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Közlöny
Kitüntetések városalapítóink ünnepén

254-en jelentkeztek
a félegyházi főiskolára
Nyolcszor többen jelentkeztek az idén a
Félegyházán induló főiskolai képzésekre, mint
a tavalyi esztendőben. Nappalira kilencvenen,
míg levelezőre százhatvannégyen – jelentette
be a május 20-án megtartott sajtótájékoztatón
dr. Tóth Tibor, a Facultas Alapítvány vezetője
és Kapus Krisztián polgármester.

Idén is színvonalas programokkal várta az érdeklődőket az önkormányzat a Városalapítók Napján. A
központi ünnepségre május 22-én, a városháza dísztermében került sor, ahol legkiválóbbjaink vehették
át munkájuk jutalmát. A kitüntető címeket és elismerő okleveleket Kapus Krisztián polgármester adta
át.
Folytatás a 2. oldalon.

Megújultak a fogorvosi rendelők
Ötvenmillió forint támogatást nyert Kiskunfélegyháza önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében kiírt a „Fogorvosi rendelők
infrastruktúrális fejlesztése” című DAOP-4.1.1/A09-2010-0024 azonosító számú pályázatán, melyből a város Deák Ferenc utcai fogorvosi rendelői
újulhattak meg.
A műszaki átadás április 29-én megtörtént, néhány
hónap múlva, a használatbavételi engedély aláírása
után az orvosok már az új rendelőikben praktizálhatnak.

Szilágyi Péter
az idei év bajuszkirálya
Immáron ötödik alkalommal szálltak
versenybe hazai és külföldi versenyzők
hogy elhódítsák a Kunsági Bajuszfesztivál királyi címét.
A hagyományoknak megfelelően a rendezvény a Langaléta Garabonciások felvonulásával kezdődött Kiskunfélegyháza ligetös főutcáján. A fotós és
filmbemutatók után vette kezdetét a V. Kunsági bajuszverseny és bajuszkirály választás, ahol hét kategóriában
mérték össze nem mindennapi arcdíszüket a versenyzők.
A idei bajuszkirály címet Szilágyi Péter hódította el.
Folytatás a 3. oldalon.

Az önkormányzat jelenleg a Deák Ferenc utcai épület emeleti részén működteti fogorvosi ellátását, de
az ingatlan rossz állapota miatt már szükséges volt
a felújítás. Az épületben a város lakosságán túl Gátér és Pálmonostora fogászati problémákkal küszködő betegeit is Félegyháza látja el, ezen kívül a fogászati röntgenszolgáltatást a kistérség lakosai is
igénybe vehetik. A rossz állapot mellett az épületben a legnagyobb problémát az jelentette, hogy az
emeleten volt a fogászati ellátás, így a mozgáskorlátozottak, illetve az idősek csak nehezen tudták
igénybe venni.
Folytatás a 2. oldalon.

Tóth Tibor elmondta, 2009-ben indult el a politikai tanácsadó másoddiplomás képzés
Kiskunfélegyházán, a következő évben pedig
levelező tagozaton a nemzetközi tanulmányok
szak. Idén a képzési skála tovább bővül a vendéglátás- turizmus, a kereskedelem – marketing
és a nemzetközi gazdálkodás szakokkal. A tavalyi évhez képest az érdeklődők száma megnyolcszorozódott, 254 hallgató jelentkezett a
félegyházi főiskolára. Számuk az augusztusi
pótfelvételi után még tovább gyarapodhat.
Folytatás a 2. oldalon.

Kétszáz új munkahely
Kiskunfélegyházán
Hatvankilenc főnek ad jelenleg munkát
Kiskunfélegyházán az MVM ZRt. leányvállalata, az Országos Villamostávvezeték ZRt.
(OVIT) a volt Transelektro Ganz-Röck gyárlétesítményében. A tervek szerint az év végére a
munkavállalók száma eléri a száz főt – tájékoztatta Gopcsa Péter vezérigazgató és Bárány
László erőművi gépgyártási üzletigazgató a május 13-án tartott gyárbejáráson Kapus Krisztián
polgármestert, és Balla László alpolgármestert.
Folytatás a 2. oldalon.

Siker az országos mazsorett fesztiválon
Tíz város mazsorett csoportjai vettek részt
május 21-én az idei, szám szerint XIII. Országos Mazsorett Fesztiválon.
Az első korcsoportban a félegyházi Pillangó
csoport ezüst oklevelet szerzett, a Szivárvány csoport pedig Kiemelt Arany Oklevelet, aminek nagyon örültek a lányok, hiszen
ez volt az első alkalom, hogy megszerezték
ezt a magas kitüntetést. A második korcsoportban a Csillagfény csoport show kategóriában arany, míg pom-pon kategóriában kiemelt arany oklevelet szereztek. Művészeti
vezetőjük Jankovszki Zoltánné.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

Kitüntetések városalapítóink ünnepén
Folytatás az 1. oldalról.
Az ünnepi testületi ülést Kapus Krisztián polgármester nyitotta meg. Először a helytörténeti vetélkedő helyezettjei kapták meg méltó jutalmukat,
majd ezt követően került sor a városi szintű kitüntetések és elismerő oklevelek átadására. A műsorban közreműködött: Rácz Szabó Zoltán, a
TKIKI Művészeti Alapiskola vonósok zenekara,
harsona-és a klarinét kvartettje, a Cantanti
Giovani kamarakórus és a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület táncosai.
A kitüntettek névsora: Toldy Jenő pápai kamarás,
címzetes apát, plébános „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető cím. Dr.
Falu Tibor ügyvéd „Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím. Bozóki István kőfaragó szobrászművész,
„Petőﬁ Emlékérem”. Blazsevné Szabó Erika tanító „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért ” kitüntető díj. Vőneki Ottóné nyugalmazott igazgató, tagintézmény vezető és középiskolai tanár „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának
Neveléséért ” kitüntető díj. Besze Tamás vezetőfőtanácsos „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj. Dr. Fekete Róbert Árpád
osztályvezető főorvos „Kiskunfélegyháza Város
Egészségügyéért” kitüntető díj. Fazekas Ferencné
gazdasági ügyintéző, csoportvezető „Kiskun-

félegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető
díj. Varga István KHTK ökölvívó edző, „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért ” kitüntető díj. Lantos
Szabolcs kiállítás szervező, „Kiskunfélegyháza
Város Művészeti Tevékenységéért ” kitüntető díj.
Tóth Jánosné óvodapedagógus „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett
Munkáért” kitüntető díj. Integrál Zrt.
„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj. Megaproﬁl Magyarország
Kft. „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj.Kiskunfélegyháza Város
Képviselőtestülete Elismerő Oklevelét kapta: A
Láma Dalai zenekar, Bencsikné Gál Olga iskolatitkár, személyzeti-munkaügyi munkatárs, Csikós
Józsefné óvodapedagógus, Dinnyés Józsefné
audiológiai szakasszisztens, Fojt Béláné gondozónő, Füri Judit családgondozó, szakmai egységvezető, Hevér Károlyné Papp Erzsébet élelmezésvezető, Jaksáné Réczi Ildikó családgondozó,
szakmai vezető, Juhász László vállalkozó, Kormányos Imre nyugalmazott MÁV műszaki vezető, volt önkormányzati képviselő, Kovács Ferenc
túravezető, Rádi Jánosné tanár, Szél Margit osztályvezető főnővér, Szikora István, Takács István
színpad technikus, Tenkő Istvánné önkéntes szociális segítő, Vakulya Mária takarító.

2011. május 26.

Megújultak
a fogorvosi rendelők

Folytatás az 1. oldalról.
2009-ben az Európai Unió egészségügyi szolgáltatások fejlesztésének támogatására írt ki pályázatot, melyre kérelmet nyújtott be a kiskunfélegyházi önkormányzat is. A pályázaton 50 millió forint
támogatást nyert a város, melyhez 5 millió 556 ezer
forint saját forrást kellett biztosítania. Mindezek
mellett a fogászati alapellátást biztosító Seven
Dentists Kft 675 ezer forinttal járult hozzá a beruházás megvalósításához.A projekt keretében a fogászati ellátást az épület emeletéről a földszintre
helyezik át – mely korábban tüdőgondozóként működött. A felújítás - az új helyiségek kialakítása
mellett – érintette az épület szigetelését, a teljes
elektromos, épületgépészeti rendszer korszerűsítését és kiépítését. Az épület műszaki átadása április
29-én megtörtént, a használatbavételi engedély aláírása után, előreláthatólag júniusban kerülhet sor
az ünnepélyes átadásra.

254-en jelentkeztek a helyi főiskolára
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester kihangsúlyozta, az áldozatos munkának köszönhetően idén elindul a két
éve beígért nappali képzés városunkban. A jelentkezők 70 százaléka helyi vagy környékbeli lakos. Az
első, a két éves politikai tanácsadó képzés júliusban
fejeződik be. A diplomákat Félegyházán fogják kiadni, így a város újra diplomakiadó hellyé válik – tette hozzá a polgármester. A Facultas Alapítvány még
az idén elnyeri a Nemzetközi Egyetem magyarországi és közép-európai képzésének jogát, ami azt je-

lenti, hogy jövő nyáron egyetemi szintű angol nyelvű képzés is elindulhat hazánkban, még pedig
Kiskunfélegyházán.

A ﬁatalság ügye nem probléma, hanem erőforrás
Az őrvidéki Felsőőrön rendezte a 2011. évi első soros ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia. A rendezvényen többek között részt vett Kapus Krisztián
polgármester, a parlament ifjúsági albizzottságának
elnöke.
A Kárpát-medence több mint 60 ifjúsági szervezetét
felkaroló MIK ülésén a regionális beszámolók alatt
mind a magyar, mind pedig a határon túli egyesületek vezetői számot adtak az elmúlt időszak történéseiről. Popovics Pál, a MIK Kárpátalja régiójának
képviselője szót ejtett az egyre erősödő kárpátaljai
magyarellenes atrocitásokról. Popovics elmondása
szerint ezért a problémáért elsősorban a kettős állampolgársággal szembenálló ukrán kormányzat a felelős. Felhívta a ﬁgyelmet, hogy a kárpátaljai magyarok erőteljesebb fellépést várnak a magyar kormányzat részéről. Erre reagálva Téglásy Kristóf, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium főosztályvezetője kijelentette, hogy minden magyar embert megvédenek a
hasonló atrocitásoktól. Mihalovics Péter miniszteri
biztos ismertette, hogy az év második felére egy új

ifjúsági koncepciót terjeszt a kormány elé. Ezt egy
széleskörű egyeztetés fogja megelőzni, ahol 10 témában, közismert szakértők bevonásával készítik elő
az új tervezetet. Mihalovics Péter kifejtette, hogy az
előző ciklusban ötpárti egyeztetéssel megalkotott
Nemzeti Ifjúsági Stratégia túl sok politikai kompromisszum áldozata lett, így „bármelyik európai állam
ifjúsági stratégiájának keretét alkothatná”. A Fideszes
politikus szerint ezt fel kell tölteni tartalommal annak
érdekében, hogy egy valódi és hatékony, a kormányzati politika minden területén alkalmazható stratégia
lehessen. Kapus Krisztián, polgármester, országgyűlési képviselő a konferencián pozitívan értékelte az
általa elnökölt Ifjúsági albizottság eddigi munkáját.
„Az előző 4 évhez képest, amikor is egyszer sem hívták össze az albizottságot, az én elnökletem alatt már
Erdélyben is tartott kihelyezett ülést”- mondta el Kapus. A polgármester válaszul a kárpátaljai atrocitásokra felajánlotta, hogy Kiskunfélegyházán bárki kellemetlenségek, zavaró tényezők nélkül, a megérdemelt körülmények között teheti le az állampolgársági esküt.
Dósai Bence

Kétszáz új munkahely
Kiskunfélegyházán
Folytatás az 1.oldalról.
Gopcsa Péter, az OVIT vezérigazgatója elmondta,
cégük januárban húsz dolgozóval kezdte meg a termelést, ma már hatvankilenc munkatársuk foglalkozik az erőművi berendezések gyártásával. Az elképzelések szerint 2012-ben a dolgozói létszám eléri a kétszáz főt. Mind ezentúl az OVIT célul tűzte ki, hogy a nagy múltú gyár felélesztésével támogatni akarja a térség szakmai fejlődését, így
hosszú távú célként szerepel az is, hogy visszaállítják a gépipari munkák szakoktatását is. Kapus
Krisztián polgármester elmondta, a város számára
nagyon fontos, hogy ilyen ütemben fejlődik az
OVIT helyi üzeme, és hogy a cég valamennyi dolgozója félegyházi munkavállaló.

2011. május 26.

Félegyházi Közlöny

Szilágyi Péter az idei bajuszkirály

3. oldal

Nyílt napot tartottak
a félegyházi mentősök
1948. május 10-én alakult meg az Országos Mentőszolgálat. Ez alkalomból tartottak nyílt napot május 14-én a
kiskunfélegyházi mentőállomáson.
Az érdeklődők megismerkedhettek a mentősök munkájával, a mentőjárművekkel, mentéstechnikai és a Mentőalapítvány által vásárolt eszközökkel. Mindezen túl újraélesztés bemutató, ingyenes vérnyomás, és vércukormérés várta az idelátogatókat.

Folytatás az 1. oldalról.
A fesztivált Szilágyi Péter, a Magyar Bajusz
Társaság megalapítója nyitotta meg, a résztvevőket Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte. Az érdeklődők
elsőként Puskel Zsolt bajuszfotó kiállítását tekinthették meg, melynek a városi könyvtár ad
otthont. Lakos Nóra: „Magyar bajusz” című
dokumentumﬁlm előzetesét, valamint a „Népek Krisztusa Magyarország 1956” című ﬁlm
részleteit is ugyanitt mutatták be. A program a

Bordó Sárkány Régizene Rend koncertjével
folytatódott a Kossuth utcai szabadtéri színpadon. Az V. Kunsági bajuszverseny és bajuszkirály választás kunok és vitézek, a Langaléta
Garabonciások, no meg persze magyar és külföldi bajszosok felvonulásával vette kezdetét.
A versenyzőknek különböző próbákat kellett
kiállniuk, míg a zsűri meghozta a döntést. A
legkiválóbbnak Szilágyi Péter bizonyult, a magyar bajusz kategóriát a német Wolfgang
Schneider nyerte.

Sepsiszentgyörgyön koncertezett A Láma Dalai
Nagy sikert aratott május 7-én, Sepsiszentgyörgyön a kiskunfélegyházi Láma Dalai. Az
együttest a Háromszéki Ifjúsági Tanács
(HÁRIT) hívta meg a 20. Szent György Napokra, Erdély legnagyobb szabadidős rendezvényére.
A nyolc napos fesztivál rangját a fellépők névsora is fémjelzi, hisz közöttük volt az angol
Smokie, Nagy Feró, Keresztes Ildikó, a
Pannonia Allstars Ska Orchestra, Kökény
Attila, Patai Anna, és a világhírű operaénekes-

nő Miklósa Erika is. A tizenegy esztendős
múltra visszatekintő félegyházi zenekar ebben
az erős mezőnyben is kiválóan megállta helyét,
és remek koncertet adott. A Láma Dalai idén
még két külföldi koncertet terveznek, egyet
Erdélyben, a másikat Szerbiában. Itthon az alsóőrsi Open Road Fesztiválon, a várpalotai
Pannónia Fesztiválon, Szegedi Ifjúsági Napokon és a szolnoki EFOTT fesztiválon is élvezheti a közönség a félegyházi csapat muzsikáját.
Az együttesnek tavaly jelent meg az első CD
lemeze, melynek címe Reggae’n’roll.

Száznál több csapat a helyismereti vetélkedőn
Kiskunfélegyházán hetedik. alkalommal került
megrendezésre a helyismereti vetélkedő a Kiskun Múzeum, a Petőﬁ Sándor Városi Könyvtár
és Művelődési Központ, valamint a Kiskunfélegyházi Levéltár szervezésében általános és középiskolai diákok számára.
A diákok a ma már műemlékké nyilvánított 100
éves városháza történetével, és hozzá kapcsolódóan más nevezetességeink múltjával is megismerkedhettek a vetélkedő során. A versenyre ezúttal is nagy érdeklődés mutatkozott, három korcsoportban összesen 123 csapat jelentkezett 430
diák részvételével.
A VII. helyismereti vetélkedő első helyezettjei, 56. osztályosok között: Biczók Boglárka, Kiss
Laura, Sárkány Ágnes (KÖÁI Platán Utcai Általános Iskolája). Felkészítő tanár Takácsné
Medveczki Zsuzsanna. 7-8. osztályos korosztályban, holtversenyben: Horváth Vivien, Cserkó
Fanni (KÖÁI Platán Utcai Általános Iskolája).

Felkészítő tanár Takácsné Medveczki Zsuzsanna.
Kerekes Zsóﬁa, Sinkó Eszter, Vörös Lilla,
Turcsányi Vivien (KÖÁI Dózsa György Általános Iskolája). Felkészítő tanár Drozdik Márta. Középiskolások között: Berkó Vivien, Kovács
Nikoletta, Seres Edina (Kiskunfélegyházi Középiskolák Közgazdasági Szakközépiskola). Felkészítő Gémesné Endre Erika.
A legjobbaknak járó elismerést Kapus Krisztián
polgármester adta át május 22-én a Városalapítók
napi ünnepi testületi ülésen.

Békefát ültettek
„A generációk párbeszéde folytatódik” címmel rendeztek
Békenapot május 12-én városunkban. A rendezvény a városháza dísztermében a Kiskunfélegyházi Békeklub énekkarának előadásával kezdődött. A vendégeket Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő köszöntötte. Bevezetőt mondott Prof. Köteles György, a Magyar
Békeszövetség elnöke, majd Ficsór József a város korábbi polgármestere.
Kapus Krisztián polgármester a generációk közötti kapcsolatokról, a megváltozott szerepekről beszélt. Elmondta,
a társadalom átalakulása megváltoztatta a generációk közötti kapcsolatokat. Megnőttek a generációk közötti távolságok, pedig hagyományainkat, a tudást csak szorosabb
kapcsolatokkal lehet átörökíteni a jövőnek. Ezért is fontos,
hogy folytatódjon, erősödjön a generációk közötti párbeszéd. Prof. Köteles György, a Magyar Békeszövetség elnöke a civil szervezetek társadalomban betöltött szerepéről
beszélt. Kihangsúlyozta mindent meg kell tenni a politikai
megnyugvás érdekében, hisz csak így lehet kulturált, gazdaságilag fejlődő társadalmat építeni. Ennek eszköze az
egymás kölcsönös megbecsülése, szeretete. A konferencia
keretében hirdették meg a „Generációk kézen fogva” elnevezésű országos pályázatot. A rendezvény zárásaként a
résztvevők megkoszorúzták a Petőﬁ-szobrot és emlékfát
ültettek a városháza melletti parkba. A Békenapot a Magyar Békeszövetség, a Kiskunfélegyházi Békeklub, a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete és
Kiskunfélegyháza Önkormányzata szervezte.

Trianon emlékezete
A Párizs melletti Trianon kastélyban 1920. június 4-én
aláírt békeszerződés értelmében az ország elvesztette
területének és lakosságának több mint 2/3-át.
A magyar történelem egyik legsúlyosabb katasztrófájára emlékezik a város június 3-án az Ó-templom melletti Magyarok Nagyasszonya szobornál. A rendezvény
18 órakor kezdődik. Beszédet mond Kapus Krisztián
polgármester. A megemlékezés keretében a Jobbik helyi szervezete Árpád-sávos zászlót ad a városnak. Közreműködnek: Kiss Ákos Jenő, Varga Mihály, Cantati
Giovanni kamarakórus.
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Virágokat ültettek
a Móra ház udvarában

A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
Szép Félegyházáért Körének tagjai a Kiskun
Múzeum munkatársaival karöltve május 14én megszépítették a Móra Emlékház udvarát.
Az önkéntesek 14 órától várták az érdeklődőket, hogy közösen kezdjék meg az udvar virágosítását. A nap folyamán a lelkes szépítők a
szebbnél szebb virágok mellett köcsögfát is állítottak. A kezdeményezés célja, hogy a
Kiskunfélegyházára látogatókat, Móra szülőházába betérve, kellemes, virágos környezet
fogadja.

Esküt tettek
a bírósági ülnökök
A bírósági ülnökök május 19-én tették le az
esküt a városháza dísztermében. A Kiskun
félegyházi Városi Bíróság mellé a képviselőtestület tizenkét bírósági ülnököt választott,
akik közül hat fő a ﬁatalkorúak büntető ügyeiben eljáró pedagógus.
A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat egy
ülnököt választott. Az ünnepélyes eskütétel
után az ülnökök megbízólevelét Kapus
Krisztián polgármester adta át. A szükséges
tudnivalókról Dr. Cserháti László, a városi bíróság elnöke tájékoztatta a tisztségviselőket.

Pedagógus Nap
1996 óta június első vasárnapján az ország
pedagógusait ünnepeljük. Kiskunfélegyházán június 3-án a művelődési központban
Kapus Krisztián polgármester adja át a szolgálati emlékérmeket, illetve az arany- és
vasdiplomákat pedagógusainknak. A rendezvény 14 órakor kezdődik.
Közreműködnek a Constantinum óvoda és a
KÖÁI József Attila Általános Iskola növendékei.

Félegyházi Közlöny online:
http://www.felegyhazikozlony.hu
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Valaki lakik a város alatt...
Egy minden ízében különleges nyitórendezvénnyel
vette kezdetét május 17-én a 2011-es városalapítók
napi programsorozat: „Valaki lakik a város alatt,
avagy 485 lépés a koponyámban.” Ilyen címmel
kiállítást csak kevesen rendeznek Kiskunfélegyházán, egyikőjük Lantos Szabolcs, akiről nagyon sokan tudják, hogy szereti a kihívásokat.
Hol volt, hol nem volt… a művelődési ház alatt egy
hatalmas pincerendszer, amelyből hét tonna szemetet kellett kihordani ahhoz, hogy egyáltalán le lehessen menni az impozáns boltívek fedte, félhomályos, „kísértetjárta” helyiségekbe. S valóban egy
igen érdekes kalandot élhetünk át, amikor aláereszkedünk a lépcsőkön, és lépésről-lépésre haladunk a
kisebb –nagyobb termekbe, szobákba, ahol várnak
ránk az ott elhelyezett installációk, műtárgyak, az
elképesztő ötletek tárgyiasult formái, melyek révén
bepillanthatunk egy kivételesen gazdag kreatív gondolatvilágba, Lantos Szabolcs tudatába, tudatalattijába.
Hogy mi várja a nézőket? Például a 4 elem térrész,
amely az Isteni bújócska elnevezésű installációval
indul. Azután be kell menniük egy szekrénybe, –
hogy hátul kijőve a gondolatok és tettek termébe
jussanak, majd a mellette levő testvérek termében
idéződik fel egy barát emléke. A következő térrész
átvezeti a látogatókat az egyik legizgalmasabb helyiségbe, az emlékek termébe, mely egyben legfájóbb is, s ahol megtapasztalhatják, milyen mélységesen mély a múltnak kútja. Szembesülhetnek egy
ajtóval is, melyet csak Isten nyithat ki. (?!)
Természetesen van zsákutca is, mert az ember életében oly sok van. És van egy kicsi, ám de személyes emlékeket, élményeket hordozó kamrácska,
ahol családi vonatkozások idéződnek fel tükrök és
személyes emléktárgyak révén, ez a párkák terme.
Mielőtt kifelé indulnának a látogatók, a legbensőbb,
a legmélyebb, a legtitkosabb kamrával ismerked-

hetnek meg, azok,
akik vállalják ezt az
„alvilági” kirándulást. Ez az Isteni tartalmat bemutató terem. Itt
találnak egy részt az Isteniből, a tancendenciából. Talán
ennek láttán, ezt megérezvén
lelhetnek nyugalmat, vagy
kaphatnak egy kis erőt. Talán innen van – az eredeti jóság egy darabjából – az emberekben
a remény, hogy mégiscsak ott rejtőzik mindenkiben valami jó is.
A tudatalatti és a tudatos gondolatok interpretálásához egyes termekben különféle hangszerek szólaltak meg a látogatók beléptekor. És pedig olyan dallamot játszottak megszólaltatóik, amelyeket ők szereztek miközben végigjárták ezt a kiállítást. Zenélgető Móra gimnazista diákok próbálták meg a zene
nyelvén felerősíteni Lantos Szabolcs gondolati, érzelmi, s hangulati világát. Ez a kiállítás teljes egészében szokatlan, egyedi, semmihez sem fogható.
Nagyon személyes, mert Lantos Szabolcsról szól,
aki kitárulkozott, feltárta benső világát, tudatalattiját,
gondolatait. Alkotónk szinte fürdik a szimbólumokban, semmit sem mutat, semmit fel nem tesz a falra
komoly tartalmú gondolatsor nélkül. A nézőnek az a
feladata, hogy – a meghökkenésen túl – szembesülve a „jelképek erdejével” megfejtse, vagy legalábbis ráérezzen az objektumok hordozta tartalomra.
Fontos ﬁgyelmeztetés! Amit ott lent a pincében látunk, tapasztalunk az nem a magas művészet világába tartozik. Lehet illetni a bemutatót a kreatív, a
fantasztikus, az elképesztő, a nagyszerű jelzőkkel,
lehet elképedni az ötleteken, csak egyet nem lehet:
számon kérni a kiállítótól a magas művészetet, mert
ez a bemutató nem ilyen szándékkal készült.
RF

Miénk itt a tér…
A négy elem stabil ﬁlozóﬁai, tudomány történeti,
ﬁzikai fogalom. Az ötödik elem viszont igen rejtélyes, sok ﬁkciót indukáló kifejezés, olykor szabadon választott tartalommal. A jubileum azonban ﬁx, amint a Miénk itt a tér című rendezvényé is, amely az idei Városalapítók napján 10.
születésnapját ünnepli.
A X. Miénk itt a tér megszokott területe
ezúttal is tartogatott meglepetéseket. A
hagyományos kifejező formák kevésbé voltak jelen, inkább az elvontabb nonﬁguratív alkotások
kaptak teret.
Bátóczky Réka – már régebben szerepelt a félegyházi közönség előtt – igényes
bronz kisplasztikák mellett érdekes festményekkel lepte meg a látogatókat. Nagy Zsóﬁa
Magdolna nagyméretű, komor hangulatot sugárzó furcsa textúrájú nonﬁguratív térplasztikái igencsak meghökkentőek voltak és külön világot hordoztak. Eperjesi Zsolt nagyméretű fotómontázsai
az eddig legjobbaknak bizonyultak műfajában.

Szuggesztív, gondosan megkomponált alkotások.
Kis Ákos videó installációja újra bebizonyította,
hogy alkotója mennyire elkötelezett e műfaj irányában és egyedüli művelője városunkban. Az idei
kiállítók között van egy kikindai vendég, Igor
Smiljanic, akinek terrakotta szobrai összekapcsolják a Miénk itt a tér világát a meghívott vendégkiállítással. A vajdasági Kikinda városának Terra Képzőművészeti Egyesülete mutatkozott
be Kiskunfélegyházán 12 nagyobb méretű terrakotta szoborral. Ez a nemzetközi hírnévre szert tett művészcsoport nyaranta képzőművészeti szimpóziumokat szervez, ahová
a világ minden részéről érkeznek alkotók.
Most városunkban egy szállítható, (!) válogatott anyaggal mutatkoznak be.
A téren szembeötlik egy jurta, amely egyrészt a
szervezők gondolataiban ötödik elemként jelképezi múltunkat éppúgy, mint a jövendőt, másrészt
a július 15-től kezdődő nagyszabású, országos rendezvényre, a NYEREG-SZEMLÉRE is hivatott a
látogatók ﬁgyelmét felhívni.
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80 százalékos részvétel GYIÖK választáson Józsefesek a jövőért
A város hat közép és hét általános iskolájának
5443 diákjából 4557-en adták le voksukat a május 19-én megtartott gyermek és ifjúsági önkormányzati választáson. Ez azt jelenti, hogy a részvételi arány 80 százalékos volt. A diákpolgármester Gémesi László, a PG tanulója lett 2877 szavazattal – mondta el a Terasz Klubban megtartott
eredményhirdetésen Kapusné Dunás Varga Ibolya
ifjúsági referens.
Az eredményhirdetést követően városunk polgármestere köszöntötte az újonnan választott képviselőket és a diákpolgármestert. Kapus Krisztián elmondta, bízik abban, hogy megmarad a partnerség
a város és a ﬁatalok között. Kiskunfélegyháza
ugyanis a ﬁatalok városa is, és a jövő a ﬁataloké. Az
újonnan választott képviselők és a diákpolgármester május 25-én tették le az esküt.
Részletes eredmények, általános iskolák: BKMÖ
Göllesz Viktor Általános Iskola: Gál Éva (31 szavazat). Darvas József Általános Iskola és Egységes

Pedagógiai Szakszolgálat: Domján Klaudia (208
szavazat), Sági Fanni (187 szavazat). Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola: Vilmányi Zsolt
(Dózsa, 688 szavazat), Beregszászi Richárd (József
A., 448 szavazat), Kurucz Ágnes (Platán, 439 szavazat). Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény: Udvardi Szilvia (237 szavazat), Tóth
Szimonetta (205 szavazat). Constantinum Intézmény
Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolája: Kapus
Korina (137 szavazat), Nagy Liliána (92 szavazat).
Középiskolák: Petőﬁ Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Intézmény: Gémesi László (356
Szavazat), Vereb Gábor (342 szavazat). Móra Ferenc
Gimnázium: Molnár Rita (40 szavazat), Bata Olga
(26 szavazat). Constantinum Katolikus Gimnázium
és Informatikai Szakközépiskola: Gáspárdy György
János (85 szavazat), Géri Zsolt (74 szavazat). Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium: Fehér Ádám (Kossuth,
497 szavazat), Illés László (Kossuth, 426 szavazat),
Deák Viktória (Mezgé, 395 szavazat).

Drogmentes maraton Félegyházán
Az Együtt egy drogmentes Magyarországért mozgalom, idén is megrendezte a Drogmentes
Magyarországért Maratont. A mozgalom tagjaiból
verbuválódott 20 fős csapat 42 nap alatt futja körbe hazánkat, a 2000 km-es út során, 320 települést érintve. A csapat május 17-én érkezett
Kiskunfélegyházára.
A szám szerint tizedik drogmentes maraton április
23-án indult el 42 napos útjára. A csapat megérkezett a Petőﬁ térre, ahol a gyerekek megismerkedhettek a drogok káros hatásaival. A jó hangulatról a
No Thanx együttesből ismert Erik, valamint a helyi
zumba táncosok gondoskodtak. Miután a ﬁatalok
hivatalosan is letették a “Drogmentes Kapitány” esküt, csatlakoztak a maratonhoz. Balla László alpolgármester a rendezvénnyel kapcsolatban elmondta,

a mozgalom mindenkinek lehetőséget biztosít arra,
hogy tegyen valamit a józan emberi értékek visszaállításáért és állást foglaljon a drogok kérdésében,
ha csak jelképesen is, de cselekedjen. A felelős gondolkodással példát mutatunk, jó hatást gyakorolva
ezzel környezetünkre. Cél, hogy drogmentes szülők, gyerekek, baráti csoportok, közösségek jöjjenek létre. Horváth Richárd drogmegelőzési előadó
kihangsúlyozta, céljuk, hogy felhívják a ﬁgyelmet a
drogok okozta társadalmi és egyéni veszélyekre. Ez
annál is inkább fontos, mert hazánkban jelentősen
megnőtt a droghasználók száma. A felmérések szerint Magyarországon 350 ezer ﬁatal próbálja ki,
vagy használ rendszeresen kábítószert. A mozgalom eredményességét bizonyítja, hogy ahol megfordult a drogmentes maraton, mintegy felére csökkent a kábítószert használók ﬁatalok száma.

III. KOLIMPIA
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János
Programirodája vezetésével lebonyolított programokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
számára szervezzük június 3-5 között városunkban. Az AJKSZP (kollégiumi-szakiskolai) olyan
program, melybe az anyagi támogatásra szoruló
(rendszeres gyermekvédelmi támogatás) és alul
iskolázott szülői háttérrel rendelkező, 8 általánost
végzett tanulók pályázhatnak.
A program célja az esélyegyenlőség biztosításán
keresztül szocializációs hiányosságok pótlása, felzárkóztatás és piacképes szakemberré nevelés.
Mindezek alapja a személyiség önismereti- és
motivációs bázisának formálása. Egészségnevelés, környezettudatos magatartás alakítása. Ez része az önfegyelemre, kitartásra nevelésnek.
Ebbe a nevelési koncepcióba illeszkedik a
kolimpia, melyet az idén harmadik alkalommal
rendez meg a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény Kossuth Lajos Középiskolájának Kollégiuma. A sportrendezvényre 13, Arany János Programban résztvevő kollégium nevezett (Győr, Ta-

ta, Törökszentmiklós, Hódmezővásárhely,
Püspökladány, Veszprém, Szolnok, Hajdúböszörmény, Vásárosnamény, Nyírbátor, Salgótarján,
Szeged, Kiskunfélegyháza, és 14. Kalocsa (meghívott nem AJ-s). Közülük három kollégium az
Arany János Programokból kétféle programot is
megvalósít. A kolimpián lebonyolításra kerülő
versenyszámok a következők: ﬁú- és lány
football, kézilabda, duatlon (kerékpározás, futás)
és terepíjászat valamint streetball. A résztvevő
csapatok összetételét tekintve – különösen az
északi megyékben lévő kollégiumokból érkező
versenyzők többsége kisebbségi, és mindegyik
kollégiumban vannak közöttük sajátos nevelési
igényű (SNI b – tanulási nehézséggel küzdő) és
beilleszkedési tanulási magatartászavarral küzdő
kilencedikes, tizedikes vagy tizenegyedikes diákok is. Ez az alkalom nagyszerű lehetőség az interkulturális nevelésre. A kolimpia hagyományt
teremtő rendezvény, a tanulókban belső igénnyé
vált, aminek okán minden tanév júniusának 1. hétvégéjén megszervezésre kerül.

Nevelőtestületünk célul tűzte ki, hogy nagy múltú
intézményünk folyamatos korszerűsítését az udvar
felújításával folytatja. A már meglévő térkő burkolat alapterületét szeretnénk megnövelni, és ez által
a gyerekek számára nagyobb mozgásteret biztosítani. A kibővített pormentes felület, a zöldterület, a
játszótér, a sportudvar mind-mind azt biztosíthatja,
hogy tanítványaink valóban második otthonuknak
érezzék az iskolát.
Március elején tettük közzé az összefogásra buzdító
„Józsefesek a jövőért” felhívásunkat. Az azóta eltelt
rövid idő alatt az iskola alapítványa, a szülők közössége, a diákönkormányzat, iskolánk volt diákjai,
egyéni támogatóink már eddig is jelentős pénzöszszeggel segítették elképzelésünket. Olyan példaértékű összefogást tapasztaltunk egykori és jelenlegi tanítványaink részéről, amelyre még nem volt példa
iskolánk életében – tájékoztatott bennünket Feketéné
Borbély Zsuzsanna igazgatóhelyettes. Megkérdeztük Bodor Jánost, egykori tanítványunkat, akinek jelenleg két gyermeke iskolánk tanulója, miért tartotta
fontosnak, hogy elképzelésünket ő is a sajátjának
érezze.
- 1981-ben fejeztem be tanulmányaimat a Józsefben.
Ez az iskola indított el egy olyan úton, ami után még
12 évet töltöttem el iskolapadban, s váltam kétdiplomás mérnökké. Természetesen nem felejtettem el,
hogy ennek az iskolának a szellemisége és tantestülete indított el a pályámon. Édesanyám, aki szintén
pedagógus, ebbe az iskolába íratott be húgommal
együtt. Nem is lehetett kérdéses, hogy gyermekeim
is ebben az általános iskolában kezdjék el a tanulást.
Saját magam is, mint volt „Józsefes” szívügyemnek
érzem az iskola szépítését, a gyermekek környezetének otthonosabbá alakítását. Tisztelettel kérek minden volt „Józsefest”, iskolatársamat, s mindazokat,
akiknek kötődése van ehhez az iskolához, lehetőségéhez mérten támogassa az alapítványt, hogy a
József Attila Általános Iskola sikeres jövőgenerációt
indítson el a tanulás és a tudás útján.
a KÖÁI József Attila Általános Iskola
nevelőtestülete

Legyen virágosabb
városunk
Kiskunfélegyháza város polgármesteri hivatala 2011ben első alkalommal meghirdeti a virágos
kiskunfélegyházáért mozgalom versenyét. Mottónk:
„legyen virágosabb városunk!” Várjuk minden kiskunfélegyházi jelentkezését, aki előkertjét, erkélyét,
vállalkozása előkertjét, az általa gondozott közterületet a versenyre nevezni szeretné. Nevezési határidő: június 15. Minden kiskunfélegyházi ingatlannal
rendelkező személy nevezhet. A zsűri végignézi az
összes nevezett látnivalót, és kiválasztja a 10 legszebbet. Az erről szóló oklevél, ünnepélyes keretek
között a városháza dísztermében kerül átadásra. Várjuk minden kertbarát jelentkezését! (A nevezési lap
letölthető kiskunfélegyháza város hivatalos honlapjáról, www.kiskunfelegyhaza.hu, illetve átvehető személyesen a városháza információs szolgálatánál).
Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda
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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: Május 23-tól május 29-ig: KÖR Patika
Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. Május 30-tól június 5-ig.:
MÓRA Patika Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/461-721. Június 6-tól június 12-ig: PETŐFI Patika (ügyeletének teljesítésének helye
KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158).
Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális
telefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09
óráig telefonos készenlét. Vasárnap és ünnepnap: 9-22 óráig ügyelet, 22-7
óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Május 28-án és 29-én: Dr. Pesír Zoltán
Kiskunfélegyháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 06-20/3-619-330), Dr. Horváth
Tibor Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 06-70/338-1097). Június 4én és 5-én: Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel: 06-20/9511955), Dr. Sörös József Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 0670/6677-188).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 0670/321-05-84.

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
• Pénteken (27-én) délelőtt karitász vásárt tartanak a Jókai utca 1. szám alatt.
• A Szent Mónika Imaközösség országos összejövetele 2011. május 28-án,
Jánoshalmán a Szent Anna templomban kerül megrendezésre. Ezzel kapcsolatban bővebb információ az Ó-templom hirdetőtábláján olvasható.
• Június 25-én, szombaton pappá szenteli Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek Kovács Ferencet Kalocsán. A papszentelésre autóbuszt indítanak,
a részvételi díj 1500 Ft. Jelentkezni a Szent István Plébánián lehet.
• Az Ó-templom szentelésének 250. évfordulója alkalmából könyvet adnak
ki. Azok számára, akik a Sarlós Boldogasszony Plébánián előre megrendelik és kifizetik a kívánt példányszámot, minden könyv árából 1000 Ft kedvezmény adnak, így 3000 Ft-ba kerül a könyvek darabja.
• Tábort szerveznek felső tagozatos hittanosoknak július 4-től július 9-ig
Debrecenbe. Érdeklődni és jelentkezni a hitoktatóknál és a Szent István Plébánián lehet.
• Azok a felnőttek, akik szeretnének a jövő évben a bérmálás szentségében
részesülni, jelentkezzenek a Sarlós Boldogasszony Plébánián.
• Zarándoklat indul Altöttingbe, Szentföldre, Lourdesba, ezekkel kapcsolatban információ a Sarlós Boldogasszony Plébánián kapható.
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.

MEGHÍVÓ
a Partnervárosi Egyesület Kkfháza 2011. évi alakuló közgyűlésére.
Időpont: 2011. június 7. kedd 17 óra
Helyszín: Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc Művelődési Központ
Kamaraterem
További információ: Polgármesteri Hivatal Kiskunfélegyháza
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I. 27.
E-mail: dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu
Tel.: +36-76/562-039

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Kocsis Annamária – Fenyvesi Róbert, Takács
Mónika Julianna – Ménkű Norbert, Kató Zsuzsanna – Gulyás Imre, Nagy
Katalin Edit – Pálﬁ József Ferenc.
Meghaltak: Kiss György Gáspárné Seres Ilona – Kiskunfélegyháza.
Fruktusz Sándor, Kovács Jánosné Bende Mária, Verók József, Márton
János – Kecskemét.
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Három nemzet birkózói
mérkőztek a Kiskun Kupáért
Az erdélyi Korond, és
Segesvár, a vajdasági Zenta
és Magyarkanizsa, több
Bács-kiskun és Békés megyei, valamint a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói
léptek szőnyegre május 21én a KÖÁI József Attila iskola
tornacsarnokában,
hogy elhódítsák a Kiskun
Kupát.
A megmérettetésen a birkózók öt korcsoportban adtak számot felkészültségükről és tudásukról. A Id. Besze László birkózó
emlékversenyen közel 21 csapat 163 sportolója
vett részt. A kiskunfélegyházi versenyzők eredményei: lányok, kadet 42 kg: 1. Vidéki Nikolett.
Serdülő 56 kg: 1. Baksai Cintia. + 65 kg: 1. Rekedt Nagy Nóra. 6-10 évesek, 26 kg: 1. Provics

Panna. 32 kg: 2. Rekedt Nagy Réka. Fiúk: 12-13
évesek között, 50 kg: 2. Czibolya Milán, 8-9 évesek között, 32 kg: 3. Wagner Alex, 38 kg: 2.
Provics Gergő, 45 kg: 1 Czibolya Máté, 50 kg: 3.
Szécsényi Ádám.
A csapatversenyt a ceglédiek nyerték meg, míg a
második helyen a Vasas TK válogatottja végzett.

Félegyházi siker a parasportban
A Magyar Parasport Szövetség május 4-én
rendezte meg az értelmileg akadályozottak
Dél-Dunántúli Regionális Atlétikai Bajnokságát Oldon. A verseny célja versenyzési lehetőség biztosítása a régió értelmileg akadályozott tanulóinak, ﬁataljainak. A kiskunfélegyházi Forrest Gump SE sportolói ezen a
versenyen is sikeresen vettek részt.
Eredmények: kislabdadobás, férﬁaknál: Szabó József 3., Ónódi András 6., Ács Attila 7. helyen végzett. Nőknél: Barna Papp Éva és

Iványi Andrea a 4. helyet szerezte meg. 60 méteres síkfutásban, nőknél: Barna Papp Éva 4.
Férﬁaknál: Szabó József 1., Nagy Pál Norbert
5. helyezett lett. Távolugrásban Papp László 5.,
Nagy Pál Norbert 6. helyen végzett. Súlylökésben nők között Iványi Andrea a 3., férﬁaknál Ónódi András a 7., Ács Attila a 8. helyezést érte el. Ügyességi versenyben a Szabó
József, Nagy Pál Norbert, Barna Papp Éva,
Ács Attila, Ónódi András, Papp László összeállítású csapatunk a 4. helyen végzett.
Iványi László elnök

Harminc fogat versengett Félegyházán
Idén is megrendezésre került a Kiskunfélegyházi Lovasnap Homokhátsági Fogathajtó
Verseny, melynek a vásártér adott otthont május 21-én.
A megmérettetésen harminc fogat állt rajthoz.
A versenyzők Kerekegyházáról, Kecskemétről,
Dunafalváról, Jakabszállásról, Csengeléről,
Bugacról, Tiszaalpárról, Pestlőrincről és
Félegyházáról érkeztek. Homokhátság kupa,
2-es fogat: 1. Kun Szabó Ferenc, 2. Gyulai

Norbert, 3. Viszus Szabolcs. Allianz kupa, póni fogat 1. Provics Mónika. 2. Flóringné Pajkos Erzsébet, 3. Flóring József. 1-es fogat: 1.
ifj. Ordasi István, 2. Viszus Szabolcs, 3. Kőrösi Balázs. 2-es fogat: 1. Rideg Zoltán, 2. Gúti
Béla, 3. Viszus Szabolcs. Megaproﬁl kupa, póni fogat: 1. Flóring József, 2. Illés József, 3.
Provics Mónika. 1-es fogat: 1. ifj. Ordasi
István, 2. Szirom Nikolett, 3. Kőrösi Balázs. 2es fogat: 1. Kun Szabó Ferenc, 2. Gyulai
Norbert, 3. Viszus Szabolcs.

7. oldal

Bronzéremes kézisek
Az NBII-es kézilabda csapataink az utolsó fordulóban Békéscsabára utaztak. Igazi tétje már
nem volt a fordulónak, a mérkőzés kimenetele
nem módosított a tabellában elfoglalt helyezéseken. Így egy felszabadult, önfeledt játékot produkált felnőtt csapatunk. Meglepően sok góllal
meglepően nagy különbségű győzelemmel tértek haza. A 27-37 (12-16) arányú győzelemhez a
csapat minden tagja hozzájárult.
Gólszerzők: Pintér Árpád (1), Csőke Ákos (3),
Bolvári István (3), Császár Márk (2), Tasnádi
Zsolt (4), Ignácz Vilmos (10), Savanya Zsolt (9),
Árvai Zoltán (2), Pusztaszeri Tamás (3),
Prezenszki István (kapus), Fekete Krisztián (kapus), Miksi István (edző). A P&P Kiskunfélegyházi felnőtt kézilabda csapatunk a bajnokság kezdetén kitűzött célt teljesítette. Sikerült elérnünk az
alsóházi rájátszás 3. helyét. Az ifjúsági csapatunknak nem sikerült a jó szereplés az utolsó mérkőzésen. Igaz, már a következő évadra utaló csapatfelállással játszottak ﬁataljaink és a 41-30 (1911) arányú vereség megmutatta, hogyan kell készülniük a nyáron, melyek azok a ﬁzikális, technikai, taktikai elemek, melyeken javítani kell.
Gólszerzők: Keleti Dániel (2), Némedi-V. Róbert
(4), Harkai Tamás (1), Kiss Szabolcs (1), Nagy
Péter (4), Hódi Tamás (3), Hatvanyi Ferenc (5),
Pintér Árpád (10), Fekete Krisztián (kapus),
Horváth Bende (edző).

Nyolc érem
Kiválóan szerepelt a Baján megrendezett
Aquatlon megyei döntőn, május 4-én a Jogging
Plus Szuperinfó Triatlon szakosztály utánpótlás
csapata. A ﬁatal sportolók hét dobogós helyet
hódítottak el.
Eredmények, 2002 és később születettek (50
úszás 800 m futás), leány: 1. Fricska Anna, 2. Hegyi Boglárka, 3. Karsai Veronika, 4. Makány
Adél. Fiúk: 2. Vikor Csaba, 4. Téti Kevin. 2000 –
2001-ben születettek, (100 m úszás 800 m futás),
leány: 2. Makány Berta, 3. Karsai Barbara, 4.
Csontos Fanni, Fiúk: 5. Lenkeﬁ Damján, 6. Fekete Vendel.1998 – 1999-ben születettek, (200 m
úszás 1600 m futás), leány: 3. Fricska Fanni, 7.
Dora Noémi, 8. Palásti Viktória. Fiúk: 4. Lenkeﬁ
Áron, 5. Németh Dávid. 1996 – 1997-ben születettek, (300 m úszás 2400 m futás), leány: 1. Hegyi Dóra
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata árverést
tűz ki a tulajdonában lévő IZS 27 M-M sörétes lőfegyver eladása céljából. A fegyver 9 év műszakival rendelkezik, újszerű állapotú. Kikiáltási ára 70.
000 Ft. A vásárlás feltételei: fegyvertartási és megszerzési engedély megléte. A fegyver vételárát a hivatal pénztárában kell beﬁzetni. Árverés helye és
ideje: Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal,
6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Városüzemeltetési és Lakásgazdálkodási Iroda II. em. 83-85
szoba; június 3. 10 óra. Az árverésre való jelentkezés határideje 2011. június 2., 12:00 óra.
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8. oldal

Utcai futóverseny a Móravárosban
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Két érem a diákolimpián
Kaposváron rendezték meg az utánpótlás korúak
ökölvívó olimpiáját. A Kiskunfélegyházi HTK
öklözői egy diákolimpiai címmel és egy bronzéremmel tértek haza. Rácz Antal a 38,5 kilogrammosok között lett első, míg Kókai Richárd a
43 kilogrammosok súlycsoportjában hódította el
a harmadik helyet. Mindketten a József Attila iskola tanulói. Edzők: Mizsei György és Varga
István.

Sakk siker a KHTK pályán

Hat korcsoport futói mérték össze tudásukat május 21-én délelőtt a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub hagyományos utcai futóversenyén a
Móravárosban. Elsőként az ovisok, majd az általános iskolások álltak rajthoz. A 17. Kiskun
Kupa mezőnyének 6000 métert kellett teljesíteni. A rendezvényt roller és vonalkorcsolya verseny színesítette.
Eredmények, ovis futás (200 m): 1. Csontos Dóri (Constantinum), 1.Slezák Benjamin (Dózsa).
Általános iskolás futás, 1-2. oszt. (800 m): Fricska Anna (TKIKI Batthyány),. 1. Talárcsik Tamás
(KÖAI Dózsa). 3-4. oszt.(800 m): 1. Makány
Berta, 1. Csertő Bence (KÖÁI Platán). 5-6. oszt.
(1000 m): 1. Terjék Anna, 1. Kele Martin (KÖAI

József). 7-8. oszt.(1000 m): 1. Tóth Zita (TKIKI
Batthyány), 1. Háry Péter (Kecskemét).
18. Kiskun Kupa a FORNETTI KUPA Bács -Kiskun megyei futó körverseny, 5. állomása (6000
m), 10-14 éves korosztály: 1. Bácsmegi Boglárka
(Martfű). 15-19 éves korosztály: 1. Hegyi Brigitta
(Jogging Plus) 1. Gál Sándor (Félegyháza). 20-29
éves korosztály: 1. Szurmik Attila (Félegyháza).
30-39 éves korosztály: 1. Márta Andrea, 1.
Szalóki Róbert (Kecskemét). 40-49 éves korosztály: 1. Háriné Staskó Anita (Kecskemét), 1. Nagy
Sándor (Félegyháza). 50-59 éves korosztály: 1.
Gerháthné Barna Éva 1. Pénzváltó István
(Kecskemét). 60-70 éves korosztály: 1. Dr. Baski
Imre (Kunszentmiklós). 70 év feletti korosztály: 1.
Bozó Pál (Erdőkertes).

Félegyháza nyerte a Kiskun Kupát
Négy csapat részvételével zajlott május 21-én a Kiskun Kupa női labdarúgó torna a KÉSZ Aréna Városi
Sportcsarnokban. A megmérettetésen a németországi Braunfels együttese, az olasz Dynamo Vellai, a
Móra gimnázium és a Kiskunfélegyháza csapata vett
részt.
A rendezvény egyik különlegessége volt, hogy idén először mérkőztek női csapatok a Kiskun Kupáért,
a másik, hogy a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium leány labdarúgó csapata és a feltre-i Dynamo
Vellai női labdarúgó csapat idén ünnepli kapcsolatának

10 éves évfordulóját. A torna győztese Kiskunfélegyháza csapata lett, a második helyen az olasz Dynamo
Vellai, harmadikon a Móra gimnázium, míg a negyediken a németországi Braunfels együttese végzett.
Kiskun Kupa: évekkel ezelőtt Kiskunfélegyháza indította el a Kiskun Kupa labdarúgó tornát hat partnervárosunk részvételével (Feltre – Olaszország, Eeklo –
Belgium, Newbury – Anglia, Braunfels – Németország, Bagnols sur Ceze – Franciaország, Carcaixent –
Spanyolország). Azóta minden évben másik testvérvárosban kerül megrendezésre. Idén Kiskunfélegyháza adott helyet a tornának.

Május 8-án a KHTK–Csongrád csapata 4,5 pont3,5 pont arányban legyőzte a TÁKISZ
Kecskemét csapatát a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Sakk Csapatbajnokságban. A Honvéd pontjait az alábbi sakkozók szerezték: győzelemmel 1 -1 pontot: Kovács Zoltán és Samu
Richárd. Döntetlennel 1/2 – ½ pontot: Karsai
István, Nagy József, Seres László, Horváth
Ádám, Nagy György. Magabiztos, 5,5 pont: 2,5
pont arányú győzelmet aratott a KHTK –
Csongrád sakkcsapata május 22-én Kiskunhalason a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Csapatbajnokság záró fordulójában. A honvéd pontjait szerezték: győzelmeikkel 1 – 1 pontot:
Magony Ervin, Varga Zoltán, Nagy György,
Sinkó Dávid; döntetlenekkel 0,5 – 0,5 pontot: Kovács Zoltán, Nagy József, Seres László.
Nagy György

Birkózói érmek
Május 13-án, pénteken rendezték az birkózó diákolimpia országos döntőjét a 12-13 évesek számára Orosházán, ahol Vidéki Roland, a Kiskunfélegyházi Vasas TK 35 kg-os versenyzője
ötödik lett.
A Budapesti Vasas SC idén ünnepli alapításának
századik évfordulóját és ennek jegyében a különböző sportágak nagyszabású rendezvényekkel
ünneplik a centenáriumot. A birkózó szakosztály
vasárnap, 15-én rendezett egy versenyt a legﬁatalabbak részére. Itt lépett szőnyegre öt félegyházi
ﬁú is és mindannyian érmet tudtak szerezni. Eredmények: 10-11 évesek, 26 kg: Szöllősy Balázs 2,
35 kg: Kovács Alex 3. 8-9 évesek, 34 kg: Provics
Gergő 1, 46 kg: Czibolya Máté 1, +50 kg: Szécsényi Ádám 2. helyen végzett. Edzők: Ván Jenő,
Szabó József és Kelemen András.

Nyári gyakorlat
A Kistérségi Iroda az alapfeladatokon túl,
több önként felvállalt projekten is dolgozik.
A nyár egyik nagy feladata lesz egy turisztikai koordináló (TDM) szervezet létrehozása, mely kapcsán várják a nyári gyakorlatuk idejére, idegenforgalom vagy térségfejlesztés területén tanuló hallgatók jelentkezését. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a
titkarsag@kiskunfelegyhazikisterseg.eu címen.

Félegyházi Közlöny online: http://www.felegyhazikozlony

