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Adj egy sípot
Idén felújítják a 
Szent István temp-
lom ötven éves or-
gonáját. Az 1958-
ban elkészült 
becses hangszer 
restaurálását azonban nemcsak a kerek 
évforduló méltó megünneplése indokolja. 

Az elmúlt évtizedekben sokan és sok-
féleképp próbálták már az idõközben 
elromlott sípokat és egyéb, a gyönyörû 
hangzás eléréséhez nélkülözhetetlen 
kellékeket megjavítani. Közülük néhá-
nyan nem a megfelelõ szakértelem-
mel reparálták a városi szlengben csak 
„kétcsövû”-nek hívott római katolikus 
templom orgonáját. Talán az egyik 
legnagyobb hiba az volt, hogy a mo-
dernizáció velejárójaként beleszerelt 
motor - ami az orgona levegõellátását 
biztosítja - nem ott van, ahol a sípok. Így 
a használat során folyamatosan komoly 
hõmérséklet különbség alakult ki, ami 
rongálta a sípokat, valamint képtelen-
ség a hangszer tökéletes felhangolása - 
tudtuk meg Hajagos Gyula plébánostól.

 Folytatás a 2. oldalon.

Panoptikumot szeretett volna létrehozni 
a Móra Ferenc Mûvelõdési Központ ve-
zetése. Petõfi Sándor egyik legismertebb 
elbeszélõ költeményének, a János vitéznek 
alakjait formázó viaszfiguráknak az épü-
let pincerendszere adott volna otthont. 

Kulturális örökségünk megismer-
tetését, megkedveltetését határon in-
nen és túl a legfogékonyabb korban, 
gyermekkorban kívánatos elkezde-
ni. Ezért a projekt ötlete, hogy egy, a 
maga korában hihetetlenül népszerû, 
felnõtteknek szánt, de gyermekeknek 
is szóló mesét tegyen látványossá. Pá-
lyázati siker esetén számos civil szerve-
zet, alkotómûvész, a kistérségben élõ 
kézmûves, erdélyi és vajdasági alkotó, 

népmûvész vehetett volna részt a mun-
kában. 
A panoptikum kiállítási anyaga felölel-
te volna a mû legjellemzõbb jeleneteit, 
24 képben, életnagyságú figurákkal, 
festett hátterekkel. A mozgásérzé-
kelõvel ellátott fények, a megszólaló 
zenei aláfestés (Kacsoh Pongrácz 
zenéje), a néhány soros narrátori szö-
veg több érzékszervre hatva tette volna 
teljessé és emlékezetessé az élményt. 
A panoptikum létrehozásához a város-
nak 20 millió forint önerõt kellett volna 
biztosítani, ami a teljes költség 15 szá-
zaléka. A panoptikum létrehozásának 
kérdését a képviselõtestület azonban 
levette napirendjérõl, meghiúsítva ezzel 
a pályázat benyújtásnak lehetõségét.

Nem lesz Félegyházán panoptikum

Százhatvanezer forinttal gazdagodott a 
Százszorszép Óvoda autista csoportja. 
Az adományt március 1-én, a Darvas 
József Általános Iskolában megtartott 
farsangi bálon adta át Lõrincz Tibor ön-
kormányzati képviselõ. Az adományo-
zó az elsõ polgári bálon vásárolta meg 

a Európai Néppárt tizennyolc magyar 
képviselõje által dedikált focilabdát, me-
lyet Dr. Becsey Zsolt Európa Parlamenti 
képviselõ ajánlott fel árverésre. Lõrincz 
Tibor az adománnyal az autista gyerekek 
fejlesztéséhez kívánt segítséget nyújtani.

Kép és szöveg: Gulyás Zsuzsanna

Ajándék az autista gyermekeknek
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Nõnapra
„A lét szépsége a nõtõl fakad,
Nélküle a terhet el nem viselnénk-
És kedvesség a nõtõl fakad,
Nélküle árnyat, haragot lehelnénk.”

           (Janis Rainis)
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A Kormorán
és a Felvidéki Rockszínház
Kiskunfélegyházán

A világlátó ember sok érdekes csodát ész-
revesz, és szeretné, ha más is megismerné e 
csodákat. Ebbõl a gondolatból indult útjára 
az a kezdeményezés, amelynek szervezésé-
hez már többen csatlakoztak. Az elsõ gondo-
lat a Felvidéki Rockszínház által színre vitt A 
Napba öltözött leány címû rockopera bemu-
tatója a félegyházi és a környékbeli közönség 
számára, amelyet követett a második, az al-
kotók, a Kormorán zenekar meghívása vá-
rosunkba.
Koltay Gergely 1976-ban alapította a Kor-
morán zenekart, amely a népzenei eleme-
ket és a rock muzsika stílusjegyeit remekül 
ötvözõ sajátos hangzásvilágáról is ismert. 
Számos színpadi mû, rockopera, filmzene 
bizonyítja a zenekar sokszínûségét. 2006-ban 
átvehették a „Magyar Örökség” díjat alkotó-
munkásságuk elismeréseként.
A Felvidéki Rockszínház több Koltay Ger-
gely és a Kormorán által írt és megzenésített 
mûvet vitt színre nagy sikerrel a Felvidéken, 
Erdélyben és Magyarországon is. Bátorke-
szin 1999-ben alakult rockszínház megálmo-
dója Karkó Henriett, a mûvelõdési ház igaz-
gatója. Az elsõ elõadásuk az István a király 
címû rockopera volt, amelyet a majd tíz év 
alatt számos követett, elsõsorban Kormorán 
mûvek. 2006. július 1-én volt az õsbemutatója  
A Napba öltözött leány címû rockoperának 
Csíksomlyón. Erre az elõadásra kérték fel a 
félegyháziak is a Felvidéki Rockszínházat.
Április 26-án szombaton 19 órai kezdettel 
minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szer-
vezõk a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsar-
nokba. A mûsor a Félegyházi Táncszínház  
elõadásával kezdõdik: „A víz szalad a kõ 
marad” címmel, majd ezt követi a Kormorán 
zenekar koncertje. A rendezvény belépõjegy 
ára 1950 Ft., amelynek megvásárlásával tá-
mogatják a résztvevõk a Felvidéki Rockszín-
ház elõadásának megvalósítását. A koncert a 
10 év alatti gyermekeknek ingyenes.
Május 10-én, pünkösdszombaton 18 órakor 
Szentkúton a búcsúban kerül bemutatásra 
Koltay Gergely: A Napba öltözött leány címû 
rockopera, a Felvidéki Rockszínház elõa-
dásában, amelyre a belépés ingyenes.
A rendezvények szervezõje a Félegyházi 
Táncszínház Kulturális Egyesület, fõvédnöke 
Busa Imre alpolgármester, fõtámogatója a 
Busa Kft. A belépõjegy, amely egyben támo-
gatójegy, három elõadás megvalósítását teszi 
lehetõvé. 
A merész gondolatot lelkesedés és összefo-
gás követett, amely lehetõvé tette, hogy a fél-
egyházi közönség is hallja és lássa e remek al-
kotásokat, remek elõadók tolmácsolásában.

FIB kontra FIDELITAS
„Tanuljuk a demokráciát” címmel tar-
tottak vitafórumot március 3-án a Móra 
Ferenc Gimnáziumban. A rendezvényen 
a Fiatal Baloldal és a FIDELITAS helyi 
szervezetének képviselõi ütköztették ál-
láspontjukat a március 9-ei népszavazás 
egyik lényeges kérdésérõl. A vitafórumot 
az iskola diákönkormányzata szervezte.

Seres József, a Fiatal Baloldal helyi 
szervezetének alelnöke egyebek között 
elmondta, véleménye szerint a magyar 
felsõoktatás színvonala és minõsége 
rendkívül alacsony, nem sorolható 
sem az európai, sem pedig a világ él-

vonalába. A tandíj bevezetésével az 
intézményeknek lehetõségük nyílna 
eszközfejlesztésre, és a minõségi ok-
tatás feltételeinek megteremtésére.
Balogh Bálint, a FIDELITAS helyi szer-
vezetének elnöke cáfolta vitapartnere 
érveit. Elmondta, bár hagy kivetnivalót 
maga után a hazai felsõoktatás szín-
vonala, a diploma értékével nincs gond. 
A magyar szakemberek rendkívül ke-
resettek a fejlett nyugat-európai orszá-
gokban, és a tengeren túlon is. A tandíj 
bevezetése nem oldja meg a túlképzés 
problémáját sem, hisz akinek pénze van, 
szabad utat kap a tudás megszerzésére.

Szájer József Félegyházán
Szájer József, európai uniós parlamen-
ti képviselõ március 1-én Kiskunfél-
egyházán, a Fidesz helyi szervezetének 
irodájában tartott sajtótájékoztatót. Az 
ismert közéleti személyiség beszédében fel-
hívta a figyelmet a március 9-ei szociális 
népszavazás döntõ szerepére. 

Amennyiben az igenek többségével zá-
rul a március 9-ei népszavazás, a kor-
mánynak erkölcsi kötelessége lenne, 
hogy eltörölje a vizitdíjat, a kórházi 
napidíjat és az oktatást érintõ tandíjat. 
Szájer példátlannak ítélte a magyar 
egészségügy és oktatás jelenlegi hely-
zetét. Más európai országokhoz ké-
pest lényeges az elmaradottság, mind 
az anyagi mind az életszínvonal terén. 
A fiatalok taníttatása a tandíj fizetése 
nélkül is rendkívül megterheli a csalá-
di kasszát. Bevezetése közrejátszott 
abban, hogy kevesebben jelentkeztek 
felsõoktatási intézményekbe, mint koráb-

ban. A tudás érték, mely késõbb sokszo-
rosan visszatérül a társadalomnak.
Szájer József elmondta, a ma-
gyarországi közegészségügy jelenleg a 
legrosszabb mutatókkal rendelkezik 
Európában. A megoldás pedig nem fel-
tétlen a vizitdíj és a kórházi napidíj be-
vezetése, hiszen a szolgáltatások szín-
vonala nem emelkedett a térítési díjak 
megjelenésével. Ráadásul a kormány 
a késõbbiekben további emeléseket 
tervez. A képviselõ hangsúlyozta, vál-
tozásra szükség van, de nem mindegy 
milyen keretek között.
A népszavazás lehetõség az emberek 
számára, hogy bebizonyítsák, nem le-
het korlátok nélkül hazudni, jelentette 
ki Szájer József. A március 9-ei nép-
szavazás esélyt ad a polgároknak arra, 
hogy döntsenek az õket érintõ kérdé-
sekben, amelyek pártállástól függet-
lenül mindannyiunkra vonatkoznak.

G. Zs.

Folytatás az 1. oldalról.
Ötven év múltával elmondható, hogy 
igen elavult a készülék elektronikája, 
mivel az eltelt idõ alatt sok technikai 
újítás látott napvilágot. A mostani ja-
vítással a játszóasztalt is kicserélik. A 
régihez három sor billentyûzet tarto-
zott, míg maga az orgona csak két so-
ros billentyûzettel szólaltatható meg. 
Épp ezért egy sor billentyûzet mindig 
is felesleges volt. Nem ehhez az or-
gonához készült. 
A felújításra a legkedvezõbb ajánla-
tot a taksonyi Varga Orgonaépítõ kft. 
adta. Õk a teljes sípcserét, valamint 
minden egyéb munka elvégzését 13 
millió 620 ezer forintért vállalták, amit 
az egyházközség tanácsa is elfogad-
hatónak tartott. A munkálatok még az 
év elején elkezdõdtek, amibõl a hívek 
szinte semmit nem vettek észre. Az or-
gonában ma már több száz síppal ke-

vesebb szólal meg vasárnaponként, és 
számuk a tavasz közeledtével tovább 
csökken.  Elõreláthatóan májusban 
kezdõdnek a helyszíni munkálatok, 
ekkor egy hónapra teljesen elhallgat 
a Szent István templom orgonája. A 
tervezett átadási határidõ június 22-e, 
és rá egy hétre, június 29-én Retkes 
Zsolt diakónus, immár felszentelt pap 
elsõ miséjét tartja az újtemplomban. 
Egy síp átlagos felújítási költsége 
6000 forint (az orgonában valamivel 
több mint 2100 síp van). Akik anya-
gilag támogatni kívánják a plébániát 
a felújításban, egy-egy sípot „fogad-
hatnak örökbe”. Igaz, sokaknak bár-
mekkora összeg kifizetése is nagy 
áldozattal jár, de vannak, akik egy-
egy síp összegének a többszörösét 
adják és adták már eddig is az orgo-
na felújítására – tette hozzá Hajagos 
Gyula.                                           A. A.

Nyárra megújul az újtemplom orgonája
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Lányok, asszonyok
Március 8-án szerte a világon a férfiak a nõket 
köszöntik: a lányokat, asszonyokat – fiatalo-
kat és kevésbe fiatalokat egyaránt – a nõket, 
mert:
„… a férfi… lehet kis-ember, lehet nagy-vezér, 
alkot s rombol, de igazán nem él
s csak akkor él – vagy tán csak élni látszik –
ha nõk szemébõl rá élet sugárzik…”
A nõ élet és erõ, lénye az önfeláldozás: 
életet ad, gyermekeket nevel, összetartja a 
családot, helyt áll a munkahelyén. Ad, mert 
szeretetteljes anya, gondoskodó feleség, 
megbízható társ, barátnõ, és hûséges sze-
retõ…
Köszönet mindezért! Vannak Nõk, akik a 
szavak erejével segítenek…
Ilyen korunk kiemelkedõ Nagyasszonya a 
75 éves Jókai Anna, aki költõként kezdte 
irodalmi pályafutását, majd íróként szám-
talan regény, novella, esszé, cikk szerzõ-
je. A Kossuth-díjas írónõ mûveiben mély 
átéléssel, szeretetteljes részvéttel ábrázolja 
a hétköznapi ember küszködéseit, örömeit. 
Mindig középpontba állítja a személyiség 
fejlõdésének, tökéletesedésének örök vá-
gyát, lehetõségeit. Az írónõ minden mûvén 
átsüt keresztény szellemisége, az erkölcsi 
és lélektani problémák igaz ábrázolásában 
mély hite segíti. Jókai Anna számos közéleti 
tisztséget is visel azért, hogy a rászorulókon 
segíthessen. Meggyõzõdése, hogy korunk 
súlyos erkölcsi és szociális válságából az ima 
erejébe vetett hit vezethet ki és segítséget 
adhat a megújuláshoz. Jókai Anna 2002-ben 
írt „Ima Magyarországért”c. versének rész-
lete mindannyiunknak szól:

„…Öregisten, Nagyisten
kit kövessünk s kit nem?
Érlelj az eszmében, de a rögeszmét távoztasd…
melegítsd eszünket, okosítsd szívünket, 
biztass, hogy a testvérharc megszûnhet
göngyöld e földgolyót, írjad köntösébe
édes hazánkat annak is kellõs közepébe
a lapulást-alkuvást váltsa már valódi béke…
Öregisten, Nagyisten
mit akarjunk s mit nem:
törvényed vezessen
hogy e kis nép oda ne vesszen
át ne lyukadjon helyünkön a térkép
ki ne radírozzon a világi lét végképp
serkentsd fel szolgád, a Magyarok Istenét
kend meg könnyektõl elhomálylott szemét
küldd le a magasból újra e véres-veres földre
tartsd köztünk szellemét most és mindörökre. 
(A Születés elõtt túl hosszú volt az Ádvent
- hiszen az életünk hovatovább ráment – 
mielõtt nem késõ, Te mondd ki az Áment.)

Bm

Julius Caesar birodalma

A VIASAT HISTORY tv-csatorna orszá-
gos pályázatot hirdetett középiskolások 
részére egy történelmi játékfilm forgatásá-
ra. A benevezett csapatoknak 3 témából 
lehetett választani, úgy mint „Julius Cae-
sar birodalma; Maria Antoinette és a 
Kennedy gyilkosság”.

A Móra gimnazista diákok közül töb-
ben vállalkoztak arra, hogy feldolgo-
zzák Julius Caesar életét. A 11/A, 11/C 
és a 11/F osztályos tanulók az iskolában 
elkészített „stúdióban” forgatták film-
jüket, melyhez díszleteket építettek, 
kellékeket készítettek, ruhát varrattak. 
Mindehhez Ballabás Dániel megírta 
a forgatókönyvet. A latin nyelvet ta-
nuló C osztályosok fordították ma-

gyarról latinra a szöveget, így a film 
latin nyelven, magyar nyelvû felirattal 
készült el. A pályamû beküldése után 
jött az értesítés, mely a fõvárosba hívta 
a félegyházi pályázókat. Ott kiderült, 
hogy több száz pályamunka érkezett 
be, s közülük a legjobb 4-5 film alkotóit 
és szereplõit hívták be az országból. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a 
kiskunfélegyházi Szekeres Judit 11/A 
osztályos tanuló a legjobb díszlet- és 
jelmeztervezõi díját, Ballabás Dániel 
11/A osztályos tanuló pedig a legjobb 
forgatókönyvíró díját kapta meg. A 
tanulók felkészítésében nagy szerepet 
vállaltak Szabó Ildikó rajz szakos, Sin-
kó Edit latin szakos és Szolnoky Tamás 
történelem szakos kollégák.        - sta -

Passiójáték az ótemplomban
A Sarlós Boldogasszony templom ifjúsági 
csoportja március 16-án, virágvasárnap 
este 18.30 órakor Jézus szenvedés törté-
netét bemutató Passiót ad elõ az ótemp-
lomban. Az elõadást március 21-én, 
nagypénteken megismétlik. 

Az egyházi liturgiában a nagyböjtnek 
virágvasárnaptól húsvétig terjedõ utolsó 
hete a nagyhét, ekkor emlékeznek meg 
Jézus jeruzsálemi bevonulásáról, szen-

vedésérõl, kereszthaláláról. 
Nagy Szent Leó pápa az V. században 
rendelte el, hogy virágvasárnap  és 
nagypénteken a templomokban olvas-
sák föl a Passiót, az apostolok által írt 
szenvedéstörténetet. A középkortól 
Európa szerte elterjedtek a dramatikus 
passiójátékok, amelyeket sokszor né-
pies és mûvészeti elemekkel bõvítették. 
Ehhez hasonló passiójátékot mutat be 
az ótemplom ifjúsági csoportja.

A város idei utolsó szalagozó bálját rendezte február 29-én az összevont 
középiskolák Kossuth Lajos tagintézménye a Városi Sportcsarnokban. Az 
ünnepséget a végzõs diákok táncbemutatója színesítette.
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A Kiskun Múzeumba, a „Huszka József, 
a rajzoló gyûjtõ” c. kiállítás záró napjá-
ra invitálta a közönséget az ízléses, szép 
meghívó. A Magyar Néprajzi Múzeumban 
található Huszka-gyûjtemény egy részét 
2007. októbere óta láthatta a félegyházi 
közönség. A páratlanul szép és értékes 
kiállítás megrendezése Bata Tímeának, 
a Néprajzi Múzeum munkatársának irá-
nyításával történt, és õ tartotta - nagy 
hozzáértéssel – a záró tárlatvezetést is 
az igen szép számban összegyûlt közön-
ségnek. A múzeum folyosóján Dinnyés 
Kálmán a rovásírás alapjaival ismertet-
te meg az érdeklõdõket. A tavasziasan 
szép idõben, kint az udvaron ínycsiklan-

dozó illat csalogatta a látogatókat: egy 
nagy bográcsban õsi hun-magyar ételt, 
az „áldos”-t fõzte két szakács: Dongó 
József és Lévai László. Öröm volt néz-
ni, ahogy a város középiskoláit képviselõ 
Kossuth-kollégium tanulói közül néhá-
nyan lelkesen segítettek a levesbe való 
tészta elkészítésében. Mások - Dinnyés 
Gyula rögtönzött íjászbemutatója után - 
ki is próbálták a honfoglaló magyarok õsi 
fegyverét, az íjat is. Zalka Imre vándorfo-
tográfus jóvoltából néhányan különleges 
eljárással készült fotográfián örökíthették 
meg magukat. Az elkészült ízletes étel - 
a két ügyes szakács örömére - pillanatok 
alatt elfogyott. 
A rendezvényt a Padkaporos Táncegyüt-
tes moldvai táncokból álló kis mûsora 
színesítette, a talpalávalót a szegedi Balga 
Zenekar húzta. 
A tartalmas és hangulatos kiállításbúcsúz-
tató szervezõje és házigazdája Gulyás 
László vándormuzsikus volt.

Bm
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Búcsú egy kiállítástólProgramajánló
Keresztény kiskonferenciát rendeznek március 
12-én 16 órai kezdettel a Constantinum Intéz-
ményben. „A család feladata Kisztus 2008. évé-
ben” címmel Binszki József, plébános, egyház-
megyei családreferens, „Az iskola feldata” 
címmel pedig dr. Hoffmann Rózsa, a Pázmány 
Péter Katolikus Egytem tanszékvezetõje, 
országgyûlési képviselõ tart elõadást. 
Március 14-én városi „keresztutat” szerveznek 
a két templom egyházközségi csoportjai. A ke-
resztút 18 órakor az újtemplomból indul és a ti-
zennégy állomás után, az ótemplomban ifjúsági 
misével zárul. 
Maczkó Mária eMeRTon és Magyar Örökség 
díjas népdalénekes március 16-án, Virágvasár-
nap a Szent István plébánián 17.00 órakor ad 
koncertet.
István Lajos – Szûcs Lajos: Taplómegmunkálás 
Korondon címû könyvét ismerheti meg a nagy-
közönség március 27- én Szûcs Lajos korondi 
tanító, a Móra Ferenc Közmûvelõdési Egyesü-
let tiszteletbeli tagja jóvoltából. Az elõadás 18 
órakor kezdõdik a Petõfi Sándor Városi Kö-
nyvtárban.

Petõfi – emlékévek 
Ünnepi program:
Március 14., péntek: 9.45 óra, Móra Ferenc Gimná-
zium Millenniumi Emlékpark 1848-as emléktábla 
avatás. 10.00 óra, Petõfi Sándor Gépészeti és In-
formatikai Szakképzõ Iskola és Kollégium, ünnepi 
mûsor az 1848/49-es szabadságharc 160. évforduló-
ja alkalmából. 10.00 óra TKIKI Petõfi – ünnepség, 
megemlékezés, zenés mûsor. Közremûködik: 
Dóbiás Péter. 16.00 óra, Szakmaközi Mûvelõdési 
Ház Simon M. Veronika, Munkácsy-érmes fes-
tõmûvész „Festménysorozataimból” címû kiállítás 
megnyitója. 17.00 óra, Petõfi – Emlékház Dulity 
Tibor festõmûvész állandó kiállításának megnyitó-
ja. 18.00 óra, Polgármesteri Hivatal, Díszterem In-
teraktív felolvasóest Petõfi Sándor verseibõl.
Március 15., szombat: 8.30 óra Petõfi utca - Cons-
tantinum Intézmény Petõfi Sándor utcajelzõ 
dísztábla avatása. 8.50 óra Oskola utca, a kiskun-
félegyházi sajtó és lapkiadás 135 évvel ezelõtti 
megteremtõjének, ifj. Ulrich István emléktáblájá-
nak koszorúzása. 9.15 óra Bem József mellszobor 
(Kossuth u. 12.)., koszorúzás, Petõfi tér. 9. 45 óra, 
térzene. Közremûködik a Kiskunfélegyházi Kon-
cert Fúvószenekar. 10.00 óra,  fanfár, himnusz, 
koszorúzás. Petõfi Sándor: Szülõföldemen címû 
versét elõadja Rácz Szabó Zoltán, Tóth Ákos tá-
rogatómûvész mûsora. Megemlékezés az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 160. évfordulója 
tiszteletére. Ünnepi beszédet mond dr. Losonci 
Miklós mûvészettörténész, az Országos Petõfi Sán-
dor Társaság társelnöke. 11.00 óra Móra Ferenc 
Mûvelõdési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház, 
díszelõadás a Petõfi Sándor Gépészeti és Informa-
tikai Szakképzõ Iskola, a Bugaci Gitáregyüttes és a 
Félegyházi Táncszínház szereplõinek közremûkö-
désével. 17. 00 óra, Kiskun Múzem, „Kör - Circle” 
címmel Kolozsvári Sándor Holló László-díjas fes-
tõmûvész retrospektív kiállításának megnyitója.

Wass Albert születésének 
100. évfordulója alka-
lmából rendeztek zenés 
irodalmi estet Adjátok 
vissza a hegyeimet! cím-
mel február 28-án a Petõfi 
Sándor Városi Könyv-
tárban. Közremûködött a 
Csongrádi Versmondók 
Köre: Csák László, Góg 
József, Krokavecz András, 
Pozsár Ferenc, Surján At-
tila, Varga Nándor, Varga 
Zsuzsanna. A programot a 
Móra Ferenc Közmûvelõ-
dési Egyesület szervezte.
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Mátyás, az igazságos (1458 – 1490)

„Bármilyen hibákat követnek el 
a királyok, azokért a nép bûnhõ-
dik.”
Homérosz szavai ezek, melyek 
igazságát a 15. század magyarsá-
ga is saját bõrén tapasztalhatta 
meg. A fenyegetõ török veszede-
lem mellett 1440-tõl hazánkban 
hatalmi válság jött létre, majd ez 
nyílt polgárháborúba torkollott. 
Ebbõl a nehéz helyzetbõl a nándorfehérvári gyõzõ, Hu-
nyadi János fia, Mátyás vezette ki az országot.
550 éve, 1458. január 25-én távollétében választották a 
rendek királlyá. Ezt megelõzõen a 15 éves fiatalember 
megjárta a poklok poklát. Bátyját kivégezték, õ túszként 
V. László prágai börtönében sínylõdött. V. László várat-
lan halála után Mátyás trónra emelése nyújtott reményt 
arra, hogy az ország nem süllyed teljes anarchiába. Az 
ifjú királyt váltságdíj és házassági ígéret fejében szaba-
don engedte a cseh királyi babérokra pályázó Podjebrád 
György.
Mátyás 1458. február 15-én érkezett Budára. Mivel a 
szent korona ekkor még osztrák kézben volt, sok politi-
kacsináló nemes nem ismerte el a hatalmát. 
E nehéz helyzetben fõ tanácsadója, a humanista püs-
pök, Vitéz János volt, aki a gyermek Mátyást is ismerte, 
tanította. Az apa kívánságára a humanista elvek szel-
lemében az eszes gyermeket sokoldalú, érdeklõdõ em-
berré nevelte. A források arról tudósítanak, hogy Má-
tyás jól képzett, több nyelvet beszélõ (latin, német, cseh, 
olasz) államférfi volt. Nem hiányzott belõle a politikusi 
pályához szükséges ravaszság, ügyes taktikázás. Ám a 
királyi hatalmat kemény, szívós munkával csak 1464-re 
szilárdította meg, amikor sikerült nagy pénzért a szent 
koronát visszaszerezni. Mátyást ekkor koronázták meg, 
s lett legitim uralkodó. Kemény kézzel teremtett politi-
kai stabilitást, belsõ békét. Ezek megnyitották az utat a 
magyar gazdasági és társadalmi élet fellendüléséhez.
Mátyás korában vert gyökeret hazánkban a reneszánsz 
kultúra. Ebben a királynak döntõ szerepe volt, hiszen 
tõle függött a kultúra támogatása, a mûvészek, humanis-
ták meghívása. Az 1470-es évektõl tömegesen érkeztek 
Itáliából a mûvészek Budára, a magyar király Európa 
legfõbb mecénásainak sorába lépett. Reneszánsz stílus-
ban építteti meg a visegrádi nyári palotát és a budai vár 
bizonyos részeit. Európai hírû volt a Mátyás által alapí-
tott könyvtár a Bibliotheca Corviniana. A 2500 kötet 
tartalmazta a római és görög klasszikusok, humanisták 
földrajzi, orvosi, asztrológiai, építészeti mûveit, de meg-
találhatók voltak az egyházi irodalom értékes alkotásai 
is. Ilyen értékes gyûjteménnyel csak a vatikáni könyvtár 
rendelkezett. Budán csillagvizsgálót alapított, 1467-ben 
pedig Pozsonyban egyetemet hozott létre, amely sajnos 
lassan elsorvadt. 
Miként ítéli meg az utókor Mátyás uralkodását? Álljon 
itt zárásul két, különbözõ idõben született vélemény!
1939-ben Bajcsy-Zsilinszky Endre így fogalmazott: „…a 
magyar nép … máig siratja nagy királyát, s vele az igazsá-
got, ami – „odavan” ?”
Szakály Ferenc történész 1990-ben a következõket ve-
tette papírra: 
„A maga korában „zsarnokságnak” és az „elnyomás korá-
nak” minõsített uralkodása a Mohács utáni nemzedékek 
emlékezetében a béke és a szociális igazságosság vissza-
hozhatatlan aranykorává változott át.”

Mayer Lászlóné

A Kiskunfélegyházi Gyermek és 
Ifjúsági Önkormányzat három tag-
ja, Gulyás Réka, Papp Alexandra 
és Sárkány Balázs képviseletében 
február 22-24-ig Kalocsán vet-
tünk részt egy képzésen, melynek 
középpontjában projektmenedzs-
menttel kapcsolatos tematika állt. 
A program úgy folytatódott megér-
kezésünk után, hogy meglátogattuk 
a Kalocsai Érsekséget, ahol Rab 
Mihály vezetett körül bennünket. 
Az este vacsora után játékos ismer-
kedéssel folytatódott, majd a külön-
bözõ településekrõl érkezett diákok 
és kísérõtanáraik bemutatták a helyi 
ifjúság helyzetét. 
Másnap délelõtt a projektmenedzs-
ment alapjaival ismerkedtünk meg, 
mind elméletben és gyakorlatban. 
Az elméleti rész elõadásból állt, a 
gyakorlatin pedig települési csopor-
tokra lettünk osztva és mindenki a 
saját településérõl érkezett diákkal 
dolgozott együtt. Feladatunk volt 
ötletgyûjtés megszervezendõ prog-
ramokra, több szempontú rangso-
rolás – csoportos alkotási folyamat 

megismerése és kipróbálása. A kivá-
lasztott program(ok) céljának, fõbb 
feladatköreinek meghatározása, a 
megvalósításhoz szükséges felada-
tok összegyûjtésének megkezdése. 
Ebéd után kis ébresztõ játékot ját-
szottunk, majd folytatódott a mun-
ka, a következõkkel. A kiválasztott 
program projekt tervének kidolgo-
zása, feladatterv, ütemterv összeál-
lítása, valamint a program költség-
vetésének, erõforrás-szükségletének 
összeállítása és a forrásteremtéshez 
használható ismeretek átadása, gya-
korlása. Ezeket a feladatokat közös 
erõvel, nagy odafigyeléssel igye-
keztünk megoldani. 
A képzés jó hangulatban és jó tár-
saságban telt el. Zárónapunk dé-
lelõttjén kiértékeltük, megbeszéltük 
a hétvége feladatait. Valamint a diá-
kokkal megbeszéltük, hogy ezzel a 
társasággal a késõbbiekben folytat-
juk munkánkat. Bízunk benne, hogy 
a hétvégén megtanultakat városunk 
fiataljainak hasznára tudjuk fordí-
tani.
Papp Alexandra, diákpolgármester

Ifjúsági képzésen jártunk Kalocsán

Kilencedik…
…az az a kilencedik alkalommal 
rendezte meg a Dr. Mezõ Ferenc 
Szellemi Diákolimpia megyei 
döntõjét a Móra Ferenc Gimná-
zium.
Az általános iskolás korosztályos 
versenyre 7 megyei csapat ne-
vezett, végül 6 együttes ült le az 
asztalok mögé a megmérettetés-
re. Külön öröm, hogy városunkat 
ezúttal két csapat is képviselte a 
rendezõ Móra Ferenc Gimná-
zium 6 osztályos csapata mellett 
nevezett a József Attila Általános 
Iskola együttese is, K.Ö.Á. I. 
néven. 
Az eddig megszokottól eltérõen 
sokkal nehezebb kérdéscsoportok 
várták a versenyzõket, s figyelve a 
verseny menetét, láthatóvá lett, 

hogy bizony nem a korosztá-
lyoknak megfelelõ kérdéseket 
állítottak össze a szervezõk. Mi 
sem mutatja ezt jobban, mint az 
a tény, hogy 4 olyan feladatsor is 
volt, melyre minden csapat 0 pon-
tot kapott! Megvalósult tehát az 
a rossz tanári metódus, hogy arra 
voltak kíváncsiak, mit nem tud-
nak a diákok. Nem véletlenül lo-
hadt le a résztvevõk lelkesedése, 
ahogyan haladt elõre a verseny. 
Ettõl függetlenül rendkívül szo-
ros csatát vívtak az elsõ és máso-
dik helyezett csapatok.
 A végeredmény: I. hely: Ka-
locsai Belvárosi Általános Iskola 
61 pont, II: hely: Móra Ferenc 
Gimnázium 60 pont, III. hely: 
Szentkirály 55 pont
További résztvevõk: Ballószög, 
Kerekegyháza, K.Ö.Á.I.
A zsûri elnöke Galamb Istvánné a 
Megyei Diáksport Tanács elnöke 
volt, a versenyt megtisztelte Balla 
László Kiskunfélegyháza Ifjúsági, 
Sport és Informatikai Bizottság 
elnöke is. A regionális döntõbe, 
melynek Debrecen ad otthont, 
Kalocsát és a félegyházi Móra 
gimnáziumot hívták meg.     -sta-
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Bencze László  (anyja neve: Törteli Anikó), 
Bencsik Panna (Kis-Szabó Teréz Mária), Forgács Gyöngyi 
(Szõke Gyöngyi Erzsébet), Szekeres Janka (Vass Edina)
Antal Csaba (Balogh Orsolya Mária), Kis László (Terecskei 
Tünde Aranka), Asztalos Zaránd (Gyenes Tímea), Meleg 
Marcell István (Iványi Mária Veronika), Antal Bianka 
(Gondi Tünde), Sipos Nóra (Fazekas Andrea).
Meghaltak: Stirzinger Antal – Kiskunfélegyháza. Kulmann 
Gyuláné Czibula Magdolna, Hamaridesz Tiborné Turi Éva, 
Barcsa Imre, Molnár Józsefné Szalontai Ilona – Tiszaalpár. 
Holló Klára Tóth Klára – Móricgát.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET: 
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: 
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepna-
pokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET február 25-tól – március 
2-ig: Kamilla Patika Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/a. (Tel.: 
76/432-000), Március 3-tól – március 9-ig: Senna Gyógyszer-
tár Kkfháza, Zrínyi u. 1-3. Tel.: 76/466-398.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET március 1-én – március 2-án: 
Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. Tel.: 20/3677- 242, Dr. 
Fekete Miklós Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-
955.  Március 8-án – március 9-én: Dr. Horváth Tibor 
Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Pozsár 
Miklós Kkfháza, Szegfû u. 21. Tel.: 20/9812-181.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása 
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb 
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetõség: 06/ 70-321-05-85, 
06/ 70-321-05-84.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfélegyházi 
Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, Petõfi tér 4-5. 
Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: csomagoló, húsfeldolgozó, 
cipõalsórész-készítõ, AWI hegesztõ, lakatos, autószerelõ. Bugac: 
sertésgondozó. Befektetési tanácsadó (változó).

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor
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Felhívás
A gátéri „Egészséges Polgárokért” alapítvány Kuratóriuma 
2008. március 12-én, 18 órakor ülésezik a gátéri Polgármeste-
ri Hivatalban. Napirend: Beszámoló a 2007. évi tevékenységrõl.

a Kuratórium vezetõsége

Álláshirdetés
A Kiskunfélegyháza Polgári Védelmi Kirendeltség felvételt 
hirdet fõelõadói munkakör betöltésére. FELTÉTELEK: 
felsõfokú állami iskolai végzettség; számítógép-felhasználói 
ismeretek (Word, Excel, stb.), egészségügyi alkalmasság; 
fizikai állóképesség; magyar állampolgárság, cselekvõké-
pesség, büntetlen elõélet. ELÕNYT JELENT: katonai 
mûszaki fõiskola; pedagógiai végzettség; angol vagy német 
(minimum) alapfokú ismerete; hasonló területen szerzett 
gyakorlat; a feladatokkal kapcsolatos gyakorlat, munkavi-
szony.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell: a szakmai tevékenysé-
get bemutató részletes önéletrajzot.
Az önéletrajzhoz csatolni kell: motivációs levelet; az iskolai 
végzettséget igazoló okiratot, vagy annak közjegyzõ által hi-
telesített másolatát; három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt.Az önéletrajzokat a 2008. március 
20-ig lehet benyújtani Kiskunfélegyháza Polgári Védelmi 
Kirendeltségre (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 
1.) zárt borítékban „Pályázat: fõelõadói munkakör” jel-
igével ellátva. Az állás április 1-vel betölthetõ. Bérezés: Az 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) szerint. Munkarend: hiva-
tali – fél 8-tól 16.00-ig, (heti 40 óra). Munkavégzés helye: 
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 1. Jelentkezni, 
érdeklõdni lehet: Bacsák Szilárd pv. õrnagy kirendeltség-
vezetõnél. Telefonszám: 06-76/461-014, 06-20/923-6162. E-
mail: pvkkfhaza@freemail.hu

Tisztelt Lakosság!
2008. január-április folyamán Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata, az európai uniós pályázatokon történõ sike-
res részvétel érdekében, összeállítja az Integrált Városfej-
lesztési Stratégiáját. E Stratégia egy olyan középtávú, 7-8 
évre szóló, átfogó dokumentum, amely meghatározza a 
jövõbeni fejlesztések fõbb irányait Kiskunfélegyháza egé-
sze és az egyes városrészek tekintetében. A dokumentum 
összeállítása során különös figyelmet fordítunk a helyi la-
kosok bevonására, hogy a város egyes fejlesztései a lakosság 
igényeinek megfelelõen kerüljenek felmérésre, majd meg-
valósításra.

A konzultáció során bemutatásra kerül az Integrált Vá-
rosfejlesztési Stratégia kerete,, valamint egy közös beszél-
getés formájában kívánjuk feltérképezni, hogy a város la-
kossága miként gondolkodik Kiskunfélegyháza fejlesztési 
kihívásairól, illetve milyen fejlesztéseket tart szükségesnek 
a következõ 7-8 évben. 

Ennek érdekében 2008. március 11-én 16 órai kezdettel 
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatalának Dísz-
termében lakossági konzultációt tartunk, az Önkormányzat 
szakembereinek és az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
elkészítésével megbízott szakértõk részvételével. 

Kérem, jöjjön el Ön is és mondja el véleményét!

Kiskunfélegyháza, 2008. február 28.

Tisztelettel: Ficsór József polgármester
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A batthyányisok nyerték a Móra Kupát
Már tizenegyedik alkalommal rendezte 
meg a városi hagyománnyá alakult Móra 
Kupát a Móra Ferenc Gimnázium.

Az általános iskolák által minden évben 
nagyon várt eseményre ezúttal 10 csa-
pat fogadta el a gimnázium meghívását: 
a Petõfi, a Bankfalu, a Batthyány, a kun-
szállási, a Dózsa, a Platán, a Darvas, a 
Constantinum, a József Attila Általános 
Iskola mellett a rendezõ MFG együtte-
se indult. Nem véletlenül jegyezték meg 
a jelenlévõk, hogy az öltözõk már ne-
hezen bírják a létszámot, hiszen ennyi 
általános iskolás felsõ tagozatos diák 
még nem készülõdött a Móra Kupa 
mérkõzéseire.
A döntõbe a Batthyány Lajos Általános 

Iskola, a Darvas József Általános Isko-
la, illetve a rendezõ MFG csapata ve-
rekedte be magát. A mindent eldöntõ 
körmérkõzéseken az alábbi eredmé-
nyek születtek: Batthyány:MFG - 8:0; 
Darvas:MFG – 6:3; Batthyány:Darvas 
- 6:3.
A 2008-as év Móra Kupa gyõztese tehát 
a Batthyány Lajos Általános Iskola csa-
pata lett, mely az idén magasan kiemel-
kedett a mezõnybõl. Tagjai: Belinyák 
Máté, Hájas Krisztián, Timár Péter, 
Tóth Richárd, Retkes Sándor, Bíbok 
István és Magyari Tamás. Felkészítõ 
tanár: Rádi Dezsõ.
A második helyet a Darvas József Ál-
talános Iskola szerezte meg, a harma-
dik pedig a vendéglátó együttes lett.

Sporthírek röviden
Kézilabda
Meggyõzõ fölénnyel gyõztek a Ti-
szaföldvár csapata ellen február 20-
án a Kiskunfélegyházi Honvéd TK 
kézilabdásai a Törökszentmiklósi tor-
nán. A végeredmény 34-24 lett. A leg-
jobb kapus címet Köteles Ferenc, a leg-
jobb játékosnak járó elismerést pedig 
Nagy Tamás kapta a mérkõzés végén. 
Február 25-én  hazai környezetben ját-
szott a KHTK férfi kézilabda csapata a 
Diósgyõr ellen. Az eredmény a vártnak 
megfelelõen a hazaiak javára dõlt el, 
28-24 arányban. 

Labdarúgás
A KHTK U 7-es csapata Pálmonosto-
ra ellen 2:0 arányú gyõzelmet aratott. 
Nõi csapat teremlabdarúgó tornán vett 
részt Bugacon. Az elsõ napon I. he-
lyezést értek el 3 gyõzelemmel, míg a 
második napon 6 csapatból az 5. helyen 
végeztek. Az U 11-es csapat Szegváron 
játszott edzõmérkõzésen 2:0 arányban 
alul maradt.

A KHTK felnõtt férfi labdarúgó csapa-
ta felkészülési mérkõzéseinek eredmé-
nyei: Február 6., KHTK-Izsák (megyei 
I.o.) 1:1. Gólszerzõ: Újvári Bálint. Kie-
gyenlített mérkõzésen igazságos döntet-
len született. Február 9., KHTK-Cegléd 
(NB.II.) 1:1. Gólszerzõ.: Szabó Attila. 
A jól védekezõ KHTK megérdemelten 
harcolta ki a döntetlent. Február13., 
KHTK-Kiskunhalas (megyei I.o.) 
3:1. Gólszerzõ.: Szabó N., Fricska M., 
Czibolya Á. A tetszetõsen játszó féle-
gyházi csapat nagyobb arányú gyõzel-
met is arathatott volna. Február16., 
Csongrád-KHTK 1:4. Gólszerzõ: Sza-
bó N., Terjék Á., Timafalvi Á., Czibo-
lya Á. Irreális körülmények között ma-
gabiztosan nyert a KHTK. Február 23., 
REAC II.-KHTK 2:1. A jól kontrázó 
budapestiek megérdemelten nyertek. 
Március 1. KHTK-Csongrád 0:0.

Birkózás
A folyamatos egyeztetéseknek köszön-
hetõen a kiskunfélegyházi Vasas TK 
még a tavalyi évben megkapta a Nõi 
Magyar Birkózó Bajnokság lebonyolítá-
si jogát. A mérkõzés áprilisban kerül 
megrendezésre a KÉSZ-Aréna Kiskun-
félegyházi Városi Sportcsarnokban. Ez 
a sportesemény ritkaság számba megy, 
hiszen magyar bajnokság régen, Nõi 
Magyar Birkózó Bajnokság pedig még 
egyáltalán nem volt városunkban.A Félegyházi Közlöny új e-mail címe: fkozlony@gmail.com

Kecskeméten rendezték meg az amatõr 
leánykosárlabda megyei döntõjét, 
amely hivatva volt eldönteni, melyik 
középiskola képviselje Bács-Kiskun 
megyét a március végi paksi országos 
döntõben.

A két kecskeméti csapat, a Szent-
györgyi Albert Egészségügyi Szak-
középiskola, illetve az ÉZI Kodály 
Zoltán Énekzenei Szakközépiskola 
mellé a kiskunfélegyházi Móra Fe-
renc Gimnázium leányai verekedték 
be magukat, miután megnyerték a 
területi versenyt. Az ÉZI tornacsar-
nokában jó színvonalú rendezés mel-
lett lezajlott izgalmas mérkõzéseken 
a következõ eredmény született.
Miután a házigazdákat mind az 

egészségügyis lányok (50:37), mint 
a Mórások megverték (42:36) a tu-
lajdonképpeni döntõ a Móra gimna-
zisták és a Szentgyörgyi középiskola 
csapatai közt dõlt el. Ebbõl az öss-
zecsapásból a Móra Ferenc Gimná-
zium leányai kerültek ki gyõztesen 
43:34 arányban, akik nagy lelkesedés-
sel, rendkívüli fegyelmezettséggel és 
remekül felkészítve játszottak.
Így az országos döntõbe Ágó  Csabáné 
testnevelõ tanár tanítványai kerültek. 
A csapat tagjai: Bense Anikó 11/B, 
Bodnár Zsófia 7/E, Hegedûs Nóra 
11/B, Dávid Fanni 11/B, Gál Kriszti-
na 10/F, Kis Ágnes 10/B, Ficsór Mó-
nika 9/E, Gulyás Réka 10/E és Páli 
Ildikó 11/B.

R.F.

Országos döntõben a lányaink

A csapat tagjai és felkészítõjük (balról jobbra, felsõ sor): Gál K., Páli I., Kis Á., Gulyás 
R., Ágó Csabáné (testnevelõ.), alsó sor: Bodnár Zs., Dávid F., Bense A., Hegedûs N., 
Ficsór M.
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Március
Tavaszelõ / Kikelet hava / 
Böjtmás hava
Julius Caesar óta az évnek 
harmadik hónapja, azelõtt 
az elsõ volt. Marsnak szentelték s róla nevezték el. Vele 
kezdõdik a tavasz. Nálunk az 1848-i ifjúság tette emlékeze-
tessé 15-ik napját a híres 12 ponttal és a Talpra magyarral. 
A Nap a Kos jegyébe és az egyenlítõbe lép, amivel egyide-
jûleg áll be a tavaszi napéjegyenlõség is (20-22 között). 

Március 12.  Gergely napja
Gergely-járás: az iskoláskorú gyermekek országosan ismert, 
színjátékszerû játéka. A nap ünneplését IV. Gergely pápa 
rendelte el 830-ban. Elsõsorban köszöntõ, adománygyûjtõ 
célja volt. A diákok ezekbõl az adományokból teremtették 
meg a tanulásukhoz szükséges anyagi feltételeket. Ezen a 
napon vetélkedõket, diákpüspök-választást és felvonuláso-
kat rendeztek. Gergely napjához idõjárás- és termésjóslás 
is kapcsolódott. Ismert mondás, miszerint ha ezen a napon 
esik a hó: “Megrázza még szakállát Gergely.” 

Március 18.  Sándor napja
E naphoz kapcsolódó mondás: “Sándor, József, Benedek, 
zsákban hozzák a meleget!” 

Március 19.   József napja
A gyermek Jézus gondviselõjének, Józsefnek az ünnepe. A 
három jeles nap közül (Sándor, József, Benedek) szokások-
ban és hiedelmekben a leggazdagabb József napja. E 
naphoz fûzõdik az idõjárás - és természetjóslás, sõt a halál-
jóslás is. Ezen a napon érkeznek a fecskék. Ide kapcsolódik 
ez a kedves mondás: “Fecskét látok, szeplõt hányok!” 

Március 21.  Benedek napja
A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Benedek 
napján zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek gyógyító 
erõt tulajdonítottak. 

Március 25.  Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Jézus fogantatásának ünnepe. E nap alkalmas a fák oltásá-
ra, szemzésére.

Teremlabdarúgó torna zajlott már-
cius 2-án Nagykõrösön hat csapat 
részvételével.

A Kiskunfélegyházi Honvéd Test-
edzõk Köre nõi csapata elsõ hely-
en végzett. A mérleg: 5 gyõzelem 

22:4 gólarány 15 pont. Góllövõk: 
Bali Cintia 11, Bagdi Csilla 6, Rát-
kai Orsolya 3, Fazekas Tímea 1, 
Tóth Dóra 1. Különdíjat kapott: 
Rátkai Orsolya. Edzõ: Osztopá-
ni Mihály KHTK U.P. technikai 
vezetõ.

Gyõztek a KHTK focista lányai

Sikersorozat a kosarasoknál
NB I. B nõi bajnoki kosárlabda 
mérkõzés:

TFSE Budapest – KKC 55 : 65
KKC pontszerzõ játékosok: Rajnai 
Zsuzsa 21, Pasek Mónika 16, Nagy 
Dóra 14, Nagy Helga 8, Tóth Edit 3. 
Edzõ: Nádasdi József
A végig szoros mérkõzésen fegyelmezet-
ten és jól játszó vendégcsapat biztosan 
gyõzött.
NB II. férfi bajnoki kosárlabda 
mérkõzés:

KKC – Gyula Color 75 : 60
KKC pontszerzõ játékosai: Hajdú 
Gergely 31, Simon Tamás 18, Varga 
Márton 10, Hegedûs Ákos 6, Sza-
bó Miklós 6, Kállai Sándor 4. Edzõ: 
Guóth Ádám
A hazai csapat volt a találkozó 
esélyese a sereghajtó vendégek ellen, 

hazai pályán. Közepes iramú és szín-
vonalú mérkõzésen ponterõs játéknak 
köszönhetõen. Ezzel a találkozóval 
befejezõdött a bajnokság alapszakasza, 
folytatása a bajnoki rájátszásban lesz. 
Gyors mérleg a fiúk teljesítményérõl: 
16 mérkõzésbõl 11 gyõztes, 5 vesztes 
mérkõzés.
Megyei Felnõtt férfi bajnokság:

KKC II. IFI – Kiskunhalasi KC
69 : 55

KKC pontszerzõ játékosai: Horváth 
Domokos 20, Gibárszki Sándor 18, 
Herédi Péter 12, Papp Sándor 8, He-
gedûs Gábor 7, Zsitva Tibor 4. Edzõ: 
Bódi Sándor
A KKC NB I. B kosárlabda csapata 
március 8-án, szombaton 16,00 órakor 
fogadja a Baja UKDSE csapatát a Vá-
rosi Sportcsarnokban.

Jól szerepeltek falmászóink
Szegeden került megrendezésre minap a Magyar Kupa sorozat ez évi elsõ Boulder fal-
mászó versenye. A falmászók az elsõ megmérettetést mindig izgatottan várják, fõleg akik 
egy korcsoporttal feljebb kerülnek. Így történt ez a DSZDSE versenyzõi számára is. 
A nevezést követõen elkezdõdtek 
az elõselejtezõk. A technikás utakat 
a félegyháziak könnyedén vették, és 
így bekerültek a döntõbe. A szer-
vezõk semmit sem bíztak a vélet-
lenre a döntõt illetõen. A nagy erõt 
és technikai tudást igénylõ utakat 
helyenként extrém nehézségûvé tet-
ték, ennek ellenére csapatunk eleget 
tett a kihívásoknak.  A DSZDSE 
versenyzõi a következõ eredménye-

ket érték el. Ifjúsági A kategóriában 
és nyílt nõi kategóriában Széll Boró-
ka I. helyen végzett. Ifjúsági A kate-
góriában Széll Csaba I., Széll Dömö-
tör II., Tóth Attila és Gajzer Ákos 
holtversenyben a IV. helyen végzett. 
Gyermek C kategóriában: Simon 
Gergely III. helyen végzett. Az elért 
eredmények ismételten Fábián Jó-
zsef szakosztályvezetõ és edzõ kima-
gasló munkáját dícsérik.


