eladó.
A vevő ugyanis az olyan üzletekbe jár vissza
szívesen, ahol az áru mellé kedvességet és
hasznos információkat is kap. Mert nem az a
fontos, hogy az eladó rásózza a vevőre az árut,
aki aztán soha többé nem tér vissza oda, az
elsődleges cél mindig a vevő, a vásárló megnyerése. Ám ehhez a szakmai tudás és a személyes megjelenés mellett, megfelelő empatikus készségre és kommunikációs képességre, is szükség van. Ettől válik az értékesítés
„személyes eladássá”.

A hajdani „1-es”-ben, és a későbbi Violában ez
mind együtt volt. Nem véletlen, hogy a kedvükre való árut kereső félegyháziak körében
szállóigévé vált a mondás: „Gyerünk az
Egyesbe!”
A hétvégi találkozó egyik főszervezője, a ma
már fogalomként emlegetett üzletvezető,
Tarjányi Dezső elmondta, a sarki üzlet 1950ben csemege népboltként indult. Tíz évvel
később átvette a Bács-Kiskun Megyei Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat, majd utódjáé, a Bács Konzum Rt-é lett. Sikerét jól illusztrálja a tény, hogy 1996-ban a kiskunfélegyházi
„Egyes” csemegeüzlet vezetője elnyerte az első
ízben kiírt országos áruházvezetői versenyt.
Aztán a kilencvenes évek második felében
egyre gyakoribb lett a tulajdonosváltás. A
népszerű üzlet előbb a Bakony, majd a Mecsek Füszért Rt. tulajdonába került. A növekvő bérleti díjak és a városban elszaporodó szupermarketek azonban a Violát is „megviselték”. Az apadó áruforgalom ellensúlyozására folyamatosan csökkent a területe,
mígnem tavaly véglegesen megszűnt. Helyét különböző pénzintézetek foglalták el. Az

egykori eladók szétszóródtak. Többségük
igyekezett a kereskedelemben maradni, de
volt, aki „átnyergelt” a vendéglátó iparba, és
olyanok is szép számmal akadtak, akik teljesen új pályát választottak.
A szomorú vég dacára az elmúlt hétvégén
mégis az örömé volt a főszerep. A „lányok”
és az egykori boltvezetők hol kacagva, hol
könnyezve idézték fel a régi élményeket, s
egyperces néma felállással tisztelegtek azok
emléke előtt, akik időközben „eltávoztak”
közülük, közülünk.
Szász András

Meghívó
Sok szeretettel hívunk minden érdeklődőt 2009. október 1-jén 14,00 órai kezdettel
az „Autóbusz megállók és fordulók” ünnepélyes átadására.
Helyszín: Bugaci úti Gazdaköri megálló – forduló

BUSZVÁRÓK - FORDULÓK
felújítása 32 helyszínen

Program:
1. Köszöntőt mond:
Ficsór József polgármester
Lőrincz Tibor, a 14. sz. választókörzet önkormányzati képviselője
2. Átadás,
3. Kötetlen beszélgetés

Polgármesteri Hivatal
Beruházási
és Településfejlesztési Csoport
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Lajos Nóra (anyja neve: Czipfl Viktória), Szappanos
Kornél (Hürkecz Bernadett Anikó), Szappanos Marcell (Hürkecz
Bernadet Anikó), Rónai Hunor Nimród (Katona Adrienn), Szakács
Milán (Fehér Henriett), Kozák Martin Patrik (Rácz Edina Erzsébet),
Kiszely Csaba (Almási Orsolya), Molnár Alexandra (Görög
Erzsébet), Papp Dániel (Gál Rita Tímea), Nagy Anna (Kis Katalin),
Lakatos Máté (Pöszmet Katalin), Sándor Máté (Bodor Krisztina),
Retkes Ambrus Kornél (Deák Renáta Ilona), Szabó Benedek
(Kelyman Gyöngyi), Móczár Patrik (Juhász Andrea), Balogh Luca
(Elek Mónika), Fodor Petra Dorina (Olajos Judit), Gondi Áron
(Fábián Krisztina), Ajtai Zoltán (Nédó Kinga), Dobák Dávid (Czakó
Erika), Palotás Tibor (Fazekas Tünde), Magyari László Csaba
(Szikszai Szilvia Bernadett), Fábián Anna Odett (Király Ágota),
Zsigó Attila (Kállai-Borik Brigitta), Szunyi Laura (Kis Anita).
Házasságot kötöttek: Kovács Klára – Tóth Péter.
Meghaltak: Tóth Andrásné Tóth Erzsébet, Simon István, Sörös
Józsefné Fercsák Etel, Ferenczi István, Lantos László, Kasza Ákos
Sándor – Kiskunfélegyháza. Kőrös Lajosné Katona Ilona, Bagány
Józsefné Danka Veronika – Tiszaalpár. Kocsis Imre –
Bugacpusztaháza. Surányi Franciska – Petőfiszállás. Süli István –
Jászszentlászló. Kászoni Mihály – Gátér.

Közhasznúsági jelentés
Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentése.
A CLIV. Törv. 19. § /3/ bekezdése alapján a 2008. évi közhasznú jelentésem az
alábbiakban adom meg. 2008. évi nyitó pénzkészlet:733 ezer Ft. Bevételek:
Kamat: 2 ezer Ft. SZJA 1 % 262 ezer Ft. Szülő- pedagógus vacsora bevétele:
601 ezer Ft. Támogatói jegy: 23 ezer Ft. gyűjtés 1-2 Ft:19 ezer Ft. Támogatás:
21 ezer Ft. Önkormányzati pályázat: 50 ezer Ft. Bevétel összesen: 978 ezer Ft.
Kiadások. tanulói támogatások költségei (tábor, rendezvény): 209 ezer Ft.
Tanulói ösztöndíjak: 256 ezer Ft. Tanulói jutalmazások: 25 ezer Ft. Útiköltség,
nevezési díj: 4 ezer Ft. Működési kiadások (nyomtatvány, egyéb költség): 15
ezer Ft. Számlakezelési költség: 16 ezer Ft. Kiadások összesen: 525 ezer Ft.
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2008. 12. 31-én: 1.186 Ft. Az alapítványt 1993. július
9-én 100 ezer Ft törzstőkével alapították. Az alapítvány célja elsősorban a
Darvas József Általános Iskola diákjainak és programjainak támogatása.
Közhasznú tevékenységünket a nevelés-oktatás, képességfejlesztés területén
végeztük. Az alapítvány kiadásai a kuratórium határozatai, döntései alapján
kerültek kifizetésre. A teljesült kiadások az alapítvány alapító okiratában
rögzített célokat – a Darvas József Általános Iskola tanulóinak érdekeit szolgálták. Az alapítvány tisztségviselői és a kuratórium tagjai a 2008. évben semmiféle alapítványi díjazásban, juttatásban nem részesültek. Az SZJA 1%-át (262
ezer Ft) az iskola tanulóinak és programjainak támogatására fordítottuk.
Mészáros Gyuláné Kuratórium elnöke

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 
• Szeptember utolsó vasárnapján az Újtemplomban szentmise keretében
szolgáltatják ki a betegek szentségét. Szeptember 27-én, vasárnap délután
4 órakor tartják a betegek ünnepi miséjét. Du. 3 órától lesz gyónási
lehetőség. Aki szeretne elmenni, de nem tud, az, ha telefonon kéri a
plébánián, küldenek érte autót, mely elhozza és haza is viszi öt. Azon a
napon este 7 órakor nem lesz szentmise az Újtemplomban.
• Szent Imre-ösztöndíjpályázat 2009. http://uj.katolikus.hu/kepek/2006/nagy/temesvari_pelbart_esztergom.jpg. A Katolikus Központi
Alapítvány pályázatot hirdet a 2009/2010-es tanévre a Szent Imreösztöndíj elnyerésére. Pályázhat minden 9-12. osztályos középiskolás,
vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton, első diplomás
képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben tanuló katolikus
fiatal. Beadási határidő: 2009. szeptember 26. (www.katolikus.hu)
• A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívta fel a hívek
figyelmét a katolikus hit megőrzésére az újpogányság egyre terjedő
szellemével szemben. A testület levelét szeptember 20-án minden katolikus templomban felolvasták. A teljes szöveg elérhető: http://kiskunfelegyhaza.gportal.hu/
• Dr. Bábel Balázs érsek mutat be szentmisét a keresztény családokért
szeptember 27-én 10 órakor Petőfiszállás-Pálosszentkúton. Az egyházmegyében élő családok zarándoklata kapcsolódik a püspökség missziós
programjához, melyet érseki székfoglalásának 10. évfordulója alkalmából
nyitott meg június 25-én a főpásztor.
• Október 3-án 10.30-kor lesz az elsőáldozás az Ótemplomban.
• Október 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.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár a 2007. évi SZJA 1%-ot, 161.499.- Ftot lamináló- és spirálozógép vásárlására fordította. A 2008. évi SZJA
öszszege: 134.851.- Ft. Olvasóink nevében köszönjük az adózók felajánlását. Adószámunk: 1663526-l-03. Kállainé Vereb Mária igazgató

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 21-től - szeptember 27-ig:
Korona Patika Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel: 76/466-582.Szeptember 28tól október 4-ig: Körpatika Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel: 76/462-620.
Október 5-től-október 11-ig: Móra Patika Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2.Tel:
76/461-721. Hétfő-kedd-szerda-csütörtök: 20-22 óráig ügyelet, 22-7.30 óráig
telefonos készenlét ( az aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál van). Péntek:
20-22 óráig ügyelet, 22-08 óráig telefonos készenlét. Szombat: 20-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap: 19-22 óráig ügyelet, 22-7.30 óráig
telefonos készenlét. Ünnepnap: 08-22 óráig ügyelet, 22-7.30/08 óráig telefonos
készenlét. Figyelem! A TESCO-ban működő ALMA Patika bezárt. Az aktuális
ügyeleti rendről szóló kiírás minden gyógyszertárban megtalálható.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szeptember 26-án és szeptember 27-én: Dr.
Sörös József. Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. Tel: 06 70/6677-188, Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. Tel.: 06 20/9812-181.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06/70-321-05-85, 06/ 70321-05-84.
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Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Amrida Bt. (amridabt@gmail.com)
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Szeptember 25-27. (péntek): 14.00 Tujasor avatás a Darvas iskola
udvarában. 18.00 Játszótéri-party (minden gyermek ajándékot
kap!!!). 19.30 Blue Weather koncert. 20.15 A Láma Dalai koncert.
21.00 órától Utcabál a SPAR parkolóban felállított sátorban.
Szombaton egész nap élőben sugároz a Radio Smile a Petőfi-lakótelepről, élő kívánságműsor, közvetítés, riportok a Fesztivál programjairól. 8.00 Lakótelepi Főzőverseny (Nevezés a 70/207-4282-es
telefonszámon). 9.00 Szentmise az Asztalos János utcai keresztnél
Talapka István apát-plébánossal. 14.00 STREETBALL bajnokság
(nevezni a helyszínen 13-13.45 között). 15.00 Kerékpáros ügyességi
verseny az Autómentes Nap alkalmával - Óriás palacsintázás. 16.00
Aszfalt rajzverseny óvodásoknak és általános iskolásoknak az
Autómentes Nap alkalmával - Óriás palacsintázás. A főzőverseny
eredményhirdetése a színpadon. 16.30 Óvodásaink műsora (Bercsényi utcai óvoda, Constantinum Katolikus Óvoda).17.15 A Darvas
iskola aerobik táncbemutatója.17.30 Kiskunfélegyházi Népdalkör és
citerazenekar műsora. 18.00 Petőfiszállási - Szentkúti Nyugdíjas
Klub műsora. 19.00 Király Viktor koncert. 20.00 8 óra munka, 8 óra
szórakozás… - Nagy Feró koncert. 20.45 Fire Friends Tűzzsonglőrök. 21.00 Royal Expressz együttes műsora. 22.00 Diszkó sátor a
SPAR parkolóban.
Szeptember 27. (vasárnap): 7.00 Lakótelepi Horgászverseny a Lóúsztatónál (nevezés a 30/743-2877-es telefonszámon). 10.00 Lakótelepi erős emberek versenye (nevezés a 30/441-6738-as telefonszámon). 13.00 Díjátadás a legerősebb embereknek, horgászverseny
eredményhirdetése. 14.00-17.00 LAKÓTELEPI KUPA - kispályás
labdarúgó bajnokság a Darvas iskola udvarán. 14.00 Kiskunfélegyházi magánénekesek műsora (Kiss Ákos Jenő nótaénekes és barátai).
15.00 Padkaporos táncegyüttes. 15.30 Akrobat Original Dance Club
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táncbemutatója. 16.00 A Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület
műsora. 16.30 A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
táncosainak műsora.17.00 ERIKA C. tánccsoportok bemutatói. 17.40
Óvodások műsora (Százszorszép Óvoda). 18.00 Virtuóz dob-show.
18.30 Lakatos Krisztián koncert. 19.30 Vikidál Gyula koncert. 20.3022.00 DJ Dominik - nosztalgia diszkó. Crazy Dance, Truck Show,
Basket Ball, dodzsem, légvár, gumikötél, pónilovaglás, quadozás.
Érezze jól magát Ön is az V. Lakótelepi Fesztiválon!
Támogatók: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata,Kis-Kunság, Radio Smile, Sirius Rádió,
Juventus rádió, Félegyházi Közlöny, A hírmondó, Szuperinfó, Trió Tv,
Fekete Benő, Nagy László-lakótelepi zöldséges, Fókusz Takarékszövetkezet, Szász János - zöldég és gyümölcs nagykereskedés, Audi
Volkswagen Autósbolt, Reifen-Tyres Autósbolt, Happy New World
Kft., SPAR, Arany Ászok, Coca-Cola, ING Biztosító, Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület, Kiskunfélegyházi Szabadidő és Tömegsport Egyesület, Hungary Meat Kft.,Fornetti Kft., Koch’s Torma Kft.,
Eurocentker Kft., Terasz Ifjúsági Klub, Félegyházi Torma Kft., Balogh János-Kőrösi úti autómosó, Félegyházi Lovas Klub.

8. oldal

Félegyházi Közlöny

2009. szeptember 24.

Pályázati felhívás

Emlékfutással tisztelegtek idén is a félegyházi lánglovagok a 2001. szeptember 11-ei a New York-i
terror támadásban elhunyt tűzoltók előtt. A maratoni futáson mintegy ötszáz hazai és határon túli
tűzoltó, rendőr vett részt. A mezőny Kecskemétről indult Kiskunfélegyházára.

Dánffy kupa
Hét csapat lépett pályára szeptember 12-13-án,
a Dánffy Antal emlékére megrendezett Kiskun
Kupa kosárlabdatornán, Kiskunfélegyházán.
A nőknél a pálmát a Nyíregyházi FSE-NyKS (7
pont) csapata vitte el. A második helyen a
Kiskunfélegyházi KC (7 pont), a harmadik a Mezőberény (4 pont) válogatottja végzett.
A férfiaknál a dobogó legfelső fokára a Szolnok

(6 pont) kosarasai állhattak. Második a Békés (5
pont), a harmadik a Kiskunfélegyházi KC (4
pont), míg a negyedik a Kecskemét (3 pont)
csapata lett. A torna MVP játékosai, Orbán Katinka (Kiskunfélegyháza), és Sonyák Béla (Szolnok) lett.
A torna legtöbb pontot dobó játékosai, Gáspár
Zsanett (Nyíregyháza) 56 pont, Pintér Csaba
(Kecskemét) 55 pont. A félegyháziak közül,
Horváth Olívia 53 pont, Gál Martin, Monostori Gergely 54 pont. „Fair Play” díjat Mezőberény női csapat nyerte el.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága pályázatot
hirdet kiskunfélegyházi alapítványok és
társadalmi szervezetek 2009 évi támogatására. A pályázat céljára rendelkezésre álló összeg: 679.000 Ft.
A pályázat benyújtásához az összes költség 10%-ának megfelelő önerő szükséges.
A pályázat célja: játszóterek szépítése,
társadalmi munkával megvalósuló feladatok, város kulturális életébe illeszkedő programok megvalósításának támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyháza közigazgatási területén működő,
bíróság által bejegyzett és ott konkrét
tevékenységet végző társadalmi szervezetek, alapítványok.
Az elbírálásánál előnyben részesülnek
azok a szervezetek, amelyek a költségvetési rendeletben a képviselőtestülettől nem kaptak támogatást.
A pályázatok benyújtása: Egy pályázó
egy pályázatot nyújthat be az erre a célra
szolgáló pályázati űrlap és a hozzátartozó
nyilatkozatok kitöltésével.
A pályázati űrlapok a Polgármesteri Hivatal földszintjén az Ügyfélszolgálati
Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők
a város honlapjáról.
A pályázaton elnyert összeg csak tárgyévben és csak a pályázat céljára használható fel.
Beérkezési határidő: 2009. szeptember
30. 14 óra.
Elbírálás: 2009. szeptember 30.-át követő 30 napon belül
A pályázók tájékoztatása: Hiányosan,
vagy a határidő lejárta után beküldött,
valamint a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Pénzügyi Bizottságnak nem áll módjában elbírálni.
A pályázó köteles, a támogatási cél megvalósítását követő egy hónapon belül a
10% önerővel növelt támogatási összeg
felhasználását igazolni. A pályázaton
nyert összeg elszámolásával összefüggő
vitás esetekben az Önkormányzat ide
vonatkozó rendeletei érvényesek.
A folyósítás feltétele: A támogatási szerződés támogató és támogatott fél részéről
történő aláírása. Hitelt érdemlő igazolás,
hogy a pályázónak nincs egy évnél régebbi köztartozása (helyi Adócsoport,
APEH). A támogatott beleegyezik, hogy
nevét, a pályázat célját, összegét az Önkormányzat nyilvánosan közzétegye a város
honlapján.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1
példányban beküldeni: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. II. em. 90.

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 0463/11-12-13 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.

