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Az országos ARS SACRA fesztivál
keretében nagyon sok templom
és egyházi intézmény nyitja meg
„éjszakai” kapuit a nagyközönség
előtt különféle irodalmi, zenei és
egyéb művészeti rendezvények felvállalásával. Több éves hagyomány
már, hogy a félegyházi Szent István

templom is csatlakozik a „Templomok Éjszakája” elnevezésű rendezvénysorozathoz.
A Szent István templomban
szeptember havának harmadik
szombat éjszakáján nyíltak meg a
kapuk a nagyközönség előtt. Szeptember 20-án a szentmise után 20

órától kezdődött a programsorozat
egy nagyszabású kiállítás-megnyitóval. A kecskeméti képzőművészek „Isten tenyerén II.” címmel
67 alkotásból álló bemutatóját ifj.
Gyergyádesz László művészettörténész szakavatott megnyitójával
ajánlotta a közönség figyelmébe. A

kiállító művészek: Balanyi Károly,
Gyalai Béla, Horváth Judit, Hollósy
Katalin, Kalmárné Horóczi Margit
és Szabó Pál.
Ezután következett a templom új
kántorának, a félegyházi Fazekas
Tamásnak a bemutatkozó orgona
koncertje.

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

Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Kürti László

Éjszakai templomlátogatók
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Éjszakai templomlátogatók
Folytatás az 1. oldalról!
Majd a Palesztrina kamarakórus
előadását vezényelte Szatmári
Imre karnagy, nyugalmazott kántor. A Szent István templom és a
Móra Ferenc Gimnázium dicsőítő
csoportjának műsora már a mo-

dernebb egyházi zenéről szólt,
majd a Constantinum Intézmény
színjátszó köre Tóth Csaba tanár
vezetésével „A diktatúra diktálásban” címmel mutatta be műsorát.
A közönség közben folyamatosan
ismerkedhetett a templom padlásával és a templomtoronnyal. A

harang és a harangjátékok szakavatott ismerője, Szabó-Szűcs József várta az érdeklődőket a „magasabb régiókban”. A toronyóra
működéséről tartott előadásával
Kovács Gyula órásmester nyűgözte le a látogatókat.
Az éjszaka mozgalmassága –

Szolgáltató centrumot
avattak a Bankfaluban
A közelmúltban Félegyháza önkormányzata 150 millió forint
pályázati pénzt nyert az Alpári út
1. – Délibáb utca szegregátum
rehabilitációjára. A program
célja a romák és a hátrányos
helyzetűek
felzárkóztatása.
Ennek keretében alakították
ki a Csillag Szolgáltatópontot,
melynek átadó ünnepségére
szeptember 29-én került sor.
Dr. Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztérium államtitkára köszöntőjében kifejtette:
ez a program jó példa lehet arra,
hogy segítséget nyújtson az életmódváltásban, a jövőkép kialakításában, az egyéni boldogulásban. Gyermeket vállalni, családot
alapítani ugyanis csak úgy lehet,
ha vannak biztos alapjaink. Ha a
gyerekeknek van honnan iskolába
menni, van hova meghívni barátaikat játszani, van a családnak biztos lakhatási körülménye, amelyre
jövőt lehet alapozni. Ehhez tarto-

zik, hogy legyen munkahely és stabil jövedelem, amelyből eltartható
a család.
Kapus Krisztián polgármester
elmondta, hogy a program februárban indult és 2015. október
31-én zárul. A most megépült
szolgáltatópont az egyik legfontosabb elemként megteremtette

a higiéniai szolgáltatásokat fürdőszobával, mosókonyhával. Közösségi terek teszik lehetővé az
oktatások, tanácsadó szolgáltatások megszervezését, kisebb rendezvények megtartását. Azt is elmondta, hogy az építőipari képzés
már februárban megkezdődött, és
az abban résztvevők – gyakorlati
munkaként – oroszlánrészt vállaltak a felújításban, építkezésben.
Az elkövetkező időszakban a munkák folytatódnak. Többek között a
lakókörnyezet felújításával, illetve
a Délibáb utca mögötti illegális
szeméttelep felszámolásával.
Az ünnepségen az intézményt
dr. Kiss-Rigó László a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke szentelte meg.
A rendezvényhez kapcsolódóan
egészségügyi szűrőnapot tartottak a településrész lakóinak, este
pedig Molnár Ferenc Caramell koncertjére várták az érdeklődőket a
Béke térre.
H. S.

éppúgy, mint tavaly – csak jóval
éjfél után csitult. A kiállítás még
egy hónapig látogatható a templom nyitvatartási rendje szerint,
a szentmisék ideje alatt, illetve
egyéb esetben időpont egyeztetéssel a plébánia telefonszámán:
0676/467-039.
R.F.

Kazán-,
ablak-,
hűtőcsere
pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 milliárd forinttal támogatja a lakások önálló fűtésrendszerének kazáncserével
megvalósuló korszerűsítését.
A pályázati úton elnyerhető
forrásból lehetőség nyílik a lakóingatlanok elavult állapotú
gázkazánjainak új kondenzációs
gázkazánra történő cseréjére,
és ehhez kapcsolódóan a fűtési
és használati melegvíz-rendszerük korszerűsítésére. A gázkazánok cseréjével jelentősen
csökkenthető az energiaveszteség és a széndioxid-kibocsátás.
A támogatás vissza nem térítendő. A jövő héttől ablakcsere- és hűtőprogramot is indít a
minisztérium.
Tekintettel arra, hogy a pályázat megjelent, és elvileg 30 napig lesz nyitva – s már volt példa
rá, hogy a meghirdetettnél jóval
hamarabb berekesztették a
pályázatot, mert olyan sokan
pályáztak – Kiskunfélegyháza
Város önkormányzata azonnali
hatállyal (szeptember 24-étől)
1 fő munkatársat állít be a Szociális Csoportnál, aki egész nap
rendelkezésére áll az érdeklődőknek a pályázattal kapcsolatosan.
Minden információval segíteni kívánjuk a kiskunfélegyháziak
pályázási esélyeit!
Kapus Krisztián
polgármester
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Befektetői szemmel ismerkedett
Félegyházával a tajvani nagykövet
Kiskunfélegyházára látogatott szeptember 18-án Tajvan magyarországi nagykövete. Wen Lung Tao az Országgyűlés elnökének,
Lezsák Sándornak és Csányi Józsefnek, a Gazdaságfejlesztő és
Munkahelyteremtő Egyesület elnökének meghívására érkezett
városunkba. A tajvani diplomáciai vezetőt elkísérte a találkozóra
a nagykövetség kereskedelmi attaséja is, aki a külföldi beruházásokat koordinálja.

A nagykövetet látogatása során minden érdekelte, ami az
élelmiszeriparhoz kapcsolódik.
Ismerte a magyar libamáj hírnevét, tudta, hogy Félegyházáról
kerül ki az export 80 százaléka.
Arról is tájékozott volt, hogy az
Integrál Zrt. termékei Európán

Tajvan Közép-Európában, illetve
Magyarországon potenciális befektetési lehetőségeket és helyszíneket keres. A tájékozódás elősegítésére a vendéglátók átadtak egy
dokumentációt a nagykövetnek,
amely Kiskunfélegyháza gazdasági, infrastrukturális és társadalmi
paramétereit összegzi, bemutatva, hogy milyen befektetési lehetőségek vannak a városban. Wen
Lung Tao megismerve az anyagot,
szimpatikusnak találta Félegyháza
jó elérhetőségét, az autópálya és
a vasúti szállítás lehetőségének
együttes meglétét. Meggyőződhetett arról is, hogy Félegyháza mint
iskolaváros képes az igényeknek
megfelelő munkaerő képzésére.

kívül Kínába és Japánba is eljutnak. Véleménye szerint nem lehet
akadálya annak, hogy Tajvanra is
eljusson ez az ínyencség. Éppen
ezért a nagykövetség részéről
hamarosan megkeresés érkezik
majd az Integrál Zrt. részére,
hogy vegyen részt a Tajvanban
hamarosan megrendezésre kerülő nemzetközi élelmiszer-ipari konferencián
és szakkiállításon.
A várossal ismerkedve
a nagykövetet lenyűgözte,
hogy Petőfi városában lehet. Elmondta, hogy Tajvanon szeretik és ismerik
a költőt. Be is bizonyította ezt azzal, hogy a Petőfi-emlékháznál idézett
a „Szabadság, szerelem!”
című versből. A látogatás
után Wen Lung Tao úgy távozott, hogy hamarosan konkrét befektetési tervekkel tér
vissza Kiskunfélegyházára.

H. S.

Polgármester- és képviselőjelöltek Kiskunfélegyháza 10 választókerületében
Polgármesterjelöltek
Kapus Krisztián (Fidesz-KDNP)
Horváth Tamás Norbert (MSZP-DK)
Kiss Kálmán Tibor (LMP)
Kollár László (Jobbik)
Csányi József (Nemzeti Fórum)

Képviselőjelöltek
1. számú választókerület
Tancsa János Sándor (MSZP-DK)
Dr. Réczi László (Nemzeti Fórum)
Osztopáni Mihály (LMP)
Mester Ernő Csaba (Fidesz-KDNP)
Vida Pál (Együtt)
Szikszai László (Jobbik)
2. számú választókerület
Bense Zoltán (Nemzeti Fórum)
Huszka Zsolt (Fidesz-KDNP)
Kovács József (Jobbik)
Lukács László (LMP)
Nagy Lajos (MSZP-DK)
Földi László (Együtt)
3. számú választókerület
Kollár László (Jobbik)
Makádi Balázs (LMP)

Retkes Illés (Fidesz-KDNP)
Halmi István Lajos (Együtt)
Gyenes Attila (Nemzeti Fórum)
Eszik Bence (MSZP-DK)
4. számú választókerület
Konc László (Együtt)
Szamosi Endre Ferenc (Nemzeti Fórum)
Kiss Kálmán Tibor (LMP)
Dr. Garai István Levente (MSZP-DK)
Rózsa József (Független)
Kissné Kovács Ilona Mária (Fidesz-KDNP)
Dr. Vakulya István (Jobbik)
5. számú választókerület
Szládik József (Jobbik)
Dobák Alajos Zoltán (MSZP-DK)
Dr. Medgyesi József (Fidesz-KDNP)
Balla László Imre (Nemzeti Fórum)
Dr. Azúr Magdolna (LMP)
Varga István Zsolt (Független)
Szabó László Mihály (Együtt)
6. számú választókerület
Soós Sándor (MSZP-DK)
Varga Erzsébet (LMP)
Dongó József (Fidesz-KDNP)
Hajagos Gábor (Független)
Dr. Kása Zsuzsanna (Nemzeti Fórum)
Szabó József (Jobbik)
Fekete István (Együtt)

7. számú választókerület
Csáki Norbert (Jobbik)
Hegedűs Iván József (Független)
Kovács Mária Magdolna (LMP)
Horváth Gábor (Nemzeti Fórum)
Németi Hajnalka Erzsébet (MSZP-DK)
Bali János István (Együtt)
Tóth László Róbert (Fidesz-KDNP)
8. számú választókerület
Polgár István (Jobbik)
Dr. Ónodi Izabella (Nemzeti Fórum)
Kapus Krisztián (Fidesz-KDNP)
Szilágyiné Kocsis Anita Klaudia (LMP)
Kutalik Tamás (Együtt)
Nagy Róbert (MSZP-DK)
9. számú választókerület
Seres Jenő Tibor (LMP)
Dr. Kiss Ákos Csaba (Nemzeti Fórum)
Kovács Róbert (Jobbik)
Dr. Csikós Béla (Együtt)
Jankovszki Zoltán (Fidesz-KDNP)
Horváth Tamás Norbert (MSZP-DK)
10. számú választókerület
Ván Jenő (Nemzeti Fórum)
Szemerédi Péter Ágoston (MSZP-DK)
Balázs Mónika (LMP)
Lőrincz Tibor (Fidesz-KDNP)
Tanács István Lajos Együtt
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„Jé, a babaházat
is újrafestették!”
Csapatépítő tréninget cseréltek közös munkára és az
ovisok mosolyára az IBV-sek.
Rendszeres esőzés miatt az
ovisok közül sem látta még
mindenki, kipróbálásáról pedig
szó sem lehetett. Néhányan
a fotózás kedvéért vállalták,
hogy bemutatják az óvoda megújult környezetét, s bár nem
csúszhattak le a vizes játékon,
pózoltak a fotó kedvéért.
Az IBV megkereste a Móravárosi Óvodát, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében – és főleg
azért, mert szívesen tennének valamit –, mintegy 25 fővel jönnének,
és felújítanának olyan dolgokat,
amire a gyerekeknek szükségük
van. Kértek ezekről egy listát, és
rövidesen megtörtént a parkosítás,

a gyepszőnyegezés, és a homokozó
fölé árnyékolás került.
– Kaptunk az udvarra egy ivókutat is, elfelejthetjük a kancsós-poharas megoldást – számolt be az
óvodavezető, Magonyné Kis Czakó Katalin. – Szimpatikus megoldásnak tartom, hogy nem pénzt
ajánlottak, hanem megtervezett
munkát. Lecserélték a világítást is,
energiatakarékos izzókat kaptunk,
és gumitégla került a csúszda alá.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy
mindez az óvodánk alapítványa, és
az IBV közötti együttműködésnek
köszönhető.
Az alkalmi idegenvezetésre vállalkozó ovisok is egyenként rácsodálkoztak mindenre, és boldogan
kiáltottak fel: – Jé, a babaházat is
újrafestették!
tli
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Szüreti felvonulás
huszadszor

Huszadik alkalommal tartottak
szeptember 20-án szüreti felvonulást a Nagyszőlő úti és a Bugaci úti
gazdakörök, akikhez idén a Selymesért Egyesület tagjai is csatlakoztak. Több mint harminc fogatot díszítettek fel, és a hozzájuk
csatlakozó 27 hátassal vonultak
végig Félegyháza „ligetös” főutcáján, ahol már százak várták őket
izgalommal. A népviseletbe öltözött óvodások, fiatalok és felnőttek

meg-megállva pogácsával és borral kínálták „rajongóikat”. A táncosok pedig – zenészeik kíséretével
– minden helyszínen előadták produkciójukat. A Szent István templom előtt Hajagos Gyula atya áldotta meg az újbort. A városházánál
Kapus Krisztián polgármester és
az önkormányzati képviselők fogadták a felvonulókat, akik hálából
egy táncra is felkérték őket.
s-r

Ez a nap sem volt autómentes

Megkezdődött a Kőrösi
út padkázása
A munkálatok befejeztével
végre megoldódik a külterület
egyik forgalmas útszakaszán a
balesetveszély felszámolása –
számolt be Horváth Gábor önkormányzati képviselő.
– A probléma megoldását a
Közútkezelő Zrt. forráshiány miatt
nem tudta felvállalni, ezért még tavaly kezdeményeztem a másik érintett körzet képviselőjével közösen
az útszakasz padkásítását, és erre
500-500 ezer forintot javasoltunk

a külterületi utak felújításának keretéből elkülöníteni. Ez elegendő az
anyagköltségre, amihez a gépi munkát a Közútkezelő biztosítja. A padka nyesése és a víz elvezetése után
mészkőzúzalékkal töltik fel a külterületi útszakasz padkáját – mondta
el Horváth Gábor a szeptember 22én megindult munkálatok kapcsán.
Ezek után – tette hozzá – gépjárművel és kerékpárral is biztonságosan
lehet közlekedni az érintett útszakaszon.

Szeptember 22-e Európai Autómentes Nap. A rendezvény egyik
hosszú távú célkitűzése az, hogy
rávegye a rendszerint autóval
munkába, iskolába vagy kikapcsolódni járókat, hogy az utazáshoz
alternatív közlekedési módokat vegyenek igénybe.
A félegyháziakat idén szemmel
láthatóan nem nagyon érintette
meg ez a gondolat: nem csökkent

radikálisan a forgalom, és a kerékpárok sem szaporodtak meg látványosan.
A legfiatalabbak azért aktívak
voltak. Volt, aki a Petőfi téren rajzolt
vagy kézműves foglalkozáson vett
részt, akadt, aki a közlekedéssel
kapcsolatos tréfás kérdőív kitöltésére vállalkozott, a kétkerekű járgányokkal érkezők pedig akadálypályán mérték össze tudásukat.
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A Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának határozata
Az elmúlt hetekben a Félegyházi Közlöny körül kialakult helyzet,
és annak a lapot kiadó Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft. gazdálkodására vonatkozó hatásainak megtárgyalása érdekében a társaság Felügyelő Bizottsága szeptember 22-én ülést tartott, és az
alábbi határozatot hozta:
„A Felügyelő Bizottság a Létesítő
Okirat 3.2. d) pont alapján eljárva
a következő határozatot hozta és
indítványozza, hogy a képviselőtestület intézkedjen a jogellenesség
kiküszöbölése érdekében.
A Félegyházi Közlöny Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Társaság”) Felügyelő
Bizottsága súlyosan jogellenesnek
tartja a Társaság és az alapító Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata hivatalos lapjának és honlapjának (http://felegyhazikozlony.hu/)
(továbbiakban együtt: ”Félegyházi
Közlöny”) akadályozását és leállít-

tatását, illetve a Társaság ügyvezetője megbizatásának felfüggesztését, ezért indítványozza, hogy az
alapító képviselő-testület szólítsa
fel Kapus Krisztiánt, Kiskunfélegyháza polgármesterét, hogy hagyjon
fel a Félegyházi Közlöny, illetve a
Társaság és annak ügyvezetése elleni támadásokkal, állítsa helyre a
jogszerű állapotot.
Jogellenes a Félegyházi Közlöny
szokásos rendben történő kiadásának leállíttatása, mivel Kapus Krisztián önállóan nem járhat el Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
mint a Társaság alapítója nevében,

ilyen felhatalmazás hiányában Kapus Krisztián polgármesteri képviseleti jogköre csak az önkormányzat működésére vonatkozik. Azért
is jogellenes továbbá Kapus Krisztián magatartása, mert a Társaság
létesítő okiratában meghatározott
önkormányzati feladatait látja el, a
honlap elérhetetlenné tétele pedig
akadályozza a Társaság döntéseinek jogszabály által megkövetelt
nyilvánosságát is. Kérjük a polgármestert, hogy nyilatkozzon, milyen
forrásból fizetik az általa jegyzett
Félegyházi Közlönyt!
Kapus Krisztián magatartása
jelentős károkat okozott a Társaságnak, illetve az alapító Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának.
Mivel az olvasók számára egy jogtalanul kiadott lapváltozat is elérhető,
ezért a jogszerűen kiadott Félegy-

házi Közlöny hirdetési felületei sem
kerülhetnek megfelelő áron értékesítésre, így a működés felfüggesztése jelentős bevételkieséssel terheli a
lap költségvetését. Továbbá a szerződéses partnereket szólítsa fel az
önkormányzat, hogy a vállalt a kötelezettségeiket teljesítsék a kft. felé.
A kiskunfélegyházi és környékbeli lakosok tájékoztatása is csorbát
szenved, hiszen az önkormányzati
választások időszakában még nagyobb kereslet mutatkozik a független és tárgyilagos hírforrások
irányába.
Felkérjük továbbá Gerencsérné
Tóth Tímea ügyvezető asszonyt,
hogy folytassa a Félegyházi Közlöny
kiadását mind nyomtatott, mind
elektronikus formában, úgy ahogy
eddig, a jogszabályoknak megfelelően.”

Dombormű avatással emlékeztek Nyírő Józsefre
Nyírő József születésének 125.
évfordulójára emlékezve avattak
domborművet a városi könyvtár udvarán. A képzőművészeti
alkotás leleplezése előtt Lőwei
Lilla és Váradi Péter, az Erdély
sorozat szerkesztői irodalmi idézetekkel és fotókkal gazdagon
illusztrálva mutatták be az író,
újságíró, politikus munkásságát.
Nyírő József a székelyek apostola
volt, aki a Kárpát-medence összes
magyarjának szószólója, védelmezője volt. Elénk tárta a székely
valóságot, a csalódások és megpróbáltatások által gyötört népet.
Könyveiben szinte mindent megírt,
ami a magyarsággal kapcsolatos.
Megírta, hogy milyen szép a termé-

szet, és azt, hogy milyen csodálatos
az ember, aki a természet szülötte

KÖZZÉTÉTEL

A Félegyházi Közlöny augusztus 29-ei számában, az 5. oldalon megjelent „Aki
otthon marad, az is választ: hallgatást és belenyugvást” című cikkel kapcsolatban a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 21/2014. (IX.03.) TVB.
határozatával az alábbiak közzétételére kötelezte a Félegyházi Közlönyt:
„A Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB)
Huszka Zsolt, Tóth László, Kissné Kovács Ilona, Retkes Illés jelöltek által benyújtott kifogások tárgyában meghozta a következő határozatot:
A TVB a kifogásoknak helyt ad, és megállapítja, hogy a Nemzeti Fórum a

– így összegezte az író munkásságát Lőwei Lilla. Az előadást köve-

tően a könyvtár udvarán Dongó
József és Szikszai László leplezték le Nyírő József domborművét.
A domborművet Szikszai László
kezdeményezésére az önkormányzat dr. Tarjányi József és Bozóki
István támogatásával készíttette
el. Az ünnepségen Szikszai László
elmondta: azért javasolta, hogy a
könyvtár udvarán helyezzék el az
alkotást, mert azt reméli, hogy az
intézménybe betérők, látva a domborművet és a feliratot, kíváncsiak
lesznek és kedvet kapnak ahhoz,
hogy elolvassák az író egy-egy
könyvét. Emellett fontos az is, hogy
méltó, védett helyen, Wass Albert
társaságában őrzi az író emlékét.

H. S.

Félegyházi Közlöny XXIII. évfolyam 15. szám (2014. augusztus 29.) 5. oldalán
lévő politikai hirdetésben megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 2. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt
választás tisztaságának megóvása alapelvét, valamint a Ve. 2. § (1) bekezdésének e) pontjában foglalt, jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét
a hirdetésben szereplő alábbi utalásokkal: „Bense Zoltán … több ciklus óta fideszes önkormányzati képviselő”, „Horváth Gábor … a Fidesz önkormányzati
képviselője”, „Szamosi Endre …a Fidesz félegyházi alelnöke és önkormányzati
képviselője”, „Gyenes Attila …a KDNP kiskunfélegyházi elnöke, a Fidesz megyei és félegyházi önkormányzati képviselője”.

6

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

2014. szeptember 26.

Csontos Piroska már a riói olimpiára gyúr
Csontos Piroska-napot szervezett a Sorsocskák Alapítvány, a
Csontos Piroska Fun Club és a Rocktár szeptember 21-én. A
szerény, sok-sok országos bajnokságot és nemzetközi versenyt
megnyert fiatal hölgy örömmel fogadta a közönség rajongását,
szeretetét. Vendégeivel, a Biacsi-ikrekkel, a londoni olimpia
bronzérmeseivel dedikálták fotóikat, élménybeszámolókat tartottak és játszottak a rendezvényen résztvevő gyerekekkel.

ugyanis a jövő évi riói paralimpiára, ahol a 100 és 200 méteres
síkfutáson kívül a 400 méteres
versenyen is starthoz áll. „Piro”
szeretne mindent megtenni a sikerért. Mindemellett szüleinek is
segítséget nyújt.

Szereti Félegyháza fiatal paralimpikonját, a 100 és 200 méteres
síkfutás tizenkétszeres magyar-,
kétszeres Európa-bajnokát. Jelzi
ezt az is, hogy Csontos Piroska
szurkolói közössége olyan eredményes kampányt folytatott az
internetes közösségi oldalon, a
K&H kártyaprogram szavazáson,
hogy a város lakói voksaikkal
egymillió forintos támogatáshoz
juttatták. De ezen a napon is tovább növelték a segítségére szánt
összeget a tombolajegyek megvásárlásával, illetve adományokkal.
Hogy mire fordítja ezt a pénzt
Piroska? Erre a kérdésre úgy válaszolt, hogy sportcélokra. Készül

A rendezvényen a gyerekeket
sportos játékok várták, a vendégeket Hip-Hop táncbemutató a Silver Step tánccsoporttól, a Rocktár
2014-es táborának legtehetségesebb résztvevőiből összeállt új
félegyházi együttes, illetve az „Ártatlanok” zenekar szórakoztatta.
194 ezer forint gyűlt össze a becsületkasszában és a tombolákból.
Csányi József és felesége több
mint 300 tombolát vásárolt az árverésen, meg is nyerték a főnyereményt (egy kétszemélyes hétvégi
wellness utazást), amit Csontos
Piroskának ajándékoztak.
Ónodi Izabella, Búzás Mónika és Ónodi Árpád bejelentették:
a szeptember 21-ei program az
első alkalom volt, hogy jótékonysági rendezvénnyel segítette a
Sorsocskák Alapítvány, a Csontos
Piroska Fun Club és a Rocktár az
arra érdemes fiatal sportolókat, de
ez egyben egy sorozat kezdetét is
jelenti.
H. S.

Havi ezer orvos-beteg találkozás
Évente mintegy 12 ezerre tehető az orvos-beteg találkozások
száma a félegyházi kórház fül-orr-gégészeti járóbeteg szakrendelésén. Szeptember elejéig idén 8 ezer esetszám fölött tartanak – tudtuk meg dr. Bense Katalintól, aki 30 éve dolgozik az
intézményben, jó ideje az egyetlen für-orr-gégész szakorvosként.
– 30 éve a kórház fül-orr-gégészeti osztályán kezdtem a pályámat, annak megszűnése óta a
rendelőben folytatom orvosi tevékenységemet – mondta el Bense
doktornő.
A rendkívül nagy betegforgalmú
szakrendelésen mintegy 30 százalék a gyermek páciensek aránya.
Ők főleg hurutos megbetegedések
és azok szövődményei miatt for-

dulnak orvoshoz, míg a felnőttek
között a szédülés, hallásromlás,
fülzúgás, orrvérzés, gégészeti panaszok, arcidegbénulás a leggyakoribb kórkép. A betegek beutaló
nélkül kereshetik fel a szakrendelést, de – hasonlóan a többi járóbeteg szakrendeléshez – előjegyzés szükséges. Ez alól a sürgős,
akut eseteket jelentenek kivételt,
így például a vérzés, nehézlégzés,

Hirdetés

Őszi Tablet Akció! Wayteq 7”-os 3G-s GPS-s tablet 32.990
Ft-ért Notebook 2 év garanciával és Windows 8.1-el
már 86.000 Ft-ért kapható! Ezt nem hagyhatod ki!
A részletekről érdeklődj a PC Varázslóban!

vagy a fülfájós, lázas gyerek. Időpontot a kórházi diszpécserektől,
a 76/… telefonszámon lehet kérni.
A nagy betegforgalom zökkenőmentes bonyolítását két aszszisztensnő és a rendelő kiváló
felszereltsége segíti – mondja a
doktornő. Ugyanakkor – teszi hozzá – számítanak a betegek türelmére és megértésére is. További
kérésük, hogy a rendelésre hozzák
magukkal a korábbi dokumentációt, valamint a TAJ-kártyát.

A fül-orr-gégészeti járóbeteg
szakrendeléssel párhuzamosan,
azzal megegyező rendelési időben (minden hétköznap 7 órától)
audiológiai rendelés is a félegyházi betegek rendelkezésére áll
szakasszisztensi ellátással, és
hetente egy alkalommal van hallókészülék-rendelés. Amennyiben
pedig műtét vagy speciális diagnosztika eljárás válik szükségessé,
a kecskeméti megyei kórházba irányítják a beteget.
T. T.
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Ritmo gitárest, Rózsakert Vendéglő,
18:00
Ganxsta Zolee és a Kartel, Maj’
beszélünk! koncertek a Rocktárban,
21:00

KHTK I. - Kunszállás SE megyei I.
osztályú labdarúgó mérkőzés, 12:30

Aktuális kiskunfélegyházi
programajánlónk a
www.felegyhaziprogram.hu
internetes honlap alapján készült a
lapzártáig beérkezett információkkal. A
programok valóságtartalmáért a szervezők
felelnek. Bővebb információk a honlapon és
a rendezvény helyszíneken.
Szerkesztő: Ónodi Árpád
info@felegyhaziprogram.hu
0620/801-6034

Szeptember 27., szombat
Mihály-napi sokadalom, kézműves
foglalkozás és népi játékok, Művelődési
Központ, 10:00
KHTK II. - Bugac KSE megye II. osztályú
bajnoki labdarúgó mérkőzés, Honvéd
Sporttelep, 16:00

Október 4., szombat
Madármegfigyelés
a
Madárbarát
klubbal, Városi Könyvtár, 09:00
I. Félegyházi Bor és Pálinkaünnep,
Kossuth város, játszótér, 10:00

2014. szeptember 27-től
október 10-éig

Állandó kiállítások:
A sokoldalú Móra…..néprajzi és
régészeti kiállítás, Kiskun Múzeum,
megtekinthető október 3-február 15.

Október 3., péntek
A sokoldalú Móra…..Néprajzi és
régészeti kiállítás megnyitó, 17:00

Afrodzaqm koncert, Rocktár, 21:00
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Október 7., kedd
Az
anyatej
világnapja:
Ünnepi
Betűbölcsi az Anyatej Világnapja
alkalmából a Védőnői Szolgálattal
együttműködve, Városi Könyvtár, 09:30
Irodalom a kávéházban - kávéház
az irodalomban, a Kulturális Szalon
sorozat keretében dr. Luchmann
Zsuzsanna
irodalomtörténész
előadása, Városi Könyvtár, 17:00
Október 9., csütörtök
Főhajtás a mindennapok hősei előtt,
verses, zenés emlékezés Retkes Illés
volt tűzoltóparancsnokkal, Városi
Könyvtár, 17:00
Október 10., péntek
IV. Ingyenes Gázmérő Fesztivál a
Rocktár
közös
megmentésének
emlékére, fellépők: Real Lies, Dystopia,
Angertea és sokan mások, Rocktár,
19:00
Petőfi Mozi:
Szeptember 27-október 1.
14:45 Maja, a méhecske 3D, animációs
16:30, 18:30 Delfines kaland 2., családi
20:30 Az útvesztő, thriller

Szeptember 30., kedd
Népmese
napja.
Program
a
Gyermekbirodalom
szervezésében,
Városi Könyvtár, 09:00
Betűbölcsi baba-mama klub, Városi
Könyvtár, 10:00
Október 6., hétfő
Zöld Járat, 07:00-tól

Közérdekű információk:
Kiskun Múzeum: 0676/461-468
Művelődési Központ:
0676/466-843
Városi Könyvtár: 0676/461-429

kivágható programmelléklet

LABDARÚGÁS

Bedarálta ellenfelét
a Kiskunfélegyházi HTK
Továbbra is százszázalékos a megyei I. osztályú
bajnokságban a Kiskunfélegyházi HTK. A félegyháziak szeptember 20-án, a 6. fordulóban az
Akasztó csapatát győzték le 5-0-ra, és megőrizték vezető helyüket a tabella élén.
Bács-Kiskun Megyei I. osztály, 6. forduló:
Kiskunfélegyházi HTK – Akasztó FC (1-0) 5-0
Gólszerzők: 22. p. Balog Marcell, 50. p. Vékes
Martin, 61. p. Csurka Ádám, 73. p. Zs. Juhász
István, 80. p. Balog Marcell.

Pálmonostorán kapott ki
a Vasutas
Pálmonostorára látogatott szeptember 21-én
a megyei II. osztály 6. fordulójában a Kiskunfélegyházi Vasutas. A kiállítással tarkított mérkőzésen a félegyháziak a teljes második félidőt
emberhátrányban játszották le, így nem kerülhették el a vereséget.
Bács-Kiskun Megyei II. Észak, 6. forduló:
Pálmonostora SE – Kiskunfélegyházi Vasutas
(1-0) 3-1. Gólszerzők: 38. p. Pozsár János, 47.
p. Homola József, 62. p. Nana Mihály, ill. 68. p.
Suciu Viroel. Piros lap: 41. p. Abonyi Péter (Vasutas).

Vert helyzetből fordított
a KHTK II.
Továbbra is hibátlan a megyei II. osztályban
a Kiskunfélegyházi HTK II. Az együttes a bajnokság 6. fordulójában a Helvéciát múlta felül
idegenben 2-1-re. A KHTK II. győzelmével vezeti
a bajnokságot.
Bács-Kiskun Megyei II. Észak, 6. forduló:
Helvécia SE – Kiskunfélegyházi HTK II. (1-0)
1-2. Gólszerzők: 3. p. Ronkó Zsolt, ill. 73. p.
Fricska Miklós, 77. p. Keresztesi Zoltán.

Győzelemmel mutatkozott
be hazai pályán az Astra
Megnyerte első hazai mérkőzését az NB I-es
futsal bajnokságban az Astra Kiskunfélegyházi

Bulls. Az Astra ellenfele a 2. fordulóban a BME
FC volt. A találkozó „gólokban ellentétes félidőket hozott”, a félegyháziak a szünetben már
4-0-ára vezettek, de a vendégek nem adták fel,
és két gólt szerezve 4-2-re alakították a végeredményt.
Női Futsal NB I., 2. forduló:
Astra Kiskunfélegyházi Bulls – BME Futsal
Club Pro (4-0) 4-2.
Gólszerzők: 9. p. Szabó Boglárka, 13. p. Szabó Boglárka, 14. p. Gál Tímea, 18. p. Molnár
Zsófia (öngól), ill. 31. p. Ganczer Hajnalka, 34.
p. Szalai Kitti.

Értékes döntetlennel
kezdte a szezont az NB IIes kézilabdacsapat
Nehéz mérkőzés várt az NB II. Dél-keleti csoportjának nyitófordulójában a Kiskunfélegyházi
HTK kézilabda-csapatára. A félegyháziak a hazai pályán mindig veszélyes Kunszentmárton
otthonába látogattak, ahol kemény csatában
26-26-os döntetlent értek el.
NB II. Dél-keleti csoport, 1. forduló:
Kunszentmárton – Kiskunfélegyházi Honvéd
TK 26-26.
A félegyháziak szeptember 28-án mutatkoznak be hazai pályán. A városi sportcsarnokban
17 órától a Gyulai SE-t fogadják.
(A sportoldalt szerkeszti és írja Gubu Zoltán)
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KÖRKÉRDÉS:

Mennyi a várakozási idő?

Ülnek a padon, a kevésbé szerencsések naponta legalább 1-2
órát. Reggel a becsöngetést, délután a busz- vagy a vonatindulást várják. Ők a bejárók.
húzódni az iskola aulájába, vagy a
Rocktár előterébe.

Kitti (15): – Nem számítok igazi
bejárósnak, mert biciklivel is tudok közlekedni. Ha mégis a buszt
választom, akkor reggel elég pontosan beérek, csak délután kell
várakozni, olyan 20 percet. Ez
észrevétlenül eltelik a barátokkal,
valamelyik padon a parkban, vagy
a váróteremben.

Bence (17): – Nem jellemző, hogy
reggel várakozni kellene, de délután 20 perc és 2 óra között váltakozik az az üres idő, amit a MÁV
biztosít. Nem tájékozódtam még,
hogy hol lehetne várakozni az állomás épületén és a környező padokon kívül.

Niki (17): – Háromnegyed 7-kor
érek Félegyházára, akkor van
egy egész órám, és délután is kb.
ugyanennyit várok a busz indulására. Általában a barátaimmal
töltöm ezt a napi 120 percet. Ha
esik az eső, vagy majd télen be kell

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés: Retkes Andrea – Felföldi Csaba Jenő, Kókai Éva – Rácz
Zoltán,Major Éva Edit – Rutai László,
Fricska Nikolett – Varga Norbert, Mályi
Henrietta – Szabó József István
Meghaltak: Farkas Gergely Lászlóné
Nagy Irén – Kecskemét, Kemecsei Imréné Serdült Ilona – Kunszentmiklós,
Andró István – Jászszentlászló, Csenki László Lóránt – Kiskunfélegyháza,
Kis Ferenc – Kiskunfélegyháza, Pór

Illés (17): – Reggel 6-kor kelek,
időben beérek a városba, és gyakorlatilag a tanítás kezdetére érek
az iskolához. Délután jellemző a
várakozási idő, amit hasznosan
szoktam eltölteni. Főleg a barátokkal és csocsózással.

Csilla (17): – Itt ülök. Reggel is,
délután is fél óra várakozást lehet
számolni, ami nem olyan sok, és
a barátnőkkel telik el. Egy padon,
a buszállomáson vagy a suli előtt,
esetleg az épületben elvagyunk, eltelik az a 30 perc.

Tibi (18): – Reggel eléggé szorít az
idő, 10 percem szokott maradni a
megérkezés és az iskolakezdés között, délután érdekesebb, mert 1
órát kell várakoznom. Ezt az időt a
haverokra fordítom, különösebben
nincs hova menni, így a váróteremben töltjük.
tli
Péter – Kiskunfélegyháza, Dr. Szőke
Lászlóné Soket Erzsébet- Kiskunhalas, Palásti Ferencné Tarjányi Rozália
– Kiskunfélegyháza, Bachman Károly
Imre – Kecskemét, Fekete Jenőné Rózsa Rozália – Kiskunfélegyháza, Molnár Józsefné Szabó Irén – Kecskemét,
Kurucz István – Kiskunfélegyháza, Banos György – Kiskunfélegyháza, Nagy
Lászlóné Kovács Erzsébet – Kunszállás, Kovács János – Kiskunfélegyháza

2014. szeptember 26.

Arcok a piacról
Most indul a szezon, de
majd a hó alól is kikandikálnak a virágok. Bemutatjuk Tajti Jenőné Eta
őstermelőt.
– A terület nem nagy, de
minden talpalatnyi helyet kihasználunk virágtermelésre
– mesélte Eta. – Palántát
nevelünk, fólia alatt locsoljuk, ügyelünk a megfelelő
hőmérsékletre és a páratartalomra, ettől lesznek
ilyen szépek az árvácskák.
Három piaci napot töltök
Félegyházán, kedden, pénteken és vasárnap jövök,
máshol nem szoktam árulni,
és ugyanitt vásárolom meg
én is, amit a családnak, azaz
a férjemnek és a fiamnak be kell
szerezni.
– Mindenki megcsodálja a
nyolcféle árvácskát.
– Huszonötféle található otthon
Petőfiszálláson, egy-egy alkalommal szállítok nyolc-tízfélét Félegyházára. Szeptember és október az
igazi szezon. Szerény, igénytelen
növény, emellett nagyon szép. Az
árvácska mellett krizantémot is
árulok.
– Meddig virágzik az árvácska?
Hogyan lehet megóvni a fagyoktól?
– Ősszel szokás kiültetni a parkokba, kertekbe, és ki hová szeretné. Jól mutatnak szabadföldben,
ha csoportosan, foltszerűen ültetjük, kedvessége és igénytelensége miatt szokás balkonládákba is
telepíteni. A levelekig kell földbe
tenni, lehetőleg laza szerkezetű talajba, és tovább, a locsoláson kívül,
más gondoskodást nem igényel.
Fagytűrő, szépen áttelel, a virágok

kikandikálnak a vékony hó alól is,
és már a tavaszt idézik. A kora tavaszi hagymás virágokkal (tulipán,
nárcisz, jácint) kombinálva szín- és
formagazdag kertünk lehet. Egészen júniusig virágoznak.
– Milyen a félegyházi piac?
– Nincs összehasonlítási alapom, más piacokat nem ismerek, csak önmagához képest azt
tapasztalom, hogy régebben jobb
volt. Többen megengedhették
maguknak, hogy felvirágozzák a
kertet vagy akár az erkélyt. Félnek
az emberek az elszaporodott lopásoktól, a temetői sírokat inkább
lefedik, mint palántákkal ültessék
tele. Biztos, hogy közrejátszik a
válság is, mert 10 évvel ezelőtti
árakon kínálom a virágokat, és
még szeretnék a vásárlók, ha alkudni is lehetne. Az embereket
szeretem, kedvesek, aranyosak,
de milyenek is lehetnének, akik
virágot vásárolnak?
tli
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