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Közlöny
Elismerték munkáját
A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjével
tüntették ki Marczényi Csabát, a Civil Szervezetek egyik alapító, és jelenleg is elnökségi tagját.
Az elismerést március 13-én Budapesten, a közlekedési minisztériumban adta át Szabó Imre
tárca miniszter.
Marczényi Csaba a rendszerváltás óta rendkívüli aktivitással vesz részt a kiskunfélegyházi civil szervezetek munkájában. Az ő nevéhez fűződik a Karácsonyi
Fény, a Fidó Bácsi Alapítványok létrehozása. Marczényi Csaba szervezője és alapítója a helyi polgárőr
egyesületnek. Tagja a Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítványnak, alapítótagja a Városi Rendészetnek,
2006-tól elnöke a Zöld Szem Környezetvédelmi
Alapítvány Felügyelő Bizottságának, tagja a Sarlós
Boldogasszony Egyházközség Tanácsának. Részt
vesz a városüzemeltetési, a rendészeti és környezetvédelmi bizottság munkájában. Hét éve tagja
az MSZP helyi szervezetének. 2006-os
önkormányzati választásokon
képviselőjelöltként indult
a párt színeiben. Tavaly a
képviselőtestület az Ipari
Parkot Üzemeltető Kft.
Felügyelő Bizottságának
társadalmi tagjává
választotta.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából
nagyszabású programsorozatot rendezett Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi Emlékbizottság. A
központi ünnepségre március 15-én, a
Petőfi-téren került sor. Itt adta át a
Magyar Művészetért Kuratórium és a
Herendi Porcelánmanufaktúra Petőfi
Sándor-emlékdíját Gubcsi Lajos a
Petőfi Sándor Városi Könyvtárnak. Az
elismerést Kállainé Vereb Mária intézményvezető vette át. Az ünnepségsorozat
részleteiről a 2. oldalon számolunk be.

Polgárőrre támadt
a feldühödött autós

Főiskolai képzés Félegyházán
Minden jel arra mutat, hogy szeptembertől
főiskolai képzés indul Kiskunfélegyházán.
A dunántúli Pannon Egyetem kihelyezett
tagozatán a Pannon Egyetem Facultas
Felsőoktatási Centrumában az idei tanévben politikai tanácsadó szak indulna hangzott el a március 12-ére összehívott
sajtótájékoztatón.
A város vezetése évek óta tervezi a felsőfokú oktatás meghonosítását Félegyházán.
A kezdeményezések azonban sorra elhaltak.
A legígéretesebb az Euroszféra Alapítvány
projektje volt, amely úgy tűnik szeptemberre meg is hozza gyűmölcsét. Elképzelhető
tehát, hogy ősztől Félegyháza is az egyetemi, főiskolai városok sorába léphet. A tárgyalások a főiskolai kar megalapításáról

már korábban elkezdődtek. Az intézmény
helyéül a Petőfi Sándor általános iskola épületét jelölte meg a képviselőtestület, valamint anyagilag is hozzájárul a főiskola működéséhez.
A március 12-re összehívott sajtótájékoztatón Szilágyi István professzor, a Pannon
Egyetem Modern Filológia és Társadalomtudományi Karának dékánja elmondta, az új
főiskola beindításáról júniusban dönt a
Magyar Akkreditációs Bizottság. Pozitív
elbírálás esetén ősztől politikai tanácsadókat
képezhetnek Félegyházán.
A nappali képzés jővő évben indulna be, a
nemzetközi tanulmányok nevet viselő szakkal, mondta el Tóth Tibor, az Euroszféra
Alapítvány vezetője.
Folytatás a 2. oldalon.

A forgalmat terelő polgárőrre támadt egy autós
Kiskunfélegyházán március 15-én, a városközpontban az ünnepi megemlékezés ideje alatt.
A rendezvény idejére az
E5-ös főút forgalmát
elterelték, a tér szomszédságában lévő parkolót lezárták. A helyszínt
biztosító polgárőr egy
autóst nem engedett
behajtani a parkolóba,
aki az ott lévő pénzautomatából akart pénzt felKépünk illusztráció
venni.
A feldühödött 28 éves kiskunfélegyházi férfi a
járművéből kiugrott és előzetes szóváltás nélkül
a polgárőrt fellökte. A polgárőr szerencsére nem
sérült meg. A kiérkező járőrök a lökdösődő autós
ellen büntető feljelentést tettek. Az incidens a
március 15-ei ünnepséget nem zavarta meg.
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Főiskola
Félegyházán

Március idusán
Folytatás az 1. oldalról.
A március 15-e tiszteletére szervezett
ünnepségsorozat március 12-én a
városi könyvtárban kezdődött. A Petőfi
Sándor emlékkiállítást Kapus Béláné
nyitotta meg. A tárlat anyagát Sasvári
Tiborné nagyatádi magángyűjtő képeslapjaiból és a könyvtár helyismereti gyűjteményében található, a költő életét, tevékenységét bemutató legszebb könyvekből, dokumentumokból és képzőművészeti alkotásokból
állították össze. A megnyitó után Juhász István ny. tanár rendhagyó történelemóra keretén belül nemzeti történelmünk egyik legnagyobb heroikus vállalkozásáról, az 1848/49es szabadságharc – „amelynek agya, lelke,
szívverése Kossuth Lajos volt” - kevésbé ismert epizódjairól, eseményeiről tartott megemlékezést. Március 13-án a város iskolái,
intézményei tartották megemlékezéseiket, koszorúzási ünnepségeiket.
A Constantinum Intézmény
általános iskolás tanulói a Nádasdy utcai Idősek Otthonába
látogattak el és adtak ünnepi
műsort az otthon lakóinak. A
Polgármesteri Hivatal dísztermében este interaktív felolvasóestet tartottak Petőfi
Sándor és
Móra Ferenc
műveiből.
Március 14-én a Petőfi
téren ’48-as toborzót,
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korhű fegyverekkel való harcászati bemutatót
láthattak a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület és a Padkaporos
Táncegyüttes közreműködésével.
Ezt követően a résztvevők gyertyával, fáklyával vonultak a
Kiskun Múzeumhoz, ahol a
poroszországi Klapka-légió
tisztjeiről készült fényképkiállítást nyitotta meg Kincse
Károly fotótörténész. Mindkét
nap este a Rocktárban koncerttel tisztelegtek nemzeti ünnepünk emléke előtt, Varga Miklós és az Időgép, a Végletek, valamint a Gőzerő együttes közreműködésével. Március 15-én először Bem József
mellszobránál, majd Petőfi Sándor szobránál
koszorúztak és emlékeztek városunk, a pártok,
intézmények vezetői és képviselői. Ünnepi
beszédet mondott Kapus Krisztián, a
Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság
elnöke, közreműködtek az Összevont Középiskolák Kossuth Lajos tagintézményének diákjai. Az ünnepségsorozat ifj.
Ulrich István emléktáblájának
megkoszorúzásával folytatódott, majd a Szabad Sajtónapi fogadással zárult. Idén
az „Év kiskunfélegyházi
újságírója” címet Bajzák
Andreának, a Sirius Rádió
munkatársának ítélték oda.
Fotók: B. M., G. Zs., G. S.

Folytatás az 1. oldalról.
Ficsór József, polgármester fordulópontnak értékelte az alapítvány és a főiskola
bejelentését, hisz ha elindul a képzés nem
volt hiába a több éves előkészítő munka.
Garai István, alpolgármester, országgyűlési képviselő elmondta, a félegyházi felsőoktatási elképzeléseket a minisztériumok
és országos hatóságok egyaránt támogatják.
Kapus Krisztián, Művelődési Oktatási és
Vallásügyi Bizottság elnöke szerint a
főiskola léte nagyon fontos a város számára,
mert a félegyházi fiatalok nem „vándorolnak” el, hanem helyben folytathatják tanulmányaikat. Tehát helyben marad a város
szellemi tőkéje.

Pályázatok
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatala pályázatot hirdet: Kiskunfélegyháza, Dózsa Gy. u. 16. szám alatti 49 m2
alapterületű, 1,5 szobás, komfortos önkormányzati bérlakás (házrész) bruttó 15.000.Ft összeggel történő bérbeadására. A pályázatot írásban - „Dózsa Gy. u. 16.” jelige
feltüntetésével, lezárt borítékban - lehet
benyújtani személyesen a Polgármesteri
Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.) I.
emeleti tárgyalójában megtartásra kerülő
Lakás Bizottsági ülés időpontjában. A
borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét és
lakcímét. Benyújtási határidő és egyben a
tárgyalás időpontja: 2009. április 15. (szerda) 16.30 óra. Bővebb felvilágosítás kérhető
és a részletes pályázati felhívás átvehető a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza,
Kossuth u. 1. I. em. 51. szoba) vagy letölthető
a www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.
A Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.) hivatkozva a KJT
20/A.§ (4) bekedésére, pályázatot hirdet 1 fő
vezető ápoló munkakör határozott időre
történő betöltésére. A pályázat részletes
feltételeiről a https://kozigallas.gov.hu honlapon 2009.III.20-tól lehet tájékozódni."
Felhívás leendő 1. osztályosok részére!
Constantinum Intézmény 2009-2010-es
tanévben induló emelt szintű testnevelésű
osztályába alkalmassági felvételit tart 2009.
március 31-én 16-17 óra között az intézmény Sportcentrumában (Jókai u. 4-6).
A jelentkezők sportfelszerelést hozzanak
magukkal!
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Jubileumi fodrászverseny
Idén rekord mennyiségű fodrásztanuló
nevezett a jubileumi fodrászversenyre
Kiskunfélegyházán. A fiatalok 4 kategóriában, dauercsavarásban, fésülésben, szárításban, hajvágásban és a külön számban, az esküvői frizurakészítésben mérhették össze tudásukat.
Idén 15. alkalommal gyűltek össze a hajak
szerelmesei a Kossuth Lajos Szakiskola
tornatermébe, hogy megmutassák, kinek a
keze alatt születik a legkülönlegesebb frizura. A jubileumi versenyen ebben az évben
rekord mennyiségű fiatal nevezett, közel
140-en ragadtak fésűt és hajszárítót. Főleg
vidékről, de Budapestről érkeztek versenyzők Félegyházára. A fodrásztanulók a versenyen 4 kategóriában mérték össze tudásukat. Idén a kezdőtől egészen a végzős
hallgatókig mindenki lehetőséget kapott,
dauercsavarásban, hajvágásban, szárítás-

A nagyböjt a keresztényi élet elmélyítésének ideje, célja, hogy a hívők megtisztult
lélekkel várják a Húsvét szent ünnepét. Ez
az időszak nem tétlen várakozást, hanem
komoly tevékenységet jelent számukra, hiszen többet kell imádkozni, buzgóbban kell
végezni a különféle szeretetgyakorlatokat,
a lemondásokat, az őszinte bűnbánat-bűnbevallás pedig az ember önmaga újjáteremtésében segít. Az egyházi évnek ez a része
arra is szolgál, hogy a keresztények átelmélkedjék Krisztus szenvedését, kereszthalálát, a bűn okozta pusztítást és a megváltás
felszabadító boldogságát. Mindennek értelmet, s mindehhez erőt Krisztus ad, aki a
,,szenvedésből tanult engedelmességet''
(Zsid.5,8.)-valójában Hozzá szeretnének közelebb kerülni a nagyböjti időben. A miszsziós hét szentbeszédeinek elmélkedései

Marad az ÉNO?
Az egészségügyi, szociális és családvédelmi bizottság március 16-ai ülésén támogatta, hogy továbbra is az önkormányzat
tulajdonában maradjon az Értelmi-fogyatékosok Napközi Otthona és ne kerüljön
vállalkozói kézbe az intézmény. A végső
döntés a soron következő testületi ülésen
születik majd.

ban, fésülésben. A versenyen a fiatalok elleshetik egymástól a különböző praktikákat, amit a jövőben, akár fodrász szalonukban is kamatoztathatnak majd, mondta
Korom Gyula, a verseny szervezője. Az
első kategóriában a fiatal hajszobrászok
babákon mutatták be a dauercsavarás különféle formáit. Majd vállalkozó szellemű fiúk
ültek a fodrásztanoncok székeibe, akik a
versenyszám végére férfi divatfrizurát öltve
kápráztatták el a zsűrit. A verseny résztvevőit a zsűri kategóriánként pontozta. Az
első három helyezett kupát, a többiek pedig
értékes nyereménycsomagokat vehettek át.
A helyi szakképző intézmény tanulói 12
fővel neveztek be és közülük Takács
Vivien 12. osztályos tanuló a férfi divatfrizura kategóriában IV. helyezést ért el, sőt
különdíjban is részesült. A legjobb félegyházi versenyző Farkas Emma 11. osztályos tanuló lett, aki két kategóriában is
bizonyította felkészültségét.

Nagyböjti misszióshét Félegyházán
Nagyböjti missziós hetet tartottak a Sarlós
Boldogasszony templomban március 9-15.
között, a szentbeszédeket Gál Jenő érsekcsanádi plébános, Fülöp Ernő kiskunhalasi
plébános és Bábel Balázs érsek tartotta.
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minden hívő ember számára lelki programokat adtak a nagyböjt igazi megéléséhez.

Januárban egy vállalkozó ajánlatot tett
Kiskunfélegyháza önkormányzatának az
ÉNO üzemeltetésére. A szülők azonban
nem értettek egyet azzal, hogy az Értelmifogyatékosok Napközi Otthona magánvállalkozás formájában működjön a későbbiekben. Annak érdekében, hogy az intézmény továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradjon aláírásgyűjtésbe kezdtek. Az egészségügyi, szociális és családvédelmi bizottság tagjai március 16-ai ülésükön azt javasolták, hogy a város ne adja
át az ÉNO működtetését vállalkozásba,
hanem a jövőben is maradjon önkormányzati tulajdon, mondta el Ernyes László, a
bizottság elnöke.

Életet mentettek
Személygépkocsi ütközött kamionnal március
10-én délelőtt Kiskunfélegyházán a Csongrádi út
és a déli elkerülő kereszteződésénél. A személyautó vezetője a járműbe
szorult és súlyos sérüléseket szenvedett. A
tűzoltók és a mentők feszítő-vágó segítségével emelték ki a járműből.

Lövöldözött
a pénzügyőr
Összetűzésbe keveredett a biztonsági személyzettel és önvédelmi fegyverét használta egy férfi március 14-én hajnalban
egy helyi diszkónál.
Az Izsáki úton lévő disco bejárata előtt egy
férfi a biztonsági személyzettel hangos
szóváltásba keveredett, és eközben maroklőfegyveréből több lövést adott le hajnali 4
óra körül. A lövések személyi sérülést nem
okoztak. Megállapították, hogy a lövések
felfelé irányultak és nem veszélyeztették
senkinek a testi épségét. A helyszínre
azonnal rendőrjárőrt rendeltek, aki előállította a helybeli férfit a Kiskunfélegyházi
Városi Kórházba vérvétel céljából, majd
ezt követően a Kiskunfél-egyházi
Rendőrkapitányságra, ahol kiderült, hogy
C. Sz. a Vám és Pénzügyőrség munkatársa. A helyszínen lefoglalták a lövöldöző
önvédelmi fegyverét, amelyből a lövéseket
leadta. A férfit őrizetbe vették.
OBJEKTÍV
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Programajánló

A hangulat varázslója

Rendezvények a Hattyúházban

Amióta átadták ezt az impozáns közösségi kiállító termet, azóta kelt életre az a gondolat, hogy
e falak közé igazán míves, a legkényesebb ízlést
is kielégítő művészet kerüljön. Így jött szóba a
Balatonszemesen élő Pósa Ede festőművész
neve, akinek művészete errefelé – legalábbis a
nagyközönség számára – kevésbé volt ismert
eddig.

Március 21., szombat 10 óra: Családi délelőtt szülőknek – gyermekeknek:"Süni az
állatkertben": bemutatkozik a Süni c.
folyóirat, virtuális állatkerti séta. Előadó:
Mirtse Áron, a Süni c. folyóirat szerkesztőolvasószerkesztője.
Márc. 23., hétfő 17 óra: Mezőgazdasági őstermelők adózása és a bevallások
kitöltése. Az APEH tájékoztató előadását
Szabó Gábor osztályvezető tartja.
Március 24., kedd 18 óra: A földrajzi szabadegyetemi előadássorozat keretében
Erőss Zsolt hegymászó a Magyar Makalu
2008 expedícióról tart vetítettképes előadást.
Bevezetőt mond: Bense Zoltán hegymászó.
Pósa Ede balatonszemesi festőművész
kiállítása március 31-ig, nyitva tartási
időben látogatható a városi könyvtárban.

A Kormorán együttes ad koncertet március 28-án 18 órakor a Constantinum
Sportcenrumában. Jegyrendelés: 76/466843 vagy a 70/459-3842 telefonszámon.
Jegyár: 2.000 Ft (10 év alatt díjtalan).

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
Az Új Akropolisz XV. Történet- és mesepályázata.
Kelts életre egy mesehőst, írd meg egy hős
történetét! Az idei történet- és mesepályázatunk fő
célja, hogy visszanyúljunk a mese klasszikus
értékeihez, mitikus gyökereihez. Pályázók köre: a
pályázatunkra kifejezetten amatőr, rendszeresen
nem publikáló szerzők tollából várunk eddig még
meg nem jelentetett műveket. Téma: a szerzők
olyan hőstörténeteket és varázsmeséket küldjenek,
amelyek az ember örök kérdéseivel foglalkoznak,
és szépségük mellett nem csupán elgondolkodtatnak, hanem megoldási lehetőséget is kínálnak a mai
embernek. A pályamű témája annyiban kötött, hogy
kapcsolódjon a négy platóni alaperényhez (a bölcsesség, a bátorság, a józan önmérséklet és az igazságosság) vagy feleljen meg V. J. Propp kutató által
meghatározott varázsmesei kritériumoknak.
Beküldési határidő: április 5. A pályázatokat a
http://palyazat.ujakropolisz.hu oldalon lehet beküldeni, valamint bővebb információ is itt található.
Az Egry József Középiskola, Szakiskola és
Kollégium fenntartójával, a Zánkai Gyermek és
Ifjúsági Centrum Kht-val közösen, képzőművészeti
pályázatot hirdet az iskola névadójának, Egry József
születésének 125. évfordulója alkalmából. Témája:
A Balaton, a Balaton-felvidék, az Egryt megihlető táj, a balatoni nyaralások emlékei. Korcsoport: Általános iskola 5-6 és 7-8 osztály. Technika:
szabadon választott, lehet grafika, festés, pasztell,
olajpasztell, szén, tus. Mérete: maximum A/3.
Egyéb feltételek: Minden pályázó legfeljebb 2
művel pályázhat. A pályázat postára adásának
határideje: április 04. A pályaműveket az alábbi
címre kérjük küldeni: Egry József Középiskola
Szakiskola és Kollégium 8250 Zánka. A csomagra,
borítékra kérjük ráírni: "Egry-pályázat" További
információ: Gál Marianna Tel.: 06 20/514-8126
vagy galmarianna@freemail.hu Honlap: http:
//www.egrykszk.hu
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a
Városi Könyvtárban, nyitvatartási időben:
Hétfő: Zárva, Kedd-péntek: 9-18 óráig, Szombat: 812 óráig. Honlap: www.psvk.hu, E-mail:
psvk@psvk.hu, Tel.: 76/461-429; 70/338-731

A falon lévő viszonylag kisméretű képek
varázslatos erővel bírnak, hiszen akik elébük
állnak, azok egyszerűen alig akarnak tovább
menni. A laikus látogató nem tud betelni a
gyönyörűséget adó felületekkel, az apró részletekkel, újra és újra részese akar
lenni e képi varázslatnak.
Valósággal elképesztő az
az áradó, andalító hangulat,
melyben szinte fürdenek az
alkotások. Ezek a művek,
maguk a testet öltött hangulat. Érzékeny, finom harmónia jellemzi az egyes képek felületét, számtalan árnyalat, puha színfolt játéka
adja meg azt a szemnek oly
megnyugtató harmóniát,
melynek mesteri megteremtője Pósa Ede.
Bár a legtöbb kép kisméretű, mégis úgy érezzük,
hogy a szem szabadon futhat a végtelenbe,
örömmel időzhet a remek színrezdüléseken,
bejárhatja a képfelületnyi mikrokozmoszt, hatalmassá tágítva a papír szélei által határolt
látványt.
Amíg a csendéletek szűk, zárt terében az ezernyi
apró részlet rendkívüli érzékenysége állítja meg
a látogatót, addig a tájképek láttán a végtelen
levegősség érzete hatja át a nézőt. Ha közelről
szemléljük az alkotásokat, akkor látjuk a technikai megoldásokat, a foltok felrakását, a bevillanó, élénk csillanásokat. De ha kellően hátrább
lépünk bekövetkezik a művészet csodája: tökéletesen összeáll a felület egy egységes egésszé,
ahol csak érezzük a felsejlő formákat, a finom
színvarázst. Ezért tűnnek úgy a művek, mint

egy-egy filmetűd. Mesteri szerkesztésre vall,
hogy a könnyed, laza színkezelés ellentételezése
és a viszonylag széles paszpartu, illetve az igényes keret okozta fegyelmezettség milyen
összhangban van.
Ha figyelmesen megállnak egy-egy tájkép előtt
olyan érzésük lesz, mintha valami erő húzná
Önöket be a képtérbe. Bemenni vágynak minden áron, megrészegülve a szépségtől, a puha
érzésektől, az álmoktól. Poussin-ék az Árkádia
tiszta világába röpítették el a klasszicizmus korában a nézőket, Pósa Ede is valamiféle mai
Árkádiába igyekszik elvinni művészetének kedvelőit.
Művészetének egyik legszerethetőbb vonása – a szakmai tudásán túl – az a
mérhetetlen derű és optimizmus, mely képeiről sugárzik. Alkotásai előtt állván, nem kell különböző,
bonyolult jelentéstartalmú
rétegeket felfejteni, még sem
engednek maguk elől könynyen elmenni ezek a képek.
És hogy milyen fontos ez a
mai letargikus világunkban,
azt elmondani sem lehet.
Kiállítónk a mai magyar
kortárs képzőművészetben
az úgynevezett száraz pasztell technikának az egyik
legkiválóbb művelője.
A Sors kétszer járatta meg vele az ismertségig
vezető rögös utat. Egyszer szűkebb szülőhazájában, a gyönyörű Vajdaságban, ahol kemény
munkával elérte azt, hogy befutott mester lett.
De ismerjük a mondást. Ahol háború van, ott
hallgatnak a múzsák. Az újrakezdés, a balatonszemesi indulás és az azóta megtett út sem volt
könnyebb, mint az előző, de a benne rejlő tehetség és a Sors jóakarata, újra csak ismert művésszé tette, ezúttal kis hazánkban.
Úgy gondolom, remek választás volt Pósa Ede
festőművész műveit elhozni Kiskunfélegyházára, mert az itt látható képsor bizony méltó
folytatása és partnere az eddig itt rendezett tárlatoknak.
RF

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezésében indult útjára idén a Könyvek Klubja
olvasókör a városi könyvtárban. Eddig már két alkalommal gyűltek össze a galériában az
érdeklődők és Kovács Nikolett irodalmtudományi doktoranda vezetésével beszélgettek a modern világirodalom egy megadott novellájáról. Az olvasókört – amelybe bárki bekapcsolódhat –
minden hónap első keddjén, 16.45 órakor tartják, az adott novella szövegét megtalálhatják a
könyvtár információs pultjánál.
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„Ember küzdj…” Szalagozó 2009 Jeles évfordulók
A szalagozás talán a legjelentősebb mérföldkő egy végzős diák életében. Erre a
jeles alkalomra 2009. február 27-én került
sor a Kiskunfélegyházi Szakképző Intéz mény és Kollégium Kossuth Lajos
Középiskolájában és Szakiskolájában.
Az ünneplés alapos felkészülést igényel.
Decemberben már elkezdődnek a lázas előkészületek. A pedagógusok egy jelentős
része a szervezés technikai feladatait vállalja magára, míg mások a tánc és az irodalmi
műsor előkészítésén fáradoznak. Januárban
aztán már nincs megállás. Elkezdődnek az
első próbák, folyik a szereplők válogatása.
Az alsóbb évfolyamok tanulói örömmel
jelentkeznek, hiszen számukra is dicsőség,
megtisztelő érdem a végzősök köszöntése,
a részvétel ezen a jeles eseményen.
Idén a választás Madách Imre örökérvényű
alkotására, Az ember tragédiájára esett.
Hiszen ez a mű túlmutat saját korán, a jelen
végzős diákjai számára is megszívlelendő
tanulsággal, életbölcsességgel szolgál.

Megtestesítve mindazt a hagyományt, amit
a feltűzött kék szalag jelent.
A díszleteket és jelmezeket Kecskemétről, a
Katona József Színházból kaptunk. Természetesen iskolánk szakoktatói, technikai dolgozói is rengeteget segítettek. Itt kell megemlítenünk, hogy nem dolgoztunk hiába,
hiszen városunk új arénája teljesen megtelt
büszke és meghatott szülőkkel.
A dramatikus játék után következtek a
hagyományosnak számító táncos produkciók. Az idei tanév sem múlt el azonban meglepetések nélkül, hiszen a 13/a osztály tanulói egy újszerű, alapjaiban modern táncot mutattak be, méltóképpen kiegészítve
ezzel a 12/b, 12/c és a 3/13/4 osztály keringője által képviselt klasszikus eleganciát.
A műsor igazi fénypontja, talán legmeghatóbb pillanata azonban mégis az volt, amikor a szalagozott diákok saját szüleiket kérték fel egy felejthetetlen keringőre.
Reméljük sikerült mindenkinek felejthetetlen élményeket adnunk.
A szervezők

Tizenötödször az országos döntőben
Tizenegy megyebajnok, illetve a főváros 12. helyezett csapata szerzett jogot arra,
hogy vetélkedjen a legjobb négybe jutásért
a Dr. Mező Ferenc Szellemi Diákolimpia
országos elődöntőjében Nagykőrösön.
Megyénket a Móra Ferenc Gimnázium
csapata képviselte, akik végig versenyben
voltak az első helyért, végül a második

Farsang az időseknél
Minden évben önfeledten szórakoznak az
idősek farsang táján, mert a vezetés és a
munkatársak nem sajnálják a fáradságot az
előkészületekre. Az idén különösen jó
kedvvel készült mindenki az Idősek Csanyi
úti házában farsang utolsó napjaiban. Egy
kedves konferansziét is sikerült találni, az
egyik lakótárs fiát, aki ötletesen sürgette a
nézőket tapsra, amellyel azok nem is
fukarkodtak. A hangulat felhőtlen volt, a
lakók táncra perdülve nagy kedvvel rúgták
a port a parketten. Az első szám impozáns
volt, a bécsi keringővel indult, a nővérek

helyen jutottak a döntőbe – a gimnázium
történetében már tizenötödik alkalommal.
A csapatoknak 5 olimpiából kellett felkészülni s a mezőny felkészültségére – erősségére jellemző, hogy a továbbjutáshoz a
kérdések 92%-át kellett hibátlanul megoldani. A csapat tagjai: Vajda Dániel 8/E,
Fekete Ági 9/E, Szabó Petra 9/E.
Felkészítő: Nagy Ferenc.
nagyon szépen lejtették. Bohócok csetlettek-botlottak, egy különösen nagyszerűen
játszotta szerepét az előadás alatt – ráismertünk! Tyúkok tava – mondta a
bemondó és nagy taps köszöntötte a
szellemes öltözetű táncosokat. Remek
paródia volt a Hófehérke a hét törpével,
nehéz volt ráismerni a címszereplőre, de
sikerült. Az igazi telitalálat a kán-kán volt,
a kellő alsófehérneműbe öltözött leányok,
hiteles visítozással kísérve, nagy sikert
arattak. Köszönjük szépen a sok fáradtságos munkát. Miután megettük a frissen sütött fánkot, elköszöntünk, a viszontlátásra
jövőre!
M. Jné

115 éve, 1894. március 20-án hunyt el Kossuth
Lajos államférfi, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vezetője, kormányzó elnök (* 1802). A
nemzeti függetlenségért, a feudális kiváltságok felszámolásáért s a polgári szabadságjogok biztosításáért vívott 19. századi küzdelem egyik legnagyobb alakja volt. Eredeti foglakozása ügyvéd,
1832-től kapcsolódott be a zempléni, majd az
országos közéletbe. A Pesti Hírlap szerkesztőjeként
1841-1844 között új fejezetet nyitott a magyar
sajtótörténetben. Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc vezéralakja, előbb a
Batthyány-kormány pénzügyminisztere, majd az
Országos Honvédelmi Bizottmány elnöke, 1849.
április 14-től pedig Magyarország kormányzója
volt. 1848 őszén alföldi toborzó útra indult,
melynek egyik állomása Kiskunfélegyháza volt. A
világosi fegyverletétel előtt elhagyta az országot,
Törökország, az Amerikai Egyesült Államok,
Anglia, végül az itáliai Torino (Turin) lett önkéntes
száműzetésének színhelye. Az aktív politizálást
ugyan az 1867-es kiegyezés után befejezte, szóban
és írásban kifejtett véleménye alapján azonban
hosszú ideig ő maradt a rá gyakran hivatkozó hazai
ellenzéki párt(ok) és a magyar közélet mérvadó
személyisége. 85 éves korában, 1886-ban Kiskunfélegyháza díszpolgárává választotta. Végső nyughelye Budapesten, a Fiumei úti temetőben van.
325 éve, 1684. március 24-én született Bél Mátyás enciklopédikus tudású magyar és szlovák
író, evangélikus lelkész, főiskolai igazgató,
Magyarország történetírója (†1749). Felsőfokú
tanulmányait Pápán, a református főiskolán kezdte,
majd Halléban az egyetemen teológiát, orvostudományt és állattudományt tanult. 1714-ben
meghívták a pozsonyi evangélikus gimnázium rektorának. 1742-ben szélütés érte, majd rövidesen
nyugalomba vonult. Bél Mátyás a legtipikusabban
hungarus-író volt: munkásságával az országot igyekezett szolgálni nemzetiségi részrehajlás nélkül. Az
ország három akkori legjelentősebb népcsoportjának, a magyarnak, németnek és szlováknak nyelvét
jól beszélte, mindhármat egyenlőnek tartotta, a
nyelvi tarkaságot dicsőségnek tekintette. Tudományos könyveit kizárólag a közös latin nyelven
írta.
165 éve, 1844. március 26-án született Csepreghy Endre tanár, a kiskunfélegyházi tanítóképző
igazgatója (†1921). A Torontál megyei Kiszombor
községben született, édesapja jómódú földbirtokos
volt. Alapfokú tanulmányait szülővárosában
kezdte. A gimnáziumot Aradon végezte, ahol összebarátkozott Munkácsy Mihállyal. Tanítói oklevelet
1862-ben Szegeden kapott, majd visszatért Kiszomborba tanítani 1873-ig, innen az Arad-Csanád
megyei tanfelügyelőséghez került. 1880-ban kinevezték Csáktornyára, az ottani tanítóképzőbe tanárnak. 1885-ben áthelyezését kérte a győri állami
tanítóképzőhöz. Kiskunfélegyházára 1897-ben
került. Itt kinevezték a tanítóképző igazgatójának,
ezt a tisztet 1908-ig, 11 évig töltötte be. Munkájában vezérelv volt, hogy az iskola a jövő nemzedék
tanítóját hivatásszeretettől átfűtött, alapos szakemberré nevelje és a gyakorlati életben felhasználható
ismeretekkel ruházza fel. Példamutató tevékenységet fejtett ki az iskolán kívüli népművelés
szervezésében is, ebbe a munkába eredményesen
kapcsolta be a tanítójelölteket. Ő indította útjára a
népszerű „Szabad Lyceum” előadássorozatot.
Összeállította: Török Brigitta könyvtáros
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Anyakönyvi hírek

Árverési hirdetmény

Születtek: Kecső Máté (anyja neve: Szabó Mária), Papp Nándor
Norbert (Reggel Renáta), Némedi-Varga Bence (László Judit),
Szabó Tamás Zsolt (Kovács Erika), Molnár Dorina (Bihari Tünde),
Szarka Nimród (Seres Mónika), Litavecz Márk (Jusztin Margit
Szabina), Rigó Vince (Seres Rita), Pimbor Dániel (Szabó Katalin),
Oláh Márkó (Endre Edina Mária).
Meghaltak: Tóth Kálmánné Korpás Gizella, Lovász Imre András,
Bibok Józsefné Kis Julianna, Gyarmati Istvánné Fábián Mária,
Fekete Istvánné Fekete Franciska, Pintér István, Fehér István –
Kiskunfélegyháza. Tóth Miklósné Fricska Gabriella Magdolna –
Petőfiszállás. Sárközi Jenő – Tiszaalpár

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti
jogának elnyerésére: Gorkij u. 4. sz. alatti 44 m2-es helyiség,
Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8
m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132 m2-es helyiség, Kossuth u.
12. sz. alatti 71 m2-es helyiségcsoport, Mártírok u. 2. sz. alatti 522 m2es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség, Asztalos J. u. 18/4.
sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti 13 m2-es garázs,
Asztalos J. u. 22/7. sz. alatti 42 m2-es garázs, Kossuth u. 12. sz. alatti
17,4 m2-es garázs, Dr. Holló Lajos u. 34. sz. alatti 12 m2-es hirdetési
falfelület.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az
alábbi – tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1,
6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp., 614
hrsz-ú volt MÉH telep területe, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98
m2-es) udvar, Bankfaluban építési telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es
terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca 4. (volt Szociális
Otthon), 4589 hrsz-ú 820 m2-es Tóth Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon), 3893 hrsz-ú 693 m2-es Bajza u. 36. szám
alatti ingatlan (volt Szociális Otthon), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6
szintes épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 0459/27 hrsz-ú
ingatlan, Jókai u. 2. sz. alatti 2001 hrsz-ú terület, 0529/13 hrsz-ú ingatlan (romos tanya).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Tájékoztató
A DÉMÁSZ Zrt. kistérségi központokban működő ügyfélszolgálati tevékenységéről.
Az ügyfélszolgálattal kapcsolatos változások az alábbiakban
foglalhatók össze.
A 350/2008. (XII.31.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.l9.) Korm.
rendelet módosításáról.
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 170.§ (1) bekezdés 7. és 41. pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35.§(1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva – következőket rendeli el:
1.§ A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.(X.19.) Korm.
rendelet (a továbbiakban Vhr) 23.§ (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyfélszolgálati fiókiroda legalább heti két
munkanapon, összesen legalább 8 órás nyitva tartással
üzemel. A hét legalább egy munkanapján legalább 20 óráig
tart nyitva. Az ügyfélszolgálati fiókiroda köteles a lakossági
fogyasztók beadványait igazoltan átvenni, a helyben rendelkezésre álló információk alapján az üzletszabályzatban
meghatározott ügytípusokba tartozó ügyeket helyben elintézni,
bankkártyás fizetési lehetőséget biztosítani, készpénz- átutalási
megbízást (csekket) rendelkezésre tartani, valamint ha a villamosenergia-kereskedő és az egyetemes szolgáltató telefonon történő
ügyintézés lehetőségét biztosítja, az ehhez való díjmentes hozzáférést biztosítani. Az ügyfélszolgálati fiókiroda elektronikus
ügyfélhívó rendszer alkalmazására nem köteles.”
A fenti végrehajtási rendelet alapján 2009. április 1-től az alábbiak szerint tart nyitva a Kiskunfélegyházi kistérségi fiókiroda:
minden héten: Hétfőn16-20 óra között
Kedden 08-16 óra között
Az elmúlt évben összesen 5636 ügyfél kereste meg irodánkat.
Ottmár László DÉMÁSZ Zrt. önk. kapcs. fel.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
tulajdonát képező, összesen 34 hektáros iparterületi besorolású ingatlanok értékesítéséhez.
Információ: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport,
6100 Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. Tel: 76/ 562-018
Hagyományainak megfelelően a Kiskunfélegyházi Többcélú
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény ebben a tanévben is
megtartja az ISKOLANYITOGATÓJÁT, melyre szeretettel
meghívja az érdeklődő szülőket és a leendő első osztályosokat!
2. foglalkozás: „MATEK-VÁR”„m”: matematika – informatika
emelt szintű osztály.
Időpontja: 2009. március 26. (csütörtök) 17.00 Helyszín:
Batthyány utcai épület a tantestület.

Lakossági fórumot tart
KAPUS KRISZTIÁN
a 11. választókörzet önkormányzati képviselője
2009. március 27-én (péntek)
17 órakor
a Bercsényi utcai óvodában.
Vendég:
Kiss Jenő, városüzemeltetési
osztályvezető.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: Városi Kórház 76/801-663, 76/463-222
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Sakk nagyüzem

Pályázati felhívások

Beindult a sakknagyüzem. Az eddigi és a
várható eredményekről a Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Sakk Szakosztály elnökét, Tanács Istvánt kérdeztük.
Tanács István: Az volt az elképzelésünk,
hogy a Bács-Kiskun Megyei I. Osztályú
Sakk Csapat Bajnokságban – ahol már
évek óta sikeresen szerepelünk – elnyerjük a bajnoki címet, s így módunk legyen
az NB II-be való feljutásért osztályozót
játszani. A bajnoki címre már sajnos kevés az esélyünk, de a második hely megszerzési lehetősége az mindenképpen áll.
Ehhez erősítésként igazoltunk Kecskemétről sakkozót. A feljutás esélye
másodikként is él, hiszen leendő bajnok
várhatóan nem kíván indulni a felsőbb
osztályban, így a Megyei Sakkszövetség
beajánlhat minket az osztályozóra, aminek megnyerése lehetőséget adhatna az
NB II-ben való szereplésre.
Ahogy a megyében, úgy az NB II-ben is
van a versenyeztetésnek pénzügyi vonzata, egyrészt a Sakk Szövetség felé fizetendő összegek a versenyzők után, továbbá a bírók díjazásai és az utazási költségek. Úgy tűnik az új félegyházi sportkoncepció nem nagyon előnyös a számunkra, de bízunk a segítőszándékban.
Úgy gondolom nemcsak a helyi sakkozóknak, hanem a városnak is érdeke,
hogy egy eredményes sakkcsapat képviselje településünket. Jelenleg a második helyen állunk a bajnoki tabellán és
a csoport két leggyengébb csapatával van
még hátra mérkőzésünk. A bajnokság
április 26-án fejeződik be, s utána válik
véglegessé az esetleges osztályozós
lehetőség.
A mérkőzéseket 10 táblán vívjuk, ahol a
kiírás szerint két ifjúsági sakkozót vagy
egy nőt és egy ifjúságit kell szerepeltetnünk. Ahogy eddig, úgy esetleges feljutásunk után az NB II-ben is segítené,
erősítené szereplésünket négy igazolt
Vajdaság béli sakkbarátunk.

7. oldal

Seres László: Kiskunfélegyháza és
vonzáskörzete sakkozói a Bács-Kiskun
Megyei Sakk Diákolimpia egyéni döntőjében eredményesen szerepeltek. A fiúk
és lányok 8 – 18 éves korig 6 -6 korcsoportban mérték össze erejüket Kecskeméten a Református Kollégiumban. Legfőbb tét a bajnoki cím elnyerése volt, ami
indulási lehetőséget biztosít a május 2224 között Balatonlellén megrendezésre
kerülő Országos Sakk Diákolimpia döntőjében. A bajnoki cím megszerzése
Varga Klára fide-mesternek, a Móra
Ferenc Gimnázium tanulójának sikerült.
Ezüstérmet nyertek: Szekeres Orsolya
(8 éves korcsoport) a Dózsa György Ált.
Isk. és a félegyházi Nagy Mónika (18
éves korcsoport) a kecskeméti Katedra
Informatikai és Művészeti Gimnázium,
bronzérmet szerzett Juhász Barbara (14
éves korcsoport) a Bugaci Rigó J. ÁMK
tanulója. Hatodik helyen végzett Könyves Gábor, a Constantinum Intézmény
diákja. A régiót képviselték még: Szalai
Tamás, Szekeres János és Hideg Ferenc.
Nagy György

Nem tudja hol válthatja be ÜDÜLÉSI CSEKKÉT vagy hogyan igényelje meg? Szeretne egy
kellemes hétvégét vagy hetet Magyarországon eltölteni? Ha ehhez információra van szüksége
LÁTOGASSON EL HOZZÁNK! Irodánkban INGYENESEN TÁJÉKOZTATJUK a
lehetőségekről! Magyarországi turizmust népszerűsítő kiadványaink ingyen elvihetők!
Legfrissebb ajánlataink, koncertek - előadások: Márc. 27-29. XVIII. Nemzetközi Bohém
Ragtime & Jazz Fesztivál-Kecskemét, Márc. 30. Csak a világ végire - Ghymes együttes gyermekkoncertje -Erdei Ferenc KKK, Márc. 30. Álombálom – Ghymes együttes felnőtt koncertje Erdei Ferenc KKK, Április 28. SOMLÓ feat. CHARLIE, DEMJÉN – Budapest - MŰPA, Április
29. BEYONCE Koncert– Budapest – Aréna, Május 28. ZSÉDA ROUGE SHOW - Budapest Aréna, Június 15. LENNY KRAVITZ Koncert – Debrecen, Főnix, Június 23. Depeche Mode –
Budapest – Puskás Ferenc Stadion. Kiállítások – vásárok: Márc. 21. – Ápr. 19. Húsvéti kiállítás
– Budapest - Mezőgazdasági Múzeum, Január 31. - Máj. 3. Diana: A Celebration – Bp.-KárolyiCsekonics Rezidencia. Egyéb rendezvények: Márc. 13 - 31. IX. Egri Tavaszi Fesztivál, Márc.
20.- Ápr. 5. Budapesti Tavaszi Fesztivál – több helyszín, Márc. 14. –Ápr. 3. Kaposvári Tavaszi
Fesztivál, Márc. 16. –Ápr. 6. XXIV. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál, Márc. 19 - 22. Balaton
Szupermaraton BSI futóverseny -Balatonfüred, Márc. 20. – Ápr. 5. VI.
Szegedi
Tavaszi
Fesztivál, Márc. 20 – 29. Tavaszi Fesztivál - Szombathely, Márc. 21. Nemzetközi Népzenei
Fesztivál – Csorvás, Márc. 21. Kockás liliom túra –Jelvénygyűjtő túrák–Duna-Dráva Nemzeti
Park, Márc. 25. - Ápr. 10. IV. Gyulai Tavaszi Fesztivál, Márc. 27-29. Tokaji Tavasz, Márc. 28. „A
Föld Órája” Csillagos égbolt túra a Zselicben, Márc. 17 - 19. Pálinka Fesztivál hétvége - Gyula
Táborozási ajánlatok családoknak és iskoláknak is!
További információ: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2. (Innovációs Központ épülete)
Tel.: 76/561-420 Fax: 76/561-414, E-mail: kiskunfelegyhaza@tourinform.hu.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi közművelődési tevékenység
támogatására. A pályázat céljára rendelkezésre álló
összeg:
„A” KATEGÓRIA: 2.000.000,- Ft a társadalmi és
civil szervezetek részére, közművelődési célra. „B”
KATEGÓRIA: 1.000.000 Ft társadalmi és civil
szervezetek részére, valamint a határon túli magyar
kultúra ápolására. „C” KATEGÓRIA: 1.000.000 Ft
intézmények részére. A pályázat benyújtásához az
összes költség 20%-ának megfelelő önerő szükséges.
Pályázatot nyújthatnak be: Kiskunfélegyházán működő intézmények, civil szervezetek, befogadó önkormányzati közművelődési intézmények által magánszemélyek
Az elbírálásánál előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek az ifjúság közművelődését, kulturális
tevékenységét mindinkább segítik, a fiatalokat bevonják a tervezett programokba, valamint 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
kitöltésével. A pályázati űrlapok letölthetők a város
honlapjáról vagy a Polgármesteri Hivatal földszintjén
az Ügyfélszolgálati Irodában szerezhetők be.
Beérkezési határidő: 2009. április 13. 14 óra
Elbírálás: 2009. április 20. A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük csatolni: részletes programot, az
ifjúság szerepének ismertetését, részletes költségvetést. A pályázók tájékoztatása: Hiányosan,
vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a
pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat nem
áll módunkban elbírálni. A rendezvényt, programot
követően 30 napon belül a pályázó köteles a teljes
költségre kiterjedő elszámolást 2009. évben hitelesített
számlamásolattal (!) benyújtani a Művelődési,
Oktatási és Vallásügyi Bizottság részére. A pályázaton nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás
esetekben az Önkormányzat ide vonatkozó rendeletei
érvényesek. A Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottságot, mint támogatót a pályázó szerepeltesse a
rendezvény reklámozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin. A támogatás csak abban az esetben utalható, ha
a támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy egy évnél
régebbi köztartozása nem áll fenn. Minden pályázót
írásban értesítünk pályázata eredményéről. A pályázatokat az alábbi címre kérjük 1 példányban beküldeni:
Polgármesteri Hivatal Művelődési Osztálya 6100
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.
ooo
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet: Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 5. szám
alatti üres, 76 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos
önkormányzati bérlakás 6.000.000.-Ft induló
eladási áron történő értékesítésére. Bővebb felvilágosítás kérhető és a részletes pályázati felhívás átvehető a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán
ügyfélfogadási időben (Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1. I. em. 51. szoba) vagy letölthető a
www.kiskunfelegyhaza.hu weblapról.
ooo
Helyreigazítás: Előző számunkban tudósítottunk a
NBI/B helyi kézilabda csapat mérkőzéséről. A
címválasztást a szakosztály vezetője kifogásolta. Ha a
címválasztás előnytelen képet festett a csapatról, azért
szíves elnézésüket kérjük.
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Megyei bajnok aquatlonosaink

2009. március 19.

Sporthírek röviden
Birkózás

Baján rendezték meg március negyedikén
az Aquatlon megyei döntőt. Ebben a sportágban a gyerekek úsznak, majd futnak.
Korosztálytól függően egyre hosszabbak a
távok.
Kiskunfélegyházáról a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub Triatlon szakosztály utánpótlás
csapata az alábbi eredményeket érte el. Hegyi
Brigitta (1994 IV. kcs.) I. helyezés, Hegyi

Dóra (1996 III. kcs.) I. helyezés, Szmilkó
Anna (1996 III. kcs.) II. helyezés, Szabó Réka
(1997 III. kcs.) III. helyezés, Csontos Fanni
(2001 I. kcs.) V. helyezés. Vikor Csaba (2002
I. kcs.) III. helyezés, Németh Dávid (1999 II.
kcs.) IV. helyezés, Lenkefi Áron (1998 II. kcs.)
VII. helyezés, Lenkefi Danján (2001 I. kcs.)
IV. helyezés. Csapatversenyben: Hegyi Dóra, Szmilkó Anna, Szabó Réka III. korcsoportban megyei bajnok csapat lett.

Pofon-parti a javából
Az idei első Pofon partinak
adott otthont március 14-én a
KHTK ökölvívó csarnoka. A
megmérettetésen a hazai versenyzők mellett román öklözők is ringbe szálltak.
A félegyházi Pofon-partira kilenc város küldte el ökölvívóit.
A mérlegelésen száztizen vettek
részt, de csak nyolcvan főnek
jutott ellenfél.
Arad, Szeged, Hódmezővásár-

hely, Békés, Kecskemét, Kiskunhalas, Tiszakécske, Baja és
Kiskunfélegyháza utánpótlás
korú versenyzői mellett néhány
junior és felnőtt öklöző is
bemutatkozott.
A bunyósokat mintegy százötven fős, lelkes nézősereg biztatta.
A legeredményesebbnek a félegyháziak, kecskemétiek és a
kiskunhalasiak bizonyultak.
Némedi László

A Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői
március 15-én Kiskőrösön léptek szőnyegre
a Petőfi Kupán. Néhány versenyzőnek a felkészülés egyik állomás volt a diákolimpiára, de több kezdő birkózópalántának ez
volt az első megmérettetése azok közül,
akik a Platán utcai Általános Iskolában ismerkednek a sportág szépségeivel. Örvendetes, hogy többen éremmel, vagy oklevéllel térhettek haza és szép sikerélménnyel
gazdagodtak. A csapat tagjai az alábbi eredményeket érték el, diák II. korosztály: -26
kg Vidéki Roland 2., -37 kg Fekete Bence
2., - 41 kg Seres Gergő 4., Csányi Martin 5.,
-45 kg Varga Levente 2., Czibolya Milán 3.
Diák I. korosztály: -42 kg László Viktor 3.,
-46 kg Gyöngyösi Gergő 1., -50 kg Fazekas
Martin, 4. Serdülő korosztály: -53 kg
Gyöngyösi Sándor 4.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és Szabó József

Kézilabda
Keményen megküzdött a két pontért a P&P
Kiskunfélegyháza férfi NB I/B-és kézilabda
csapata az elmúlt hétvégén Nyíregyháza
ellen. Eredmény: 23 :19 (11-10).
A P&P csapata jelenleg a tabella ötödik
helyén áll 15 ponttal.

