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Közlöny
Orvosi rendelő
nyílik Haleszban
Holnap, azaz május 22-én 14 órakor avatják fel
az új haleszi körzeti orvosi rendelőt.
A haleszi körzeti orvosi rendelő kialakítását
Lőrincz Tibor, a körzet önkormányzati képviselője kezdeményezte. A beruházás során teljes
egészében megújult az épület. A létesítményhez
nyolc autóparkoló is készült. Az új orvosi rendelő több mint ezer ember kényelmét szolgálja tájékoztatta lapunkat Lőrincz Tibor, a körzet
önkormányzati képviselője.

Égett az erdő
Amíg áprilisban csak erdőtűz-oltási gyakorlaton vettek részt Bács-Kiskun megye tűzoltói, e
hónap elején „élesben” is számot kellett adni a
tanultakból.
Hatodik alkalommal érkezett Félegyházára a Drogmentes Magyarországért Maraton. A
főtéren megtartott futáson, melyre május 12-én került sor, négy iskola vett részt. Varga
Xénia, az Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom helyettes ügyvezetője
elmondta, az országos maraton célja, hogy a fiatalok saját döntésük alapján mondjanak
nemet a kábítószerekre.
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Kunok a Városházán
Idén ünnepeljük a kunok Magyarországra telepítésének 770. évfordulóját. Ez alkalomból rendezik meg szeptemberben a
Kun Összefogás Konzorcium a Kunok I.
Világtalálkozóját.
A találkozó előkészületeiről május 14-én
városunkban tárgyaltak az érintett telepü-

lések képviselői. Az ülés legfontosabb napirendje a Kunok I. Világtalálkozója programjainak előkészítése, megvitatása volt.
A konzorciumi tanács emellett döntött
Csengele, Görgeteg önkormányzata, valamint az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark Kht. felvételéről is.
G. Zs.

A KEFAG Bugaci Erdészetének területén keletkezett tüz május másodikán. A tűz oltását a cég
dolgozói, illetve erőgép is segítette. A munkába
bekapcsolódott a Bugaci Önkéntes Tűzoltó
Egyesület gépjárműfecskendője is. Szerencsére
koronaégés csak foltokban történt és szélcsend
volt, ami egyszerűsítette a helyzetet. A területen
található tuskósorok és a fenyves részek vastag
avarának beégése miatt viszont elhúzódott az
oltás, és jelentős mennyiségű vízre is szükség
volt. A víz utánpótlását előbb a KEFAG fafeldolgozó üzemének vízhálózatáról, ílletve víztározójáról oldották meg a félegyházi lánglovagok. A
kár 1 millió forintra tehető.

Orvosi rendelő a Móraváros szívében
Még néhány hét és a Nefelejcs
utcába költözik a móravárosi
körzeti orvosi rendelő. Az épület
felújítására tizennégymillió forintot költött a város - tájékoztatta
lapunkat dr. Nemes-Nagy Tibor,
a körzet önkormányzati képviselője.
A városrész szívében álló épület
teljes egészében megújult. A műszaki átadás a napokban megvolt,
és megkezdődött a helyiségek berendezése.
Az orvosi rendelő épületének másik felében egy üzlethelyiség került kialakításra - tette hozzá dr.
Nemes-Nagy Tibor.
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Megszépült
a Móra-ház
Gyerekek és felnőttek egyaránt részt vettek
május 9-én a Móraház megszépítésén. A
résztvevők virágokat ültettek, és rendbe
hozták az emlékhelyet.
A munkálatok a közeljövőben folytatódnak,
padokat állítanának fel az udvarba, amihez a
faanyagot a Kiskunsági Nemzeti Park ajánlotta
fel. Az akciót a Szép Félegyházáért Kör és a
Kiskun Múzeum szervezte.

2. oldal

Ünnepi köszöntő
Kedves Olvasók!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm
Önöket a Félegyházi Közlöny hasábjain a
Városalapítók Napja alkalmából. Kiskunfélegyháza hagyományőrző ünnepének tizedik, jubileumi évfordulójához érkeztünk. Kérem, ez alkalomból engedjenek meg egy kis visszatekintést.
A Millennium évfordulójához kapcsolódóan
számos település – köztük Félegyháza is - kereste, kutatta azt a hiteles helytörténeti dátumot,
amelyhez saját ünnepét köthetné. Választásunk
1745. május 24-re esett, arra az időpontra,
amikor gróf Pálfy János, Magyarország nádora, a
jászkunok legfőbb bírája átvette Mária Teréziától
a redempciót engedélyező kiváltságlevelet.
Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete az
1999. december 22-én tartott ülésén a Városalapítók Napját május 24-i időponttal határozta
meg. A döntéshozatalnál fontos szempont volt,
hogy a városi kitüntetések, elismerések adományozása az addigi augusztus 20-ai nemzeti ünnepünk helyett ezen a napon történjen, hiszen saját
ünnepnapunkon a legjobb alkalom elismerni
azoknak az egyéneknek, közösségeknek a
munkáját, életművét, teljesítményét, akik a város
fejlődéséért a legtöbbet tettek az életpálya, a
munka és alkotás területén.
Az első Városalapítók Napja 2000. május 21-én,
vasárnap került megrendezésre, és azóta is színvonalasan, immáron fesztiválként emlékeztet az
1745-ös eseményre.
Tisztelt Olvasók!
Elődeink tisztelete nélkül nem marad fenn csorbítatlanul kultúránk. Gondoljunk most a Jászkunság egykori lakóira, köztük városalapító
telepeseinkre, akik súlyos árat fizettek szabadságuk visszanyerésére, miután Mária Terézia
1745. május 6-án Bécsben aláírt oklevele engedélyezte, hogy visszaválthassák kiváltságaikat.
Emlékezzünk arra a 289, zömmel a Jászságból,
valamint a Pest megyéből érkezett családra, akik
1743 tavaszán a bátorság, kockázatvállalás
példáját megmutatva kezdtek hatalmas építő vállalkozásba a szeged - budai főútvonal menti postaállomás és a Duttyán vendéglő melletti helyen.
Hajtsunk fejet az egyszerű, kétkezi dolgos
emberek emléke előtt, akik erejüket nem
kímélve, szívósan végezték munkájukat, verejtékükkel öntözve törték az évszázadok alatt
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megkeményedett, műveletlen földet, teremtettek
zöldellő határt, emeltek épületet, várost, itt, a
török dúlás után maradt pusztaságban.
Kitartásuknak, szabadságvágyuknak, kétkezi
munkájuknak köszönhetően megszűnt földesúri
alávetettségük, önálló törvényhatósággal bíró,
személyileg szabad lakosai lettek egy fiatal
településnek. Megjelenhetett nálunk az önálló
paraszti földtulajdon, amely alapját képezte
későbbi polgári fejlődésünknek.
Városalapító elődeink mellett idén a kunok 770
évvel ezelőtti betelepülésének évfordulójára is
emlékezünk. Erre az alkalomra az elmúlt évben
egy országos méretű, és az országhatáron is
átnyúló kulturális összefogásra tettem kezdeményezést: a Kunok I. Világtalálkozójára. Megszervezésére „Kun Összefogás Konzorcium” született, szándékunk a tudományos, oktatási, kulturális és turisztikai célok közös megvalósítása
az idehaza és külföldön élő kun leszármazottak
résztvételével. A szeptember 12-27-e között
zajló első világtalálkozó a Kis- és Nagykunság
és a Délvidék településein zajlanak. Nyitó rendezvényére szeptember 12-én városunkban, záró
programjára szeptember 27-én, Karcagon kerül
sor. A két hét alatt tudományos konferenciák,
kiállítások, kiadvány - bemutatók, hagyományőrző és kulturális fesztiválok, történeti
előadások erősítik tovább az eddig példa nélküli
kun összefogást.
Kedves Olvasók!
A szülőföld, szülővárosunk az a hely, ahol
élünk, ahová tartozunk. Óvjuk gondosan
közösen szerzett értékeinket. Elődeink már bebizonyították, hogy szerették, megbecsülték és
gyarapították otthonukat. Nekünk, ma élőknek is
ez a feladatunk és kötelességünk: gazdagítsuk
tárgyi és szellemi értékeinket, fogadjuk bensőnkbe évszázados hagyományainkat, kulturális
kincseinket. Ápoljuk városunk nagy egyéniségeinek kultuszát és emelt fővel adjuk át mindezt utódainknak. Úgy hiszem, a Városalapítók
Napja tíz év óta jó ügyet szolgál. Alkalmat ad
egymás jobb megismerésére, erősíti emberi
közösségünk, városunk, otthonunk iránt érzett
felelősségünket, szeretetünket.
Kívánom, hogy ez a felemelő érzés kísérjen el
bennünket dolgos hétköznapjaink során!
Kívánom, hogy egymásra figyelve szeretetben,
jókedvvel teljen ünnepünk! Városalapító
elődeink példája adjon erőt és kitartást munkánk
sikeréhez!
Ficsór József polgármester

Választás!
Kósa Ádám, a FIDESZ-KDNP európai parlamenti képviselőjelöltje tartott sajtótájékoztatót
május 12-én Félegyházán. A fogyatékossággal
élő fiatal politikus - aki egyebek mellett a
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnöke – a sérült emberek érdekképviseletét tűzte ki célul.
Nagyon nagy a baj a fogyatékkal élők körülményeivel kapcsolatban, a világválság következményei érezhetőek. Rengeteg olyan pénzt
zároltak, melyek rendeltetése a fogyatékkal élők
életkörülményeinek javítása lenne, így a rehabilitációs járadékot, a lakásátalakítási és autóvásárlási támogatások nagy részét, a normatív támogatásra fordítható 600 millió forint jó részét is.
Magyarországon 90 százalékos a munkanélküliség a fogyatékkal élők körében, ez az arány
Nyugat-Európában 60 százalékos. Hiába vannak
esélyegyenlőséget előíró jogszabályok Magyarországon az uniós normák alapján, ha nem
tartják be ezeket – szögezte le Kósa Ádám.

A sajtótájékoztatón Soltész Miklós, a KDNP
országgyűlési képviselője kijelentette, a Bajnaikormány zárolta azt a 4,2 milliárd forintot, amelyet azok a cégek fizettek be, akik nem foglalkoztatnak fogyatékkal élő személyeket. Ezt a pénzt a
kormányzat tulajdonképpen „ellopja” a fogyatékkal élőktől ahelyett, hogy visszajuttatná nekik,
támogatva alkalmazásukat.
-gKósa Ádám 33 éves ügyvéd, 2005 óta a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)
elnöke, 2008 óta a Fogyatékossággal Élők
Szövetségének Tanácsa (FESZT) elnöke. A
Fidesz–KDNP az egyetlen párt, amely befutó
helyen (a tizenkettediken) indít fogyatékkal élő
képviselőt.
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X. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA
Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál
2009 Kiskunfélegyháza
Május 21./csütörtök/ 18.00 óra Kiskun Múzeum „Félegyháza anno” c. könyv bemutatója. Wesel Hugo Fotókör „Félegyháza ma…” c. kiállítása.
Május 22. /péntek/ 17.00 óra Szakmaközi Művelődési Ház
Angyalföldi Szabó Zoltán Munkácsy, Tornyai, Táncsics életműdíjas, Érdemes művész kiállítása. Megnyitja dr. Egri Mária
művészettörténész, köszöntőt mond Endre Sándor alpolgármester. A kiállítás megtekinthető június 1-ig.
18.00 óra Petőfi Sándor Városi Könyvtár – Hattyúház Paolo
Tempera feltree-i festőművész kiállítása. Megnyitja Endre
Sándor alpolgármester, közreműködnek a Móra gimnázium
diákjai olasz és magyar nyelvű műsorral. 21.30 óra Petőfi tér
VIII. Miénk itt a tér – szabadtéri kiállítás. Megnyitja Kapus
Krisztián, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke. A kiállítás megtekinthető május 31-ig.
X. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA - III. KUNSÁGI BAJUSZFESZTIVÁL.
Május 23. /szombat/ 10.00 óra Szabadtéri színpad – Kossuth
u. III. Kunsági Bajuszfesztivál. Megnyitja Szilágyi Péter, a
2007. év bajuszkirálya, a Magyar Bajusz Társaság megalapítója, és Ambrus Kristóf, a 2008. év bajuszkirálya. Köszöntőt
mond Kapus Krisztián, a Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottság elnöke. 10.15 – 13.00 óra Kistérség utcája - Zrínyi u.
I. Kistérség utcája megnyitó. Köszöntőt mond Bodor Ferenc,
Tiszaalpár polgármestere, a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás alelnöke. 11.30 – 13.00 óra
Padkaporos Ház – Zrínyi u. Előzsűrizés és nevezés a bajusz
versenyre. 10.30 – 14.00 óra Szabadtéri színpad – Kossuth u.
Kistérségi települések vendégműsora. 14.00 óra Kossuth utca
Felvonulás a legidősebb dudással, kunokkal és kapitányokkal,
Langaléta Garabonciásokkal, vitézekkel, magyar és külföldi
bajszosokkal. 14.15 óra Városháza előtti tér, Langaléta
Garabonciások hosszú bajszú előadása Rózsa Sándorról, a
környék híres-hírhedt bajszos betyárjáról. 15.00 óra Szabadtéri
színpad – Kossuth u. Ládafia Bábszínház előadása. 15.45 óra
Szabadtéri színpad – Kossuth u. III. Kunsági bajuszverseny és
bajuszkirály választás zenével, tánccal, vigalommal. A bajuszverseny díszvendége: vitéz Tóth Károly hagyományőrző huszárkapitány. A zsűri bemutatása, szabályismertetés. Bajuszverseny hét kategóriában. Bajuszkirály kihirdetése, esküje és
szűzbeszéde. A versenyszámok között muzsikál a Beste zenekar. 19.00 óra Szabadtéri színpad – Kossuth u. Aprók tánca.
19.30. Szabadtéri színpad – Kossuth u. CSÍK ZENEKAR
koncertje. 21.00 óra Rocktár - Kossuth u. /Öreglaktanya/ Az
erdélyi TRANSYLMÁNIA együttes koncertje.
Egész napos programok a Kossuth utcán: Kézműves
kirakodóvásár, Velocipéd, a „csudamódi kétkerekű”, Néder
Norbi körhintája, a „fából faragott szédület”, Egérparádé:
„apróléptű cirkuszi próbálkozások” Paprika Jancsi csúzlizdája. Bajuszfestés, mű- és álbajusz készítés, bajuszpedrés.
Kézműves foglalkozás. Padkaporos Ház tánccal, muzsikával.
X. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA - XI. ORSZÁGOS
MAZSORETT FESZTIVÁL ÉS REGIONÁLIS
FÚVÓS TALÁLKOZÓ.
Május 23. /szombat/ 14.30 óra Kossuth utca, Fúvós- és Mazsorett Fesztivál résztvevőinek felvonulása. 15.00 - 20.00 óra
Szabadtéri színpad - Korona utca. XI. Országos Mazsorett
Fesztivál és Regionális Fúvós Találkozó csoportjainak bemutatója.
X. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – VÁROSI ÜNNEPSÉG.
Május 24. /vasárnap/: 9.00 óra Sarlós Boldogasszony plébánia templom. Ünnepi szentmise. 10.30 óra Városháza előtti tér,
szabadtéri színpad. Városi ünnepség, kitüntetések átadása.
Köszöntőt mond Ficsór József polgármester. Műsorral
közreműködnek a Zenebarátok Kórusa, Hegyesi Judit hegedűtanár és a Padkaporos Néptáncegyüttes. Kiskun Múzeum
helyismereti vetélkedőjének díjátadása.
Szabadtéri színpad – Kossuth u. Szórakoztató műsorok: 15.00
óra PROF-IL bábcsoport gyermekelőadása, 15.30 óra Operett
gála. Közreműködik Buch Tibor és Füredi Nikolett, 16.30 óra
MC. Hawer könnyűzenei műsora. 17.30 és 19.30 óra Royal
Express együttes műsora. 18.30 óra Keresztes Ildikó műsora.
20.30 óra KARTHAGO EGYÜTTES koncertje.
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Ami kimaradt az irodalomkönyvekből

A Petőfi-emlékév kapcsán
2008-2009-et Kiskunfélegyháza Petőfi-emlékévekké
nyilvánította, Petőfi Emlékbizottság szervezi, rendezi
a különféle programokat, rendezvényeket, kiadványokat jelentetünk meg. Ünnepeltük a költő, városunk büszkesége születésének 185. évfordulóját, s
emlékezünk halálának 160. évfordulójára.

Szent Flórián Nap alkalmából a tűzoltóság idén is megtartotta a hagyományos „Nyitott
Kapuk Napját”. A rendezvényre május 4-én és május 5-én került sor. Az érdeklődők a
bemutatón nem csak a tűzoltóság, hanem a rendőrség, a mentőszolgálat, valamint a polgári védelem felszereléseit, eszközeit is megtekinthették és kipróbálhatták.
-g-

Félegyházi az elnöke a DARGYIÖSZ-nek
Makón alakult meg május 9-én a
DARGYIÖSZ (Dél-Alföldi Regionális
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzatok
Szövetsége). Városunkat három középiskolás fiatal képviselte, akik komoly tisztségeket szereztek.
Az elnöki székbe választották Gáspárdy
Lászlót, aki jelenleg Kiskunfélegyháza
diákpolgármester-jelöltje. Az alelnöki pozícióba választották a GYIÖK jelenlegi
képviselőjét, aki ismét képviselő-jelöltje a

Constantinum Katolikus Gimnáziumnak,
Bauer Trisztánt. A jegyzői címet a kiskunfélegyházi Dósai Bence (Közgé)
nyerte el. A három fiatalt erre a tisztségre
a régiót képviselő összes város diákjai
egyhangúlag választották meg. A fiatalok
elsődleges célja, hogy Kiskunfélegyháza
hírnevét tovább öregbítsék a régióban az
ifjúsági munka területén, valamint a
három megye (Bács-Kiskun, Csongrád,
Békés) diákönkormányzatainak koordinálása, valamint országos képviselete.

Paneldzsungelből színes oázis
Önkormányzati segítséggel újulnak meg a
Dr. Holló Lajos u. 59-69, illetve 73-83.
számú társasházak, melyek nem csak teljes
nyílászáró cserét és hőszigetelést kapnak,
hanem barátságos színekkel teszik
emberibbé és élhetőbbé a lakótelepet.
A Panel Program keretében ezúttal 90 lakás
kapott lehetőséget, hogy az elavult technológiák felváltásával ne csak gazdaságossági
szempontból újuljanak meg, hanem a városképet is szebbé tegyék. A felújítás májusban
kezdődő első szakaszában a régi, elavult ablakok „A-kategóriás” hőszigetelésű nyílászáróknak adják át a helyüket, melyek eredményesen szabnak gátat az értékes hő szö-

kési kísérleteinek. Ezt követően június
közepén kezdenek hozzá a homlokzat, majd
a tető teljes hőszigeteléséhez. Energiatakarékos szellőzőrendszer kerül beszerelésre, és
a fűtés-korszerűsítés keretében thermoszelepek teszik majd lehetővé a lakáson belüli
hőszabályozást. A lakóknak teljes költség egyharmadát kell csupán állniuk, amelyet kedvező
kondíciójú hitellel oldottak meg.
Kapus Krisztián, a körzet önkormányzati
képviselője elmondta, hogy a város 90 millió forinttal pótolta ki a hiányzó összeget, így
nem csak a panellakók otthona válik barátságosabbá, hanem a szürke óriások monotonsága helyett, végre színes épületek hoznak
derűt az arra járók hétköznapjaiba.

Kulturális parádé és Ability Park várta az érdeklődőket a Szakmaközi Művelődési
Házban, illetve a Móra Ferenc Művelődési Központban május 8-án az Esélyegyenlőség Napján. A rendezvényt a város önkormányzata és a Kiskunfélegyházi Civil
Szervezetek Szövetsége szervezte.
-g-

Úgy érzem, két fontos dokumentum, mely feledésbe
merült, az irodalomkönyvekben nem szerepel, ide
kívánkozik. Nekünk, félegyháziaknak különösen
lényeges, Petőfivel kapcsolatos dokumentumok ezek.
Az irodalomkönyvek, amikor Petőfi Sándor iskolai
tanulmányairól írnak, a színhelyek felsorolását a
legtöbb esetben Kecskeméttel kezdik. Irodalomtörténészek, dokumentumok, egyes lexikonok igazolják,
hogy ez nem felel meg a valóságnak. A kis Petrovics
Sándor itt, Kisunfélegyházán tanult meg írni, olvasni
Sallay László magántanártól, s pár hónapig magántanulóként bejárt a mai Constantinum Intézmény
épülettömbjében akkor működő elemi iskola I. osztályába. Tehát, amire külön is büszkék lehetünk, az
1848-as forradalom lánglekű költője, a mi Petőfink a
tudományok alapjait, az írást, olvasást városunkban
sajátította el.
“... a gyermek az olvasásban és írásban az első leckéit
a szülők akkori lakhelyén, Félegyházán kapta...”
(Dienes András 1968)
“Iskolába azonban Félegyházán ment először, ahol
Sallay Lajos (helyesen László - a cikkíró megjegyzése)... volt tanítója, s ugyanekkor, 1828 elején
benevolus auditorként (rendkívüli tanulóként) a római
katolikus elemi iskolába is följárt, olvasni s írni tanult.” (Ferenczi Zoltán 1896). Sajnos azt az irodalomórákon legtöbbször nem tanítják, jó lenne, ha
legalább városunkban a jövőben erre tudatosabban
figyelnénk.
Ugyancsak fontos momentum, amit szintén nem
közölnek az irodalomkönyvek, de nekünk félegyháziaknak illik tudnunk. Ez az ismeret a szülőhelyvitával
kapcsolatos, másfél évszázados vita Kiskunfélegyháza és Kiskőrös között arról, hogy hol született
Petőfi Sándor. A szülőhelyvita kapcsán dr. Mezősi
Károly neve vált ismertté, aki tudományos szintre
emelte e témát.
De nem ő volt az első félegyházi Petőfi-kutató, hanem
Pásztor Ferenc (1841-1898), félegyházi tanító,
újságíró, ügyvéd. Nem sokkal a költő halála után
elindította minden előzmény nélkül, saját kutatásaira
alapozva a szülőhelyvitát, még a 19. század második
felében. Minden alkalmat megragadott, amikor
felemelhette szavát a lehetséges félegyházi születés
mellett. Tanúkat is felsorakoztatott, kiemelte Petőfi
megnyilatkozásait is: “Ez a város születésem helye”
Pásztor Ferenc vállalta véleményéért, harcáért a
támadásokat (volt is bőven).
A Petőfi-emlékházon lévő emléktábla (mely Reményi
Ede érdeme) leleplezési ünnepség egyik szervezője
volt, s az ő erről készített Emlékirata az egyetlen hiteles forrása az 1867-es első országos Petőfi-ünnepségnek számító félegyházi eseménynek. A kiskunfélegyházi Petőfi-kultusz elindítása Pásztor Ferenc
érdeme, akinek munkáját dr. Mezősi Károly is
értékelte.
Kár, hogy városunk eddig méltatlanul elfeledkezett a
patrióta Pásztor Ferencről (sírja a Felsőtemetőben
van), akinek nagy érdemei vannak a Petőfi-emlék
életbentartásában, a helyi események újságokban való
megjelentetésében. Talán ebben az évben mulasztásunkat jóvá tudjuk tenni. Azon vagyunk! E két dokumentum, amiről beszámoltam, úgy érzem feltétlenül
említésre érdemes, amikor Petőfi Sándorra emlékezünk, amikor költőnket ünnepeljük.
Kapus Béláné

4. oldal

Programajánló
Május 29., péntek 18 óra. Hattyúház –
Hattyú-kerti irodalmi esték. 80 éve rendezték meg az első könyvhetet városunkban. A régi
könyvhetek felidézése. A helyi könyvhét programjait megnyitja, Ficsór József polgármester.
Közönségtalálkozó Grecsó Krisztián József
Attila-díjas íróval, a Nők Lapja vezető szerkesztőjével.
Június 2., kedd 16 óra 45. Hattyúház kamaraterem. KÖNYVEK KLUBJA – olvasókör a
világirodalom remekműveiről. A könyvhét
alkalmából a klubtagok saját szövegélményüket osztják meg a beszélgetésen.Vezeti: Kovács
Nikolett irodalomtudományi doktoranda.
Június 2., kedd 18 óra. Hattyúház - Hattyúkerti irodalmi esték. Miklya Zsolt: Cérnatánc
c. verskötetének bemutatója. Beszélgetőtárs: dr.
Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész. Vendégünk: Turczi István József Attila-díjas költő,
író, műfordító, a Parnasszus költészeti folyóirat
és könyvkiadó főszerkesztője.
Június 4., csütörtök 18 óra. Hattyúház. 80 éve, 1929-ben kapta meg a díszpolgári címet
Móra Ferenc. Előadó: Kapus Béláné, a Móra
Ferenc Közművelődési Egyesület irodalmi
szekciójának vezetője.
Június 9., kedd 18 óra. Hattyúház – Hattyúkerti irodalmi esték. 40 éves a FORRÁS,
Bács-Kiskun megye irodalmi folyóirata
Vendégeink: Füzi László főszerkesztő, kritikus,
irodalomtörténész, József Attila-díjas, Buda
Ferenc Kossuth-díjas költő, műfordító, Pintér
Lajos Radnóti-díjas költő, szerkesztő, Csongrád város díszpolgára.

Magyarok vására
Június 6.-án, szombaton végre nálunk is lesz
Magyarok Vására. Helyszín a város szívében, a Béke téren. Időpont június 6-án 817 óráig.
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Szeretnek a hegyek, haza is engednek...
Szendrő Szabolcs, a „féllábú hegymászó” volt a
vendége április 28-án a Hattyúházban tartott
Földrajzi Szabadegyetem előadássorozatának.
A megjelent nagyszámú érdeklődőnek Bense
Zoltán képviselő és hegymászó mutatta be röviden az előadót, majd Szendrő Szabolcs élete
fontosabb „lépcsőfokairól” beszélt, saját fotóival illusztrálva előadását.
Tizenhat évesen olyat tettem, amit nem szabad,
én vétettem, nekem életfogytig tartó féllábúság
járt érte. – utalt a szerencsétlen vonatbalesetére
Szendrő Szabolcs, ami után be akarta bizonyítani, hogy így, csonkolt végtaggal, műlábbal is
lehet élni, sőt sportolni. A súlyemelést abba kellett hagynia, kajakozni kezdett, majd amikor az
Alpok sziklafalának megmászásáról olvasott,
döntött: ez a sport kell neki, ahol nem a társait,
hanem saját magát kell legyőznie. Az első nagy
eredménye az Oszoly-szikla megmászása volt,
utána már csak mindig magasabbra akart menni,
jött a Tátra, Szász-Svájc, Ausztria, Olaszország
hegyei, a Pamír, a Himalája csúcsai, de Afrikába
és Indiába is eljutott. „Szeretem a hegyeket, és
megadatott, hogy elmenjek közéjük. A hegyek
között megtalálom, amiket keresek: kaland,
mozgás, szépség. Mindig csak hittel és alázattal
közelíthetünk a hegyek felé, mert ők nagyobbak,
erősebbek.” Amikor beválasztották egy-egy
expedíciós csapatba, a megfelelési kényszer hajtotta, ha féllábbal is, nem engedhette meg, hogy
ne érje el a csúcsot. – Amikor feljutok a csúcsra,
nem azt érzem, hogy legyőztem a hegyet. A természetet nem lehet legyőzni. Hanem beleláttam,
hogy milyen kicsike is az ember. – vallja
Szendrő Szabolcs. Szinte fölfoghatatlan, hogy a
6-7-8 ezres csúcsokat mászva, Szendrő Szabolcs
a hátizsákja mellett cipelte a nehéz, „tekergetős”

fényképezőgépét, s a leglehetetlenebb helyzetekben is a pillanatok csodáit igyekezett
megörökíteni. Számos kiállításon lehet látni
ezeket a fantasztikus képeket, sokszor tart
vetítettképes beszámolókat. Szendrő Szabolcsnak nincs háza, telke, kocsija – de van óriási
szíve és lelke, ahová a sok szépség, élmény
mind elfér. Ma már egyre többször marad itthon,
- a jó lábát is tönkretették az expedíciók, - járja a
Duna-kanyart, mert ez a táj a szíve csücske.
Vallja: „Lehet az ember egy lábú, két lábú, a
lényeg, hogy mindenki mássza meg a maga
hegyét… Mindenkinek meg kell keresnie a
maga kis csúcsát, lehet az bármi. Nem kell
annak magaslatnak lenni, csak egy cél, amit el
szeretne érni és el is lehet, hacsak egy picit is
akarjuk.”
Bm

A Magyarok Szövetségének Kiskunhalasi
Szervezete rendezte meg az első Magyarok
Vásárát, március 15-én, majd Kecskeméten, a
megyeszékhelyen egy érdekes helyszínen,
Széchenyi város több emeletes házai között.
Természetesen a félegyházi szervezetünk
minden tagja nagy érdeklődéssel vett részt a
vásáron, tapasztalatszerzés miatt. Szép és
felemelő kulturális műsort is láttunk, néptáncosok, énekesek, tárogatósok, barantások, s
bűvész is volt, mindenki megelégedettségére.
S most, mikor a kiskunfélegyházi szervezettel
készülünk a saját városunkban nagy szándékkal és szeretettel, hogy egy felejthetetlen és
emlékezetes első Magyarok Vásárát rendezzünk, eszembe jut az első találkozásom a
Magyarok Szövetségével. Nem tudtam, hogy
hova visz ez az út, de egyet biztosan éreztem,
tenni kell valamit, hogy olyat csináljunk, ami
a helyi emberek örömére és gazdagodására
szolgál. A Vásár alatt kulturális "szolgáltatás"
is lesz, népzenei fellépők, citerások, énekesek, csoportok fognak majd műsort adni.
Természetesen nem fog senki sem éhezniszomjazni.De bizton állíthatom, hogy vásárfia nélkül sem megy haza egy ember sem.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, természetesen várunk termelőket és kézműveseket is.
Tel: 0670-458-5177, e-mail: mszlonca@gmail.com.
Lakatos Ilona

Wings, azaz szárnyak elnevezéssel alakult tánccsoport a minap városunkban Barát Enikő vezetésével. A közel negyven főt számláló társaságban már vannak kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhető fiatalok, egyebek mellett országos
bajnokok is. A foglalkozásokat, amelyen a résztvevők
megismerkedhetnek a társastánc alapjaival, illetve elmélyíthetik a már megszerzett tudásukat a Constantinum Intézmény Jókai utcai sportcentrumában tartják. A táncegyesület várja az újabb tagokat, érdeklődni a helyszínen –
kedd 16-18 óra, csütörtök 17.30-18.30 óra között, vagy a
30/9028589-es telefonszámon lehet.
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Sikeres félegyházi lótenyésztők

Április 14-17-ig ismét megrendezték a
Lótenyésztő Szakma Kiváló Tanulója
országos Versenyt, amelynek az idén a Fáy
András Mezőgazdasági, Közgazdasági
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
adott otthont Pécelen.
A megmérettetésre 10 szakképző iskola
(Csorna, Győr, Bábolna, Kiskunhalas, Székesfehérvár, Kaposvár, Kenderes, Kőszeg,
Kiskunfélegyháza, Pécel) 17 végzős diákját
nevezte. A szakmunkásvizsgához hasonlóan három részből állt a verseny. A 100
pontos írásbeli az idén az ellésről, lóápolásról, a patkóról és az adózásról tartalmazott
kérdéseket. A gyakorlati feladatok – az
alapfokú díjhajtó és díjlovagló program
bemutatásán túl – a ló előkészítése szállításhoz, klinikai alapértékek felvétele és a

Mórás szónokok
Az Országos Széchenyi Kör és a Kossuth
Szövetség szervezésében került sor a
Kossuth Lajos Országos Szónoklat Versenyre, melyre a Móra Ferenc Gimnázium
tanulói az idén is beneveztek.
Ezúttal is az ország minden részéből
érkeztek versenyzők. A két korcsoportban
20-20 fő szónoklatát hallgatta meg a
neves színészekből, előadókból álló zsűri.

nyeregtípusok felismerése voltak. A szóbeli
fordulón minden tanulónak a ló rossz szokásairól, a speciális ápolási feladatokról, az
istállóról és az Európai Unió állatvédelmi és
állategészségügyi előírásairól kellett beszélni. Az összetett versenyben az I. helyet
Hardon Daniella (88,96 százalék), a II.
helyezést Fekete Nándor (87,94 százalék)
szerezte meg. Mindketten a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskolájának és Szakiskolájának tanulói. Felkészítő tanáraik: Pelyva Imre és Rózsa Pál,
valamint a diákok felkészülését segítette dr.
Kovács Zoltán állatorvos és a Fülöp Hajtó- és Lovasiskola (Hetényegyháza). A III.
helyezett a péceli Hagyárossy Dóra Zsuzsanna (84,51 százalék) lett. Felkészítői:
Sváb Mihályné és Szakolyi András.

5. oldal

Németül
A megyeszékhelyen Coventry House nyelviskola az
elmúlt hónapokban rendezte meg a Kecskemét és
környéke részére meghirdetett középiskolások háromfordulós német nyelvi versenyét.
Az első forduló után 10 diák maradt porondon, s
közülük a legjobb öt tanulót hívták be a döntőbe. A
három kecskeméti diák mellett, két félegyházi Mórás
gimnazistának is sikerült bekerülni a szóbeli feladatokból álló döntőbe, ahol végül is elképesztő félegyházi
siker született. Első lett Erdélyi Anita 11/A osztályos
tanuló, míg osztálytársa Bíró Alexandra a második
helyezést érte el. Felkészítő tanáruk: Faluné Garay
Marianna tanárnő. Mostanában, amikor ennyire viszszaesett a német nyelv iránti érdeklődés, jó hallani arról,
hogy a nyelvtanárok inspirálják a diákokat a különböző
versenyeken való részvételre.
RF

Kis matematikusok
A Matekguru Kárpát-medencei Matematika
Csapatverseny döntőjét április 16-18-ig rendezték meg
Nyíregyháza-Sóstófürdőn. Városunkból erre a megmérettetésre a Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 8. osztályos leánycsapata jutott be, mivel előzetes teljesítményük alapján az
ország tíz legeredményesebb csoportja közé sikerült
kerülniük. A félegyházi lányok, Molnár Eszter,
Morvai-Szabó Enikő, Nyúl Annamária és Seres
Edina a döntőn is helytálltak, és az előkelő hatodik
helyen végeztek. Mindannyian az iskola matematika
csoportjának tagjai, Lajkóné Solymosi Marianna
tanítványai.

Szép magyar beszéd

(Eperjes Károly, Börcsök Enikő, Melis
Gábor) A Mórás diákok, ha már ott voltak,
igen komolyan vették a szereplést. Az
általános iskolás kategóriában a tavalyi
győztes hatosztályos Jerkus Koppány
8/E az első helyezést érte el. A középiskolás kategóriában Gulyás Réka 11/E,
harmadik, míg Polyák Dániel 9/A ötödik
lett. Felkészítő tanárok: Palásti Lászlóné,
Dr. Borbélyné Szabó Katalin, Fekete
Zoltán.

Constisok az Unióban
A Dinasztia Tankönyvkiadó felhívására
örömmel jelentkeztünk 2009. februárjában.
A pályázat címe, Közös kincsünk: Európa
volt. A tanító néni (Kovács Erika) irányításával csoportokban oldottuk meg az érdekesebbnél érdekesebb feladatokat. Beutaztuk egész Európát, megismertük az EU
országait, zászlóit, pénzét, járműveit, neve-

zetességeit. Nagy kalandokban volt részünk.
Munkánkat egy „NAPLÓ”-ban örökítettük
meg. Számunkra ez egy emlékezetes, feledhetetlen
élmény
maradt.
A kiadó a benyújtott kiváló pályaművünket
könyvcsomaggal és tollal jutalmazta.
Felvételünkön a Constantinum Intézmény
Móra F. Kat. Ált. Isk. 4. osztályos tanulói.

A Dunától keletre fekvő megyék általános iskolás,
valamint a hat- és nyolc osztályos gimnáziumok általános iskolás korú tanulóinak „Szép magyar beszéd”
versenyét április 3-5. között rendezték meg
Kisújszálláson. Ezen a döntőn városunkat és a hozzá
tartozó kistérséget Horváth Andrea a Darvas József
Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
7. osztályos tanulója képviselte. A háromnapos rendezvényen a kétszeri megmérettetés mellett színvonalas
programok, kirándulások várták a kifejezően olvasó,
tisztán, szépen beszélő versenyzőket. A 80 fős mezőnyben induló Horváth Andrea remek teljesítményt nyújtott, melyért a neves zsűri bronz–fokozattal jutalmazta.
Felkészítő tanár Turcsányiné Kertész Ilona.
Abonyi Henrik intézményvezető-igazgató
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Csernus Ákos (anyja neve: Bőszény Ildikó), Dorogi
Boglárka Anna (Petrik Katalin), Dorogi Ferenc Krisztián (Petrik
Katalin), Fisz Noémi (Szabó Rita), Juhász Tamara (Király Anikó),
Kasler Nóra (Eszik Renáta Vera), Nagy Zsuzsa (Bata Szilvia), Kozák
Vivien (Kurucz Anita Beáta), Kiss Dávid (Tóth Tímea), Karsai Hédi
(Magyar Katalin), Tapodi Nándor (Király Krisztina), Dobos Bernadett
(Kókai Erzsébet), Balog Eszter (Fekete Mária), Lakatos Alexandra
(Kristóf Julianna Mária), Frittmann Brigitta (Patyi Hajnalka), Endre
Róbert (Fekete Éva), Gavallér Petra (Fekete Beatrix Anikó), Makány
Fruzsina (Balogh Krisztina), Ambrus Attila (Krizsán Tünde Mária).
Meghaltak: Dencs László, Drahos Józsefné Ficsór Matild, Tóth
Imréné Kovács Veronika, Kurucz Mihályné Hevér Mária, Borbély
Imréné Görög Mária, Rádi Ferencné Drubi Mária, Herczeg Sándor,
Zvara Pálné Dánffy Margit Julianna, Szatmári Lászlóné Tisóczki
Erzsébet, Hegedűs Vincéné Banó-Szabó Mária, Endre Imre, Terbe
László, Jaksa Ferenc, Bodor Sándorné Zsigó Erzsébet, Tóth Ferenc,
Köhler György – Kiskunfélegyháza. Katona Józsefné Fekete Viktória
– Gátér. Farkas József – Szank. Lócskai Árpád – Pálmonostora. Vén
Ferencné Mészáros Margit, Kocsis Istvánné Kecskeméti Margit,
Lőrincz Sándorné Ökrös Mária, Parádi Jánosné Antal Terézia –
Tiszaalpár. Görög László – Gátér.
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 vagyonhasznositas@kiskunfelegyhaza.hu

2009. május 21.

Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Május a Szűz Anya hónapja. Tiszteletére mindennap az esti szentmisék
előtt lorettói litániát végeznek templomainkban.
• Május 23-án lesz a tavaszi Nagymarosi Ifjúsági találkozó.
• Május 25-én 17 órakor a tiszaalpári bencésnővéreknél a tiszaújfalui
rendházban előadást tart Korzenszky Richárd bencés perjel atya.
• Május 26-án 17 órakor a városháza dísztermében kerül bemutatásra
Szász András: Krizsanótzy János, az ótemplom első plébánosáról szóló
könyve. A kiadványt bemutatja: dr. Bábel Balázs érsek atya.
• Május 30-án Egyházmegyei Ifjúsági Nap lesz Petőfiszállás-Pálosszentkúton. Május 31-én Pünkösdvasárnap, ünnepi búcsús szentmise 10
órakor kezdődik Petőfiszállás-Pálosszentkúton.
• Augusztus 2-9-ig lesz a XVIII. Ifjúsági Lelkigyakorlatos Tábor a Hittanyán. Az idei téma: A halászbárkától a pápamobilig. Tanulságok az
egyház történelméből. Augusztus 2-án, a vasárnapi napon nosztalgia
találkozót szerveznek a régi táborozóknak és családjaiknak, valamint
minden érdeklődőnek. Ezen a napon Bíró László püspök atya lesz a
vendég, előadó!
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 19 óra, szombat 1/2 8 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.

Választási hirdetmény

Álláslehetőség

A Magyar Köztársaság elnöke 2009. június 7-ére (VASÁRNAP) írta ki az
Európai Parlamenti választást. Szavazni reggel 6.00 órától este 19.00
óráig csak személyesen lehet, a választópolgár lakóhelye szerinti
szavazókörben. A szavazás helyét a megküldött értesítő tartalmazza.
Szavazás igazolással. Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem
a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt
település egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással a szavazás napját
megelőzően az igazoláson feltüntetett településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben
– Kiskunfélegyházán a 13. sz. szavazókörben (Móra F. Gimnázium) kérheti
névjegyzékbe vételét.
Szavazás mozgóurnával. Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával
szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhető! Kérelmét a szavazás napja
előtt a helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye szerinti
szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.
Szavazás igazolással, mozgóurnával egészségügyi, büntetés-végrehajtási
stb. intézményben: Ha Ön mozgásában gátolt, de a választás napján nem a
lakóhelyén tartózkodik (kórházban, büntetés végrehajtási intézményben,
stb.), akkor először igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi választási
irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény helye szerinti helyi választási irodától, vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt 13. sz. szavazókör (Móra F. Gimnázium)
szavazatszámláló bizottságától. (Csak akkor nincs szükség igazolás
megkérésére, ha az intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik
el, ahol az Ön lakóhelye van.) A fentiek az irányadók minden olyan esetben,
ha a mozgásában gátolt választópolgár nem az otthonában tartózkodik.
A szavazás módja: Szavazni csak személyesen lehet. A szavazatszámláló
bizottság megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy
szerepel-e a névjegyzékben A személyazonosság és a lakcím igazolására
csak érvényes igazolványok alkalmasak, amelyeket szíveskedjenek a
szavazáshoz magukkal vinni: régi – lakcímet is tartalmazó - könyv formátumú személyi igazolvány, vagy új kártya formátumú személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított kártya formátumú vezetői engedély és mindegyik felsorolt új formátumú igazolvány
mellett a lakcímigazolvány is szükséges.
Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja
igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt! A választásokkal
kapcsolatos egyéb információkért forduljon a Helyi Választási Irodához
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1., tel.: 76/562-015. Névjegyzékkel,
külképviseleti névjegyzékkel, igazolás kiadással kapcsolatban ügyfeleink a
76/562-066, 76/560-510 számokon kérhetnek felvilágosítást. Helyi

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény (6100
Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.) a KJT 20/A. alapján pályázatot
hirdet - 1 fő vezető ápoló munkakör határozott időre történő betöltésére, valamint - 1 fő terápiás munkatárs (vezetői megbízással)
munkakör betöltésére. A pályázat részletes feltételeiről a
https://kozigallas.gov.hu honlapon 2009.V.11-től, illetve 2009. V. 18-tól
lehet tájékozódni.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: Városi Kórház 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig.
Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Május 18-tól május 24-ig Móra
Patika Kiskunfélegyháza, Móra F. tér 2. (Tel.: 76/461-721), május 25-től
május 31-ig: Pingvin Patika Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2. Tel: 76/560081.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Május 24-án és 25-én: Dr. Vígh István
Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-128, Dr. Pozsár Miklós Kkfháza,
Szegfű u. 21. Tel.: 20/9812-181. Május 30-án és 31-én: Dr. Kovács
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244, Dr. Sörös József
Jászszentlászló, Dózsa Gy. u. 38. Tel: 70/6677-188.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon,
állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.00-17.00-ig.
Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.
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Sporthírek röviden
Labdarúgás
Orosháza – KHTK 4:1 (2:0)
Orosháza, 200 néző. Vezette: Fülöp.
KHTK: Borbély – Ujváry (Nemes), Cseke,
Valkovics, Vidéki, Szabó A. (Rostás), Péntek,
Keller, Tóth I., Drozdik, Katona (Szalai). Edző:
Czéch László.

Úszás
VI. Kuhinka Vilmos Emlékverseny, május
24-én a Városi Strand és Uszodában 9.30
órakor. Minden érdeklődőt szeretettel vár a
Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület.

Triatlon
Véget ért az idei városi amatőr asztalitenisz bajnokság. A legjobbnak idén a Kórház csapata
bizonyult. A második helyen a MÁV, a harmadikon az ERZOL, a negyediken a VOMEZ, míg
az ötödiken a NÉ-SA, hatodik a FASI III. csapata végzett. A verseny szervezője Tajti Lajos volt.
A győztes csapat (képünkön): Csenki Mihály, Bársony Zoltán, Kocsis István.

Tizenegyedszerre is
Idén Bács-Kiskun megye 5 körzetének győztese játszotta a megyei női labdarúgó döntőt,
melynek a kiskunfélegyházi vasutas sporttelep adott otthont. A megmérettetésen Kalocsa, Baja, Kiskunhalas, Kecskemét és Félegyháza együttese lépett pályára.
Eredmények: Baja-Kecskemét: 5-1; Félegyháza-Kiskunhalas: 4-0; Baja-Kalocsa: 4-1;
Kalocsa-Kecskemét: 4-2. A harmadik helyért
játszott mérkőzésen Kalocsa-Kiskunhalas: 5-2.
Az országos döntőbe jutásért lejátszott izgalmas mérkőzésen Félegyháza MFG-Baja: 3-2.
A csapat tagjai: Kovács Klaudia 12/E – Ficsór

Mónika 10/E, Kis Anikó 11/E, Bali Cintia
11/E, Üveges Katalin 13/F, Kis Regina 11/C,
Fazekas Tímea 11/E, Zsigó Judit 11/A, Kanyó
Fanni 11/A. A gólokat Üveges Katalin – 4, Bali
Cintia, Fazekas Tímea és Kis Anikó – 1-1
szerezte. A csapat edzője Nagy Ferenc. A
Kisvárdán megrendezésre kerülő országos döntő időpontja egybeesik a városalapítók napján
sorra kerülő magyar-olasz női nemzetközi futballmérkőzéssel. Félegyháza hadra fogható
női focistáinak tehát egy időben két helyen kell
helyt állniuk, ezért a Kiskunfélegyháza nagypályás női csapat vendégjátékosokkal egészül
ki, hogy a város eleget tehessen a Vellai
Dynamo kérésének, hogy az olasz Veneto tartomány C ligájába feljutott vellai csapat játszhasson a félegyháziakkal.
RF

A Jogging Plus Szuperinfó Futóklub Triatlon
utánpótlás csapata a Börzsönyben edzőtáborozott. A tábor színhelye Kemence volt. A
táborban 13 gyermek, valamint a szülők vettek részt. A futás és kerékpáros edzéseket
rövidebb túrák színesítették.

Kézilabda
Balassagyarmat, május 3.
Balassagyarmat-P&P Kkfháza 25:33 (13-16)
Balassagyarmat, 450 néző. Vezette: Ágnetz,
Sípos. Kiskunfélegyháza: Köteles – Boda 10,
Danku, Szőlősi 2, Pásztor 1, Basarics 5, Csató
4. Csere: Varga (k), Takács 4, Magyar, Molnár,
Horváth 2, Csató Dániel 1, Nagy T. 4.

Torna
A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
június 5-én 17 órai kezdettel sportbemutatót
rendez a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban.

Két győzelem, egy vereség...
Folytatta kiváló szereplését Kiskunfélegyháza teniszcsapata. A
tavalyi szezonban kivívott jog
alapján az országos bajnokság
második vonalában is győzelmekkel mutatkozott be.
Május 9-én - a Kiskunfélegyházi
Városi Tenisz Klub csapata Gyön-

gyös csapatát fogadta, akik az idei
év bajnokesélyesei voltak, mivel
tavaly az OB-II-es bajnokságban
2. helyen végeztek a Noszály Sándorral felálló Diegó TC mögött. A
megújult Honvéd teniszpályákon
lelkes szurkolócsapat előtt zajlottak a meccsek. Egyéniben győzött
Horváth István, aki az idei évben

igazolt vissza nevelőklubjához,
Horváth Tibor és Kiss Zalán. Párosban a László Norbert- Kiss
Zalán és a Horváth I. -Horváth T.
párok.
KVTK- Gyöngyös 5:4
Május 10. Vác. Egyéniben győzött: Horváth I., Horváth T., Bálint
Dávid., Dragon Dániel., dr. Fran-

cia Balázs, párosban: Horváth T.dr. Francia B., Horváth I.-Dragon
K.,és Bálint D.-Dragon D.
Vác- KVTK: 1:8
Idén először két csapattal indult a
teniszklub az országos csapatbajnokságban, OB-III-as csapatunk,
amelyben a klub fiatal teniszezői
szerepelnek , hazai pályán vereséget szenvedtek Szeghalom csapatától.
KVTK - Szeghalom : 0:9

Félegyházi Közlöny
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Ismét jól teljesített a Scéberger Sport Egyesület fekve nyomó
csapata a Kiskunhalason megrendezett versenyen. Súlycsoportjában kimagasló eredményt ért el: 60 kg: 1. Dobák Rudolf,
90 kg: 1. Krisztin Csaba, 100 kg: 1. Szabó Zoltán.

2009. május 21.

Sporthírek röviden
Birkózás
A Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői
május elsején Szabadszálláson léptek szőnyegre. Eredmények, lányok: 50 kg-os súlycsoport: Baksai Cintia 3. Fiúk: 26 kg, Vidéki
Roland 2., 28 kg, Kovács Alex 3., 31 kg, Bíró
Bence 1., 42 kg, László Viktor 2., 46 kg,
Kovács Nándor 3.
Szentesen rendezték május 9-én a Dr. Papp
László emlékversenyt, amelyen a Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői a következő eredményeket érték el: 26 kg-os súlycsoportban
Vidéki Roland 1., 31 kg: Bíró Bence 3., 41 kg:
Fekete Bence 3., Seres Gergő 5., 45 kg: Czibolya Milán 5.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és Szabó
József.

Kosárlabda

Falmászósiker a sógoroknál
Az ausztriai Klagenfurt városa adott helyet április végén a
serdülő műfalmászó nemzetközi versenynek. A falmászás
Mekkájaként ismert sportcentrumban Európa számos országából a legjobbak vettek részt. Hazánkat 10 magyar
fiatal képviselte, közéjük tartozott Simon Gergely a serdülő
magyar válogatott tagja, Molnár Eszter, ők a kiskunfélegyházi DSZDSE színeiben indultak.
A 116 főből álló nemzetközi
mezőnynek a közel 500 m2es mászófalon két utat kellett
teljesíteniük, hogy a döntőbe
jussanak. A mászóutakat nemzetközi szinten elismert útépítők készítették. A sok helyen
20-25 m-es kunsztok komoly
fejtörést okoztak a magyar
versenyzőknek. Simon Gergely korcsoportjában II. he-

lyezett lett, Molnár Eszter
korcsoportjában IV. helyezést
ért el. A félegyházi versenyzőknek újabb lehetőségük
nyílt arra, hogy megtapasztalják, az eddig befektetett energia és az önfeláldozó munka
nem volt hiábavaló, megállták
helyüket a nemzetközi mezőnyben is.
-tudósítónktól-

Íjászok a Dinnyés tanyán
Jubileumi íjász versenynek adott otthont
május 3-án a Dinnyés tanya.
Eredmények, nők: 1. Magosi Erika. Férfi: 1.
Praczu Mihály.Vadászreflex, felnőtt férfi:
Kovács László Csongrád Ifi. fiú: 1. Endre

A félegyházi kosarasok hazai pályán szerezték
meg a számukra oly fontos mérkőzést, mellyel
eldőlt, hogy a KKC megőrizte hazai veretlenségét, illetve az ország legjobb 8 csapata közé
jutott.
KKC – Földes Miskolc 115:75
(41:20, 22:15, 28:16, 24:24) 250 néző
KKC: Dobos 20/18, Házi 20, Rauscher 18/12,
Simon 13/3, Gál 13/3, Horváth 11/3, Tápai 8,
Fekete 8, Dézsi 4 edző: Guóth Ádám
Guóth Ádám: Nagyon nagy tettet hajtottunk
végre a nyolcba kerüléssel, amit a kedves
közönségünk is értékel, mivel egyre nagyobb
számban érkeznek a meccseinkre, és ez az eredmény nélkülük nem sikerült volna.

Új felnőtt orvosi rendelő
(a Haleszi volt iskolában)
A rendelőben
a hét minden napján van rendelés!
Dr. Keserű Gabriella - szerda
13-15 óra
Dr. Pataki Márta - hétfő, csütörtök 12-13 óra
Dr. Zagyi Károly - kedd, péntek
11-12 óra

Máté. Kadett, nő: Bíró Tímea. Kadett, férfi:
Ifj. Kapás László. Gyerek, fiú: 1. Czidulya
Ádám Csongrád. Gyerek, lány: 1. Horváth
Boglárka. Tisztes korú: 1. Dinnyés Gyula.
Utánpótlás: 1. Ipacs Imike.. Mini gyerek:
Nemes Csanád.

Átadás 2009.
május 22-én
(pénteken)
14 órakor!

X. kerület
Ringy-hegy
Szabó-hegy
Felső-Galambos
Alsó-Öreg-Galambos
Halesz
XII. kerület
XIII. kerület
IX. kerület
Selymes

