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Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja
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Közlöny
Virágot ültettek, parkot rendeztek

Félegyházi a Fürdőszövetség
új bizottságának elnöke
A Magyar Fürdőszövetség (MFSZ) Választmánya, élve az Alapszabály adta lehetőséggel, megalakította az Önkormányzati Bizottságot, s az elnöknek Kapus Krisztiánt,
Kiskunfélegyháza város polgármesterét választották.

Sajátos kezdeményezést indított a Föld Napja alkalmából Kiskunfélegyháza önkormányzata.
A polgármesteri hivatal dolgozói parktakarításban, parkrendezésben vettek részt április
22-én. A tereket, a belvárost tették rendbe. Az

akcióba a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat és a Fidelitas is bekapcsolódott. A virágokat az önkormányzat dolgozói vásárolták meg
saját pénzből. Az akció célja az volt, hogy
Húsvétra szebb, tisztább élhetőbb legyen
Kiskunfélegyháza – hangsúlyozta Kapus
Krisztián polgármester.

Kiskunfélegyházán járt a MIÉRT
Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Erdély
legnagyobb ifjúsági szervezete. A kétszázkilencven tagszervezet több ezer tagot számlál.
Kiemelten fontos feladatuknak tekintik a magyar-magyar kapcsolatok építését, ápolását.
A szervezet három alapelv– nyitottság, partnerség, szakmaiság – szerint működik. E három alapelv jegyében folytattak tárgyalásokat

április első hetében Budapesten, majd
Kiskunfélegyházán a határon átívelő ifjúságpolitika lehetőségeinek kérdéseiről. Találkoztak egyebek között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, Kapus Krisztiánnal, az Országgyűlés ifjúsági albizottságának elnökével
is, hogy választ kapjanak az erdélyi ﬁatalok
társadalom- és közösség építéssel kapcsolatos
kérdéseire.
Folytatás a 2. oldalon.

Az önálló Önkormányzati Bizottság létrehozásával az MFSZ támogatni kívánja a fürdő-, strand-, és uszoda létesítmények tulajdonosi, illetve üzemeltetői feladatait ellátó
önkormányzatok hatékonyabb hazai és uniós érdekérvényesítő munkáját, miképpen autonóm forrásszerző és finanszírozási eszközfejlesztő tevékenységét. Miután az Önkormányzati Bizottság tagjai, az alapítók
szándékai szerint, a gyógyforrással rendelkező, valamint a gyógy- és termálfürdőket,
strandokat és uszodákat üzemeltető önkormányzatok polgármesterei közül kerülnek
ki, erősödik az „önkormányzati fürdő-közösség” érdekérvényesítő ereje, az eddigieknél szélesebb és szervezettebb alapokon
helyezhető a fejlesztésekkel kapcsolatos előkészítő és végrehajtó tevékenység, mindenekelőtt a projektfinanszírozási források közös feltérképezése és a piaci szereplők, szakmai partnerek megszólítása/bevonása tekintetében.
Az Önkormányzati Bizottság első, alakuló
ülésén megválasztotta tisztségviselőit, valamint elfogadta az ez évre szóló munkatervét, melynek végrehajtásába a külsős hazai és
nemzetközi szakértők mellett nagy tapasztalattal rendelkező gazdasági szereplők is bekapcsolódnak.

Az ipari parkban létesít újabb Új ismertető tábla a Templomhalmon
nyolcszáz éves múltra tekint vissza városunk. Ennek ékes bizonyítéka a
telephelyet a P&P Pékáru Kft. Közel
Templomhalom. Az itt végzett feltárás eredménye bizonyítja, hogy
Több mint egy hektárnyi területet vásárolt meg az önkormányzattól a
P&P Pékáru Kft. A dinamikusan fejlődő cég raktárt alakít ki az ipari
parkban. A tervek szerint rövidesen ide költözik a tanműhelyük, majd
két év múlva termelő üzem kezdi meg működését az új telephelyen.
Polyák Mátyás a P&P Pékáru Kft. tulajdonosa április 12-én Kapus
Krisztián polgármesternek, és Balla László alpolgármesternek mutatta
be a cég Molnár telepi telephelyét. Polyák Mátyás elmondta, cégük a térség egyik legdinamikusabban fejlődő vállalkozása. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a gazdasági válság ellenére a cég dolgozói létszáma az elmúlt esztendőben ötven fővel gyarapodott.
Folytatás a 3. oldalon.

Kiskunfélegyháza már a 13. században lakott település volt.
A történeti emlékpark avatásakor egy, a Templomdomb történetét bemutató táblát helyeztek el a helyszínen. A tábla
nem sokáig tölthette be funkcióját, mert ez év januárjában
vandál kezek darabokra törték.
A napokban új ismertető tábla
került a Templomhalomra.
Folytatás a 2. oldalon.

2. oldal
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Kiskunfélegyházán járt a MIÉRT
Folytatás az 1. oldalról.
A határon átívelő ifjúságpolitika lehetőségének
kérdéseiről és tapasztalatairól beszélt április 13-án
Bodor László, a MIÉRT, Erdély legnagyobb ifjúsági hálószervezetének elnöke, Grüman Róbert
ügyvezető elnöke, és Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere, az Országgyűlés ifjúsági albizottságának elnöke a városházán megtartott
sajtótájékoztatón.
Bodor László elmondta, a MIÉRT Erdély legnagyobb ifjúsági szervezete. A kétszázkilencven tagszervezet több ezer tagot számlál. Kiemelten fontos
feladatuknak tekintik a magyar-magyar kapcsolatok építését, ápolását. A szervezet három alapelv–
nyitottság, partnerség, szakmaiság – szerint működik. E három alapelv jegyében folytattak tárgyalásokat április első hetében Budapesten, majd
Kiskunfélegyházán a határon átívelő ifjúságpolitika lehetőségeinek kérdéseiről. Találkoztak egyebek
között Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel,
Kapus Krisztiánnal, az Országgyűlés ifjúsági albizottságának elnökével is, hogy választ kapjanak az
erdélyi ﬁatalok társadalom- és közösség építéssel

Kapus Krisztián elmondta,
Kossuth Lajos hazaﬁsága,

kapcsolatos kérdéseire. Grüman Róbert ügyvezető
elnök a MIÉRT és a Kapus Krisztián vezette ifjúsági albizottság kapcsolatáról beszélt. Szóba került az
albizottság Sepsiszentgyörgyön megtartott első kihelyezett ülése, és a városunkban járt ifjúsági vezetőkből álló delegációval folytatott megbeszélés
eredményessége, valamint a kulturális kapcsolatok
építésének ügye is. Kapus Krisztián polgármester a
helyi, az országos és a határokon átnyúló ifjúságpolitika jelentőségét ecsetelte. Kiemelte a helyi szinten
elért eredményeket, így a több éves múltra visszatekintő Magyar –magyar tábort, a Kikindával,
Tordával és Sepsiszentgyörggyel kiépített és kiválóan működő ifjúsági kapcsolatokat.
x

élete, munkássága legyen egyfajta tükör a jövőben, hisz szellemisége utat mutat, ami
előre viszi Magyarországot, Kiskunfélegyházát. A múlt mindannyiunk számára példaként kell, hogy álljon előttünk. Az iskola előtt felállított domborművet Kapus Krisztián polgármester és Ágoston
Tibor igazgató leplezte le. Ezt követően Rádi András, a Holló László Képzőművészkör tagjának munkáiból
nyílt kiállítás az intézményben. A nap
hátra lévő részében bemutatók, versenyek várták a diákokat.
-g-

Pályázatot nyert a Napköziotthonos Óvoda
A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda 2010.
februárjában pályázott a „Pedagógus továbbképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) című TÁMOP-3.1.5-09/A/2 számú pályázati kiírásra. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, mint közreműködő szervezet elbírálta és támogatásra alkalmasnak minősítette a TÁMOP-3. 1.
5-09/A-2-2010-0493 azonosító számú „Módszertani megújulás a Kiskunfélegyházi óvodákban a
pedagógusok szakmai ismereteinek korszerűsítése,
speciális tudás megszerzése” című projektet.
Az intézmény 13 176 915.- Ft támogatást kapott. A
projekt megvalósítására a 2010. 08. 01. - 2012. 08.
30. alatti időszak áll rendelkezésre. A pedagógusok
kötelező továbbképzésének ﬁnanszírozása az elmúlt
években jelentősen csökkent. A pályázatra kapott
összeg biztosítja az óvodapedagógusok továbbképzésének minden költségét. A Kiskunfélegyházi

Együttműködési
megállapodás
Kiskunfélegyházi delegáció látogatott április
19-én
vajdasági
partnervárosunkba,
Kikindára. A találkozó apropója volt egy
együttműködési megállapodás aláírása
Nagykikinda község és Kiskunfélegyháza
város között. A két település között évek óta
jól működő kapcsolat van, érintve a kultúra, oktatás, sport és egyéb területeket.

Szobrot avattak a Kossuth iskola előtt
Szoboravatóval vette kezdetét április 20-án az
idei évi Kossuth-nap. Az iskola diákjait
Ágoston Tibor igazgató köszöntötte, és beszélt Kossuth Lajos
hazánk iparosodásban betöltött
szerepéről, a szakképzés múltjáról, jelentőségéről. Kapus
Krisztián polgármester Kossuth
munkásságát állította példaként a diákság számára.

2011. április 28.

Napköziotthonos Óvoda tagintézményeiből 4 fő
óvodapedagógus jelentkezett a továbbképzésekre.
A Szent István Egyetem Pedagógiai Karán meghirdetett szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok közül a következő képzésre jelentkeztek a kollégák: 1 fő Fejlesztő óvodapedagógus,
1 fő Gyermektánc az óvodában, 1 fő Gyógytestnevelés az óvodában, 1 fő Vezető óvodapedagógus. A
képzések segítik a nevelőmunka minőségének javítását, támogatják a kompetencia alapú oktatás széleskörű és eredményes befogadását és megvalósítását, a pedagógiai kultúra korszerűsítését és ezzel
hozzájárulnak a pedagógusok szakmai megújulásához. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társﬁnanszírozásával valósul
meg.

Az 1970-s évek második felében a Kiskunfélegyházi Honvéd Kun Béla Ökölvívó Szakosztály és az Omladinszki Boksz Klub
Kikinda között alakult ki jó sportkapcsolat.
2005-ben szerb-magyar interregionális pályázat segítségével valósulhattak meg különböző kulturális programok mindkét településen. 2005-ben kezdődött a nagykikindai Sirülő Néptáncegyüttes és a Padkaporos Táncegyüttes együttműködése is. Az évek során
számos zenés, táncos előadást vittek színpadra, mely produkciókban az utóbbi években a Félegyházi Táncszínház is közreműködött. 2006-ban jó kapcsolat alakult ki a Kiskunfélegyházi Darvas József Általános Iskola és a Nagykikindai Fejős Klára Általános
Iskola között, a két intézmény vezetője un.
„Együttműködésről szóló oklevelet”írt alá.
Az utóbbi években ez a kapcsolat csak erősödött. Nagykikinda és Kiskunfélegy-háza a
közeljövőben tervezi a testvérvárosi kapcsolat felvételét, azaz a hivatalos testvérvárosi
dokumentum aláírását. Az előzetes együttműködési megállapodást április 19-én
Nagykikindán írta alá Kapus Krisztián
Kiskunfélegyháza város polgármestere és
Ilija Vojinovic Nagykikinda első embere.

Rozália néni 90 éves
Kilencvenedik születésnapján köszöntötte
április 21-én Tompai Károlynét otthonában
Kapus Krisztián polgármester a Magyar
Köztársaság és a város nevében.
A szépkorú Rozália néni az érvényben lévő
kormányrendelet értelmében egy kis anyagi
segítséget és emléklapot kapott. Az emléklapot Orbán Viktor miniszterelnök látta el kézjegyével. A kiváló egészségnek örvendő aszszony négy gyermeke, kilenc unokája és tíz
dédunokája társaságában ünneplte kilencvenedik születésnapját.
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Az ipari parkban létesít telephelyet a P&P

3. oldal

Új ismertető tábla
a Templomhalmon
Folytatás az 1.oldalról.
Dongó József, a körzet önkormányzati képviselője kérdésünkre elmondta, a Kiskun Múzeum Alapítványával összefogva újra elkészítették a táblát,
immáron erősebb anyagból. Az múltunkat hirdető
és az őseinkre is emlékeztető tábla kihelyezésére
nagyhéten került sor. Ez az időszak a keresztény
emberek számára a bűnbánat, a feltámadás, a megújhodás időszaka. Ez az új tábla is a megújulásra,
megerősödésre és a rend megteremtésére mutat.
Reményeink szerint ez a tábla hosszabb időt fog
megélni.

Körözött személyt
fogtak a mezőőrök
Folytatás az 1. oldalról.
A P&P Pékáru Kft. folyamatosan fejlődik. Mára
már a kunszállási és félegyházi telephely is szűkösnek bizonyult. A cég ezért vásárolt területet a
helyi ipari parkban, ahol még ez évben raktárt,
majd a későbbiekben tanműhelyt alakít ki. A tervek szerint két év múlva már termelő üzem kezdi
meg működését az új telephelyen. A cég jelenleg
250 főnek ad munkát, a fejlesztés után újabb 50 fő
helyezkedhet el a P&P Pékáru Kft-nél. Polyák

Mátyás megítélése szerint a jelenlegi városvezetés jó irányban halad, és ki tudja vezetni
Kiskunfélegyházát a gazdasági válságból.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, hogy
örül annak, hogy igen is vannak fejlődő vállalkozások Kiskunfélegyházán, s vannak, akik újabb
munkahelyeket is teremtenek városunkban. Hiszen együtt, összefogással sikerülhet Kiskunfélegyháza felemelkedése a következő esztendőkben.
- munkatársunktól-

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke tartott rendhagyó irodalom órát április 15-én a KÖÁI József Attila Általános Iskolában. A politikus az intézmény névadójának,
illetve Petőﬁ, Móricz, Csokonai, Radnóti Miklós munkásságáról, annak jelentőségéről beszélt a végzős diákoknak.
A rendhagyó irdalom óra a József Attila hét legkiemelkedőbb rendezvénye volt.

Közös éjszakai járőrözés eredményeként április 13-án lopásért körözött személyt fogott el
Kiskunfélegyháza külterületén a kiskunfélegyházi Mezei Őrszolgálat és a rendőrség. A
mezőőrök információgyűjtése alapján derült
fény a személy tartózkodási helyére.
Csáki Zsolt, a Mezei Őrszolgálat vezetője elmondta, nagyon fontosnak tartják a rendőrséggel való együttműködést, hiszen ékes példája a mostani eset annak, hogy a rendőrség, a
lakosság és a mezőőrök közös munkája hatékony eredményt hozhat a közbiztonság javítása érdekében.

Füvet nyírtak
a nemzetőrök
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Csanyi úti telephelyén tevékenykedtek április 16-án az 1956 Magyar
Nemzetőrség dél-alföldi alegységének tagjai.
Füvet nyírtak, gallyaztak. Másnap, azaz április
17-én a helyi hajléktalanszállón főztek 110
adagos ingyen ebédet – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Keserű Pál, a Magyar
Nemzetőrség dandártábornoka.

Visszakerült helyére
az országzászló

Katasztrófavédelmi verseny Félegyházán
Felmenő rendszerű helyi katasztrófavédelmi ifjúsági versenynek adott otthont április 12-én a város tűzoltósága. A résztvevő tizennégy csapat elméleti és
gyakorlati feladatokban adott számot felkészültségéről és tudásáról. A verseny szervezője a Kiskunfélegyházi Polgári Védelmi Kirendeltség volt.
A versenyen a középiskolások közül első helyezést ért
el a Constantinum Intézmény Gimnáziuma, második
lett a Káosz baráti társaság Kiskunmajsáról, harmadik
pedig a Dózsa György Gimnázium, szintén Kiskunmajsáról. Az általános iskolások közül első lett a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, második a
félegyházi József Attila iskola, harmadik pedig a Dózsa
György általános iskola.

Újra a régi pompájában tündököl a Városháza előtti Ereklyés országzászlós emlékmű.
A szakemberek április 21-én emelték helyére
az április 8-án ledőlt zászlótartó rudat és az
azt díszítő turulmadarat.
A viharossá fokozódó északnyugati szél április 8-án reggel döntötte le talapzatáról a Városháza előtt álló Ereklyés országzászló turulmadarát. A három méter magasból lezuhanó,
közel 200 kilogrammot nyomó fémszobor közelében szerencsére senki sem tartózkodott. A
turulmadarat tartó csapok kimozgósodtak, a
viharos szél emiatt tudta ledönteni a szobrot. A
megrongálódott zászlótartó rúd a Kossuth iskola, az azt díszítő turulmadár Bozóki István
kőfaragó műhelyébe került. A szakemberek
április 21-én fejezték be az emlékmű helyre állítását.

4. oldal

Majális
Színes programok várják április 30-án és május
1-én a majálisozni vágyó félegyháziakat a Béke
téren. A rendezvény szervezője a Kiskun Szabadidő és Sport Kft.
Programok:
Április 30. (szombat) 15-18 óra: Amatőr DJ-k
versenye, 16-18 óra: Kiskunfélegyházi Íjász
Egyesület – íjászbemutató, 18-22 óra: Utcabál, a
lemezjátszónál DJ Fejes (Cold Club residenete
DJ). Május 1. (vasárnap) 10-10:05 óra: Kapus
Krisztián nyitóbeszéde, 10:05-10:30 óra: Fúvószenekar, 10:30-11 óra: Mazsorett-bemutató, 1112 óra: Béke Club énekkarának népzenei műsora, 12-14 óra: Vass Ferenc – Jó ebédhez szól a nóta, 15-15:30 óra: Kiskunfélegyházi Harcművész
Egyesület, 16-16:45 óra: Silver Step táncbemutató, 16:45-17 óra: K76 break táncosainak bemutatója, 17-18:30 óra: Perczel zenekar élő koncertje, 18:30-19 óra: LA-VE együttes (a Való Világ
legsikeresebb dalával), 19-20 óra: Divatbemutató Dukai Reginával.
Programok a színpad mellett: vidámpark,
ugrálóvár, Henna-festés, pónilovaglás, gyermek
arcfestés, íjászat. A divatbemutató résztvevői:
Trend 28 Divatsarok, Franco Férﬁdivat, Balance
Férﬁ-Női divat, Léda cipőbolt.
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Graﬁkák a múzeumban
A képzőművészeti egyetem képgraﬁka szakirányos
hallgatóinak munkáiból nyílt kiállítás április 14én a Kiskun Múzeumban. A tárlatot Eszik Alajos
graﬁkus művész DLA egyetemi docens ajánlotta a
nagyérdemű ﬁgyelmébe.
Eszik Alajos, Félegyházáról elszármazott graﬁkusművész elmondta, 29 diákjának műveiből válogatott és hozta el a közönségnek. A ﬁatal tehetségek
az ország különböző pontjairól érkeztek, mint például Zirc, Tatabánya, Jászberény, Esztergom, Baja,

Miskolc, Hódmezővásárhely vagy Budapest. A tárlaton elsősorban másod és negyedéves hallgatók
munkái szerepelnek, melyek igen sokféle technikával készültek. Ilyen a hidegtű, a rézkvarc, a ceruzarajz, az alumaratás, a fametszet vagy a szitanyomat.
Eszik Alajos kifejtette, hogy az eljárások több száz,
akár ezer éves technikák, még a legﬁatalabb is, a litográﬁa 1997-ben volt 200 éves. A diákok nem csak
budapesti és vidéki kiállításokon mutathatják meg
műveiket, de az Erasmus program segítségével más
országok művészeteibe is betekintést nyerhetnek.

Haubner emlékére

Kiosztották az irodalmi alapítvány díjait

A dalköltőre, Haubner Károlyra, Kiskunfélegyháza város díszpolgárára emlékeztek április 11-én, a Kálvária utcai szülőháznál. Ünnepi
beszédet mondott Tóth Istvánné középiskolai tanár, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
irodalmi szekciójának tagja. Közreműködött
Kiss Ákos Jenő dalénekes.

Ünnepi díjkiosztó rendezvényét tartotta április 11én, a Költészet Napján a Kiskunfélegyházi Irodalmi
Alapítvány a művelődési központban. Idén három
kategóriában, vers, próza, ifjúsági, küldhették be
munkáikat az amatőr irodalmárok.

Programajánló
Május 6., péntek 15 óra: A Nyugdíjas Klubok
Egyesületének műsoros találkozója a művelődési
központban.
Május 7., szombat 9–15 óráig: A Bács-Kiskun
megyei tanulásban akadályozott gyermekek tehetséggondozó versenye. 18 óra: A TKIKI Művészeti Iskola képzőművészeti csoportjainak kiállítása. A tárlatot Kállainé Vereb Mária igazgató nyitja meg. Megtekinthető: május 7–23-ig.
Május 11., szerda 17 óra: A Kiskun Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény könnyűzenei koncertje.
KÖNYVEK KLUBJA olvasókör. Kosztolányi
Dezső novellája: Esti Kornél tanulóévei… A beszélgetést vezeti: Kovács Nikolett irodalomtudományi doktoranda.
Május 6., péntek 18 óra – Hattyúház: Jocha
Károly Bronzérmes győztesek c. könyvének bemutatója. Köszöntőt mond: Balla László alpolgármester. Bevezetőt tart: dr. Tarjányi József. Vendégek: dr. Réczi László, dr. Zarándi László, Mizsei
György.
Május 7–8., – Kiskun Múzeum: TAVASZI VIRÁGÜNNEP.
Május 10., kedd 10 óra: A Betűbölcsi programja keretében Feketéné Prikkel Andrea előadása
Környezetvédő kismama vagyok címmel.
14 óra: A MADARAK, FÁK Napja alkalmából
madaras mesék felolvasása.
Május 12., csütörtök 18 óra: 140 éve született
Toldy Jenő, a Szent István templom, majd a Sarlós Boldogasszony templom plébánosa. Török
Brigitta könyvtáros előadása.

Eredmények, vers kategória: 1. Csankovszki Tibor
(Kikelet), 2. Kiss Csaba (Fáj-dalom), 3. Csík István
(Ninikék). Próza kategória: 1. Nagy József (Hajdanában), 2. Gera Jánosné (Az élet csodája), 3. Bodor

Mónika. Ifjúsági kategória,
vers (Ifjúsági különdíj):
Pánczél Réka (Két hazám
van). Próza (Ifjúsági különdíj): Molnár Vera (Álomkép).
Különdíjasok: Iványi Zoltánné, Kósa Dorottya, Ganev
Roland. A díjakat Mindák
József, a kuratórium elnöke
adta át.

Énekkaros sikerek Kiskunhalason
Kiskunhalason rendezték meg április 8-án a XV.
Cantemus Nemzetközi Énekkari Találkozót és minősítő hangversenyt. A rendezvényen a TKIKI négy
énekkara vett részt (a Kicsinyek Kórusa, az 5.z osztály kamarakórusa, karvezető Nagyné Mészáros
Erika. A felső tagozatos énekkar és a 6.z osztály kamarakórusa, karvezető Molnár Elvira). A találkozón tizenegy énekkar szerepelt, köztük egy határon
túli magyar kórus is.
Az együttesek műsorán a 2011-ben évfordulós szerzők – Liszt Ferenc, Bartók Béla, Bárdos Lajos - kórusművei mellett népdalok, madrigálok és magyar
szerzők: Kodály Zoltán, Kocsár Miklós, Balázs Árpád művei szerepeltek. Neves szakmai zsűri (Jámbor
Zsolt, Jámborné Márkus Emőke és Nemes Éva) értékelte az elhangzott produkciókat. Ez alapján a Kicsinyek Kórusa ezüst, az 5.z osztály kórusa ezüst, a

felső tagozatos kórus ezüst és a 6.z osztály kamarakórusa arany minősítésben részesült. A zsűri különdíjjal jutalmazta Molnár Elvira karvezető munkáját a
ritkán hallható magyar népdalok kiválasztásáért és
igényes megszólaltatásáért. A szakmai értékelés kiemelte a TKIKI kórusainak egységes, homogén, tiszta hangzását, igényes műsorválasztását és előadását.
A kórusok zongorakísérője, Varga Diána tanárnő
szintén különdíjban részesült. A zsűri jutalmazta a 6.
z kórusával együttműködő vonós együttest és tanárukat, Hegyesi Juditot.
A TKIKI énekkarai tíz éve rendszeresen részt vesznek minősítő hangversenyeken, amelyeken sikerrel
szerepelnek. Az érdeklődő közönség legközelebb
2011. május 6-án és 7-én 16 órakor hallhatja az éneklő gyerekeket az iskola hagyományos anyák napi
hangversenyén a TKIKI III. emeleti hangversenytermében.
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Krisztus szenvedése – Passió a Béke-téren
Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,
amellyel megszerezte üdvünket Megváltónk. Hitünknek, üdvünknek drága szent jelvénye, szent
kereszt, te jelezd, mily nagy hitünk fénye. Ebben
az esztendőben is megrendezésre került városunkban Jézus Krisztus szenvedéstörténete, a Passió.
A modern, zenés darabot április 17-én, Virágvasárnap mutattuk be, melyet – mindannyiunk örömére – nagy érdeklődés kísért.
Már hónapokkal korábban megkezdtük a munkálatokat, hiszen egy ilyen darab megrendezése és
próbálása nagyon részletes és precíz munkát igényel. Az előadásban idén is többen részt vállaltak az
Ótemplom ifjúsági csoportján kívül is, hiszen a darabot több mint 50 fővel mutattuk be. Együtt készülhettünk a Szent István Plébánia ﬁataljaival, a
Padkaporos táncegyüttes és a Végletek zenekar valamennyi tagjával is. Célunk az volt, hogy ma a
XXI. században is megpróbáljuk megmutatni, hogy
létezik önfeláldozó szeretet és az egyetlen út, Krisztus keresztútja, egyben mindannyiunk életútja. Mi is
elesünk, sokszor maradunk egyedül, gyakran kísérik életünket szenvedések. De ezek csak megkese-

A 2010-2011-es tanévben, a harmadik éve megvalósított esélyteremtő programban első alkalommal, ősszel indultunk el azokra a településekre, ahonnan „aranyos” kollégistáink érkeztek.
A célunk ezzel az, hogy erősítsük a kötődést a
szülőhely és a tanuló, az otthon maradt család és
a távolba került tanuló között. A részprogram a
szociális kompetencia- és a közösségfejlesztés
mellett a környezettudatosság kialakítását is segíti.
A mintegy 70 tanulóval szeptemberben
Tiszaalpáron, októberben Tiszasason munkálkodtunk, most pedig április 2-án szombaton
Szankra, vasárnap pedig Kiskunmajsára mentünk. Szankon a csapat egyik fele a helyi óvoda

„Nyitott Kapuk Napja”
a Tűzoltóságon
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt
Kiskunfélegyháza
Város Tűzoltóságán május 4-én,
Szent Flórián Nap
alkalmából a hagyományos „Nyitott Kapuk Napján”.

rítenék mindennapjainkat, ha nem ragyogna ott a
Húsvét vasárnap öröme, a feltámadás reménysége.
Ennek fényében kap csak értelmet életünk. A felkészülés ideje alatt nagyon sok mindent tanultunk egymástól. Elfogadni, együtt örülni, szomorkodni,
megbocsájtani, lelkesedni és lelkesíteni. A darab
nagy sikert aratott, de mindannyiunk nevében
mondhatom, hogy nem a miénk, hanem Istené a dicsőség! Ezzel a gondolattal szeretnék köszönetet
mondani mindazoknak, akik bármivel hozzájárultak
előadásunk sikerességéhez és külön megköszönni
családjainknak, hogy türelemmel voltak irántunk a
hosszú próbák ideje alatt!
Barna-Pap Rozi

Félegyházáról jöttünk...
A Kiskunfélegyházai Szakképző Intézmény és
Kollégium Arany János Kollégiumi- Szakiskolai Programjában részt vevők három csoportja a
hétvégén ellátogatott néhány társuk lakhelyére.
Szankon és Kiskunmajsán jártak.
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udvari fajátékait varázsolta újjá, festette át. Valamint az óvoda udvarába 15 fát (juhart és platánt)
is elültettek. A csapat másik része pedig a település központjában kapálta és nyitogatta az ágyásokat, majd a parkban tevékenykedett. A szorgos
kezek munkáját az óvodások, és a szanki kollégisták szülei szendvicsekkel, ﬁnomabbnál ﬁnomabb süteményekkel köszönték meg. Vasárnap
Kiskunmajsán, az üdülő faluban parkosítottunk.
A helyi kertész segítségével és irányításával 45
facsemetét ültettünk el. A munkálatok végeztével
személyes üzeneteket és kívánságokat fogalmaztak meg az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai
Programban részt vevő diákjaink. Mindannyian
úgy érzik, hogy néhány év múlva ismét el kell
jönniük Szankra és Kiskunmajsára, hogy akkor
megnézzék munkájuk eredményét. A programhétvége elérte célját, a tanulók nemes feladatot
hajtottak végre: fát ültettek. Az utókornak. Remélik, hogy kezük munkáját unokáik is látni fogják. Csernyánszky Erzsébet, Surján Attila

Mezgés-nap a tangazdaságban
A város három középiskolájában zajlott április 20-án diáknap. A mezőgazdasági szakiskolások a Csongrádi úti
tangazdaságban tartották meg programjaikat.
A rendezvény a „Gyógyítsuk be a Föld sebeit!” elnevezésű
szemétgyűjtési akcióval indult. A diákok ezt követően szakácstudományukból adtak számot. Akik nem fértek a kondérok mellé, különböző vetélkedőkön mérettették meg magukat. Volt aszfaltrajz, rönkhajító és traktorgumi gurító verseny, pókerbajnokság, természetismereti vetélkedő, karaoke,
táncszoba, egészségsarok, fogathajtó bemutató, lovaglás és
kocsikázás is. A rendezvényt egy helyi autósiskola szimulátorai és a rendőrség bemutatója színesítette.

A nyílt napon megtekinthetik felszereléseinket, járműveinket, ezen kívül pedig bemutatókkal és játékokkal is készülünk. Tűzoltási
bemutatókat tartunk 9.50, 12.40, és 14.10 órakor. A programokkal kapcsolatban előzetesen
a 76/463-444 és a 76/461-605 telefonszámon
érdeklődhetnek Orbán Zsuzsannánál. A torlódás elkerülése miatt csoportokat csak előzetes
egyeztetés alapján tudunk fogadni! Bejelentkezni április 29. 13.00 óráig lehet a fenti telefonszámokon.
Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága

A Kiskunfélegyházi
Víziközmű Társulat
Tájékoztatója
Felhívjuk a szennyvízcsatorna beruházás IIIIV. ütemében érintett lakosság ﬁgyelmét, hogy
a részletﬁzetést biztosító lakástakarék-pénztári szerződés megkötésének határideje 2011. június 30-án lejár. Szerződést kötni ügyfélfogadási időben a társulat irodájában lehet. A határidőt elmulasztó tagoknak a júliusban történő felülvizsgálat után, a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül egy összegben kell
teljesíteni a 265.000 Ft érdekeltségi hozzájárulást.
Az új és a korábbi ütemekben megkötött LTP
szerződések is a lejáratig az érintett ingatlanon
tehernek minősülnek. Az adásvételi szerződésekben és a hagyatéki eljárásokban erről nyilatkozni kell. A beﬁzetések aktuális egyenlegéről az ügyfél kérésére a társulat tájékoztatást és igazolást ad.
Tájékoztatjuk a II. ütem tagjait, hogy az utolsó LTP beﬁzetésekre az állami támogatás jóváírása késik, illetve csak meghatározott időpontokban lehetséges, ezért a kiutalási értesítők kiküldése és a záró elszámolás a pénzintézettel több hónapot is csúszhat. A saját beﬁzetések után járó állami közműfejlesztési támogatás igénylése is csak a lakástakarék-pénztár
postán kiküldött kiutalási értesítése után és a
társulat igazolása alapján lehetséges a Polgármesteri Hivatalban.
Irodánk címe: Innovációs Központ, Kiskunfélegyháza, Szent János tér 2.
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 8-12 óra, csütörtök: 13-16 óra. Telefon: 76/430-690
Kiss Kálmán Tibor, a Társulat elnöke
(x)

Félegyházi Közlöny
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Orvosi ügyelet
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: Április 25-től - május 01-ig: HÓVIRÁG Patika (Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363). Május 2-től - május 8ig: KAMILLA Patika (Alpári út 29/A. Tel.: 76/432-000). Május 9-től
május 15-ig: KORONA Patika (Korona utca 4.Tel.: 76/ 466-582). Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális
telefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 2209 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Április 30-án és május 1-én: Dr. Pesír
Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330), Dr. Ónodi
Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242). Május 7-én és 8-án: Dr.
Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244), Dr.
Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06-70/321-05-85,
06-70/321-05-84.

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére
– csökkentett kikiáltási árakon: Deák F. u. 2. sz. alatti 46 m2-es helyiség, Gorkij u. 4/7. sz. alatti 46 m2-es helyiség, - Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség, - Jókai u. 1. sz. alatti 103 m2-es helyiség, - Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2es helyiség, - Petőfi tér 2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség, Kiskunfélegyháza
Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező
– nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: - Gorkij u. 4/10. sz.
alatti 31,5 m2-es helyiség, - Jókai u. 30. sz. alatti 14,4 m2-es helyiség, - Jókai u.
30. sz. alatti 17 m2-es helyiség, - Kazinczy u. 1. sz. alatti 47 m2-es helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, - Kossuth u. 12. sz. alatti 14,4 m2es helyiség, - Kossuth u. 12. sz. alatti 29,38 m2-es helyiség, - Szent János tér 2.
sz. alatti 54,27 m2-es helyiség, - Szent János tér 2. sz. alatti 54,65 m2-es helyiség, - Szent János tér 2. sz. alatti 18,4 m2-es helyiség, - Szent János tér 2. sz.
alatti 23,29 m2-es helyiség, - Petőfi tér 2. sz. alatti 31,5 m2-es helyiség, - Darvas tér 1. sz. alatti 36 m2-es helyiség, - Nefelejcs u. 20. sz. alatti 26,3 m2-es helyiség, - Asztalos J. u. 20/3. sz. alatti 42 m2-es garázs, - Asztalos J. u. 26/6. sz.
alatti 13 m2-es garázs, - Holló László u. 11/2. sz. alatti 21 m2-es garázs, - Kossuth
u. 12. sz. alatti 17,4 m2-es garázs, - Jókai u. 1. sz. alatti 102 m2-es helyiség, Szent J. tér 2. sz. alatti 26,6 m2-es helyiség, - Asztalos J. u. 28. sz. alatti 42 m2es garázs, - Izsáki út 1/c. sz. alatti 696 m2-es helyiség, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi – tulajdonát képező –
ingatlanok értékesítésére: - Alpári úti Ifjúsági Sporttelep és a mellette fekvő területek, - Bajcsy Zs. u. 11. sz. alatti ingatlan, - Bajza u. 36. szám alatti 693 m2es ingatlan (volt Szociális Otthon) , - Bankfaluban építési telkek, - Bethlen utca
19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, - Damjanich u. 4. sz. alatti 324 m2-es
ingatlan (volt Szociális Otthon), - Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt
óvoda), - Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan, - Tóth Kálmán u. 10/A. szám alatti 820
m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon). - 0459/27 hrsz-ú ingatlan, - 2084 hrsz-ú
~1400 m2-es telek (Móra Óvoda mellett), - 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes
épület (volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), - 614 hrsz-ú volt MÉH telep területe, - 6351/1, 6351/2, 6351/3, 6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp.,
- 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, - Tompa u. 3. sz. alatti 1494/9600-ad tulajdoni hányad ( udvar ), - Szegedi út 33. sz. alatti 2016/25002-ed tulajdoni hányad,
Érdeklődni: Polgármesteri Hivatal Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@ kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038
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Egyházi sorok
• Köszönet a segítségért mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
a húsvéti ünnep előkészítéséhez, a szertartások megtartásához!
• Április 30-án, a szombat esti szentmisén, ünnepélyes keretek között szolgáltatja ki Bábel Balázs Érsek atya a bérmálás szentségét az Ó-templomban.
• Május elsején szeretettel hívnak mindenkit a fél 11-es szentmisére az Ótemplomba, a családok miséjére, melyen külön köszöntik az édesanyákat.
• Május elsején, Rómában avatják boldoggá II. János Pál pápát. Ezen esemény tiszteletére mutatják be az aznapi esti szentmisét az Ó-templomban. A
szentmise után közös filmnézéssel elevenítik fel az addigra már boldoggá
avatott pápa hazánkban tett látogatásait.
• Lelkigyakorlatot szerveznek házaspárok részére május 6-7-8-án
Petőfiszállás Szentkúton. Bővebb információ az új templom hirdetőtábláján
kihelyezett plakáton olvasható.
• 2011. május 14-15-én Fülöp kurzus lesz Kiskunfélegyházán a Móra Ferenc
Gimnázium Wesselényi utcai épületében. Tájékoztató és jelentkezési lap az
Új-templomban az újságos asztalról elvihető. Szeretettel hívja és várja a
testvéreket a szervező Damaszkusz közösség.
• Egyházközségi zarándoklatot, kirándulást szerveznek Kárpátaljára 2011.
július 18 és 23 között. A részvételi díj 45.000 Ft. Érdeklődni és jelentkezni
lehet a Szent István Plébánián 25.000 Ft előleg befizetésével és érvényes útlevéllel.
• Zarándoklat indul május elején Rómába, az év folyamán pedig Altöttingbe,
Szentföldre, Lourdesba. Ezekkel kapcsolatban információ a Sarlós Boldogasszony plébánián kapható.
• A személyi jövedelemadó 2x1 % -ról mindenki maga rendelkezik. Az egyik
1 % a Katolikus Egyház javára, a másik 1 % valamely civil szerevet, alapítvány javára ajánlható fel. Kérjük a kedves híveket adójuk 2x1 %-val támogassák ezeket a szervezeteket.
• Karitász vásár lesz május 3-án a Jókai utca 1. szám alatt.
Szentmisék: Új-templom: h-szo 7 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 és 19 óra.
Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ó-templom: h-szo. 6, 7 és 18.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Nagy Tünde Franciska – Drozdik Ákos, Faragó
Adrienn – Tóth Csaba, Varga Anett – Takács Attila László.
Meghaltak: Rádi Sándor, Varga Antal Lajosné Drahos Terézia, Zsigó
Sándor, Kovács László – Kiskunfélegyháza. Koncz Dezsőné Nagy Ilona
Julianna – Kunszállás. Dobos József Sándorné Borsos Irén Julianna –
Kecskemét.
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Hazai pályán nyert a P&P

Sakk-tavasz 2011

Április 16-án a KÉSZ Arénában fogadta a P&P NBII férﬁ kézilabdacsapata Békéscsaba DSK együttesét. Nagyon fontos mérkőzés előtt
állt a félegyházi gárda. A félidőt így 14-16-os hátránnyal
zárták. A szünet után összeszedte magát a csapat és megfordította a mérkőzést. Az
eredmény 32-30 lett.

A hagyományokhoz híven ebben az évben is sikeresen szerepeltek a félegyházi ﬁatalok a Sakk
Diákolimpia versenyein. A megyei csapat döntőket Kecskeméten az Erdei Ferenc Kulturális
Központban rendezték március 5-én.

Gólszerzők: Avar György
(13), Csőke Ákos (3), Ignácz
Vilmos (9), Perjési Nándor (1), Pusztaszeri Tamás (1), Savanya Zsolt (5), Prezenszki István
(kapus).
A P&P NBII ifjúsági kézilabdacsapat óriási
bravúrral pontot mentett. A sokkal jobb játékos
erőt képviselő Békéscsabai ifjúsági csapat ellen a végig küzdelmes mérkőzés hajrájában si-

Futósiker Baján
Baján rendezték meg a 18. Virgonc futást, ami
a 10. FORNETTI KUPA Bács-Kiskun megyei
futó körverseny 2. állomása volt. A Jogging
Plus Szuperinfó Futóklub sportolói az alábbi

került 31-31 (15-16) arányú döntetlenre hozni
a meccset.
Gólszerzők: Csőke Ákos (11), Harkai Tamás
(2), Hatvanyi Ferenc (1), Hódi Tamás (1), Keleti Dániel (2), Kiss Szabolcs (1), Némedi-Varga Róbert (4), Pintér Árpád (9), Fekete
Krisztián (kapus).
eredményeket érték el korosztályukban:
3000m-en Hegyi Boglárka 1. helyezés,
Makány Berta 2. helyezés. 9000m-en Hegyi
Brigitta 1. helyezés női mezőny abszolút 1.
hely, Hegyi Dóra 2. helyezés, Makány Imre 3.
helyezés, Németh László 2. helyezés.

Korcsoportonként az alábbi helyezéseket érték el
a csapatok. Középiskolás ﬁúk: 1. a Móra gimnázium: Varga Klára, Retkes Péter, Herédi Edit,
Nagy Ákos. Tovább jutott az országos döntőbe.
Felső tagozatos ﬁúk : 2. Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskolák /Platán, József, Dózsa/:
Horváth Ádám, Hideg Ferenc, Bense Bálint,
Horváth Gergő. 4. TKIKI Batthyány Lajos Általános Iskola: Csányi Dávid, Fakete Richárd, Lombos Dániel, Szekeres János. Felső tagozatos lányok: 2. Fülöpjakab Eötvös József Általános Iskola. Alsótagozatos ﬁúk: 3. Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Iskolák /Platán, József,
Dózsa/: Hideg Gergő, Szekeres Orsolya, Hideg
Benjámin. Külön dicséretes Szekeres Orsolya teljesítménye, aki a ﬁúk mezőnyében 6 játszmából
6-ot megnyert. A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskolák csapatainak tagjai a KHTK ifjúsági játékosai és a Honvéd Sakkiskola tanulói, vezető edzőjük Karsai István a KHTK éljátékosa.
A Sakk Diákolimpia egyéni megyei döntőit
Tiszaalpáron rendezték március 12-én. Varga
Klára nemzetközi mester, a Móra gimnázium tanulója a 16 éves korcsoportban – mint az elmúlt
évi országos bajnok – játék nélkül jutott a május
27-29 között Debrecenben rendezendő országos
döntőbe. Lányok 16 éves korcsoport: 1. Juhász
Barbara, továbbjutott az országos döntőbe. Lányok 10 éves korcsoport: 3. Szekeres Orsolya. Lányok 8 éves korcsoport: 3. Szekeres Zsóﬁa. Fiúk
18 éves korcsoport: 4. Sinkó Dávid.
Nagy György

Május elsején nyit
a félegyházi strand

Arattak a Forrestesek Tiszaföldváron
Tizennégy sportágban rendezett sportfesztivált
Tiszaföldváron a Magyar Parasport Szövetség
április 8-10. között. A tavaszi sportfesztiválon,
420 sportoló vett részt, a Forrest Gump SE.
(Kiskunfélegyháza) tagjai a következő eredményeket érték el.
Erőemelés: 1. Szabó József, I. kategória (85
kg), 2. Ónódi András, II. kategória (76
kg): 1. László Róbert, II. kategória (82
kg), 1. Szabó Miklós, II. kategória (90
kg): 1.Szabó László, II. kategória (100
kg ), 1. Barna Papp Éva, II. kategória.
2. Iványi Andrea, II. kategória.
Íjászat, női II. kategória: 2. Kovács
Erzsébet, 3. Ipacs Ildikó.
Duatlon: 2. Nagy Pál Norbert, 3. Barna
Papp Éva.
Pétanque: (petank):1. Szabó Miklós.
Kispályás labdarúgás: II. kategóriába I.

helyen végzett hat csapat közül félegyházi gárda, veretlenül 10:3-as gólkülönbséggel. A csapat tagjai: László Róbert, Szabó József, Ács
Attila, Papp László, Nagy Pál Norbert, Ónódi
András, Barna Papp Éva, Király István.
Iványi László elnök

A családias hangulatú, négy kültéri és három
beltéri medencével rendelkező fürdő egyre népszerűbb a helyiek és a vidékiek körében. Tavaly
nyáron közel 60 ezren pihentek az árnyas lombok alatt, kihasználva a sportolási (medencék, tenisz- és strandröplabdapálya) lehetőségeket.
Váradi Ákos, a Kiskun Szabadidő és Sport Kft.
ügyvezetője idén még több vendégre számít.
Négycsillagos minősítéssel rendelkező intézmény
egyre népszerűbb vidékiek körében is. Folyamatosan érkeznek csoportok Nagykőrösről, nagyon
sok a kecskeméti, de külföldi fürdővendég is. Ennek okai egyebek között nyugalom, a szolgáltatás
minősége, a szolidnak mondható jegyárak.
Mindezen túl az intézmény vonzza a gyógyulni
vágyókat is, hisz az 1560 méter melyről feltörő
alkálihidrogénkarbonátos termálvíz a mozgásszervi panaszokkal, gerincbántalmakkal, reumával küszködőknek nyújtott enyhülést. Az uszoda
részben pedig a szauna es gőzfürdő, Kneipp taposó medence, aquaﬁtness is szolgálja a vendégek
igényeit.
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Kiütötték az ELTE csapatát a Mókusok
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Tuskirály lett Baján
Kovács Alex
A Kiskunfélegyházi Vasas TK diák korosztályú versenyzői Baján, a Popori Ottó emlékversenyen léptek szőnyegre az elmúlt szombaton. Ezen a napon a 34 kilogrammosok között induló Kovács Alex legyőzhetetlennek bizonyult, minden ellenfelét két vállra fektetve
szerezte meg az aranyérmet. Ráadásul Alex
kapta a Tuskirálynak járó különdíjat is. A 26
kg-mos Szöllősy Balázs negyedik, a 37 kgmos Gondi Péter és az 50 kg-mos Czibolya
Milán ötödik lett. Edzők: Ván Jenő, Szabó
József és Kelemen András.

Fogathajtó verseny

Hazai pályán fogadták április 17-én a női futsal NB I – ben szereplő Mókusok az ELTE SE
válogatottját. A várakozásnak megfelelően a félegyházi lányok már a mérkőzés első pillanataitól magukhoz ragadták a kezdeményezést, és folyamatos nyomás alatt tartották ellenfelük kapuját.
Vezette: Eke László. (Kaszala, Kávai).
Mókusok: Kovács Klaudia – Pincze Gabriella Csilla, Molnár Judit, Szabó Boglárka, Vadas
Nikolett. Cserék: Bagdi Csilla, Szabó Nóra, Bezsenyi Anita, Bezsenyi Zsuzsanna, Rátkai Orsolya,
Suhajda Eszter, Kiss Nikolett. Edzők: Osztopáni Mihály, Dombó János.

Idén is megrendezésre kerül a Kiskunfélegyházi Lovasnap Homokhátsági Fogathajtó Verseny, melyre május 21-én kerül sor. A megmérettetés célja a versenyzők és lovaik versenyzési lehetőségeinek bővítése, a lovak rutinszerzése, a fogathajtó sport népszerűsítése, a
városalapítók rendezvény programjainak bővítése. A verseny színhelye a Vasas Sporttelep.
A verseny védnökei, Kapus Krisztián polgármester és Balla László alpolgármester. A nevezési határideje május 21., (helyszínen) 9 –
9.30 között. Nevezési díj 2000 Ft/ fogat/versenyszám.

Kiskunfélegyházi Mókusok – ELTE SE 5:1 (2:1)
Góllövők: Pincze Gabriella Csilla (2), Szabó Boglárka, Vadas Nikolett,
Rátkai Orsolya illetve Vida Orsolya.
Osztopáni Mihály (edző/Mókusok): A jól védekező vendégcsapat nehéz
percek elé állított bennünket, de a végén sikerült megszereznünk a győzelmet.
Legközelebb a Mókusok újra hazai pályán játszanak. Április 30-án,
szombaton 18 órakor a Galaxis NFE csapatát látják vendégül a
Constantinum Sportcsarnokban.
Rigó Tamás

Félegyházi íjászsiker
Csongrádon
Országos íjász versenyt rendeztek április 17-én Csongrádon. A megmérettetésen a Turul Koppány Íjászai tizenegy fővel képviseltették
magukat, közülük nyolcan állhattak dobogóra.
Eredmények, tradicionális felnőtt férﬁ kategória: 1. Nagy Mihály (Csongrádi
ISE), 2. Nagy Kálózi József (Kiskunhalasi Hagyományőrző és Történelmi Íjász
Egyesület), 3. Vass Tibor (Turul Koppány Íjászai), 12. Csányi József, 13. Bakró
István (Turul Koppány Íjászai). Tradicionális ifjúsági ﬁú kategória: 1. Tábi
János, 2. Csizmadia Máté, 3. Lévai Sándor (Turul Koppány Íjászai). Tradicionális senior férﬁ kategória: 1. Ördögh Csaba (Szegedi Szittyák), 2. Fekete
András (Kiskunfélegyházi Ijász Egyesület), 33 Dinnyés Gyula (Turul Koppány
Íjászai). Tradicionális serdülő leány kategória: 1. Vass Bianka, 2. Ladányi Ágnes
(Turul Koppány Íjászai).Tradicionális serdülő ﬁú kategória: 1. Fekete Árpád
(Csongrádi ISE), 2. Sziládi Gábor (Kiskunhalasi Hagyományőrző és Történelmi Íjász Egyesület), 3. Hegyi Dániel (Turul Koppány Íjászai).

Félegyházi Közlöny online: http://www.felegyhazikozlony.hu

