Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja

Félegyházi

Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2011. június 9. XX. évfolyam 11. szám

Közlöny
Trianon emlékezete

Fejlesztésére pályázik
a városi kórház
A városi kórház rehabilitációs szolgáltatásainak fejlesztésére nyújt be pályázatot
az önkormányzat.
A fejlesztésére 200 millió forint támogatást igényel a város az új Széchenyi-terv
Dél-alföldi Regionális Operatív Program
keretében kiírt DAOP-4.1.2/B-11 kódszámú, ”Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázatán. Az önerő 10,5
millió forint. Sikeres pályázat esetén az intézmény plusz 40 mozgásszervi rehabilitációs ággyal, valamint ambuláns kardiológiai rehabilitációs ellátással bővül.
Folytatás a 2. oldalon.

A Párizs melletti Trianon kastélyban 1920. június 4-én aláírt békeszerződés értelmében az ország elvesztette területének és lakosságának több mint kétharmadát. A magyar történelem egyik legsúlyosabb
katasztrófájára emlékezett a város június 3-án az Ó-templom melletti Magyarok Nagyasszonya szobornál. Beszédet mondott Kapus Krisztián polgármester. A megemlékezés keretében a Jobbik helyi szervezete Árpád-sávos zászlót adott át a városnak. Közreműködött Kiss Ákos Jenő, Varga Mihály, Cantati
Giovanni kamarakórus.

Megalakult a vagyonkezelő ZRt.
Közhasznú Nonprofit Vagyonkezelő ZRt. megalakításról döntött május 25-i ülésén a város képviselő-testülete. Elnök vezérigazgatójává Gyarmati
Menyhértet választották a városatyák.
A vagyonkezelő igazgatóságának tagja Kissné Kovács Ilona és Hollenda Gabriella, míg a felügyelő bizottságának elnöke Mester Ernő, tagja Dr. Réczi
László, valamint Jankovszki Zoltán lett. A könyvvizsgálói feladatokat Dr. Kálmán Zoltán tölti be.

A szavazás előtt Kapus Krisztián a vagyonkezelő
jelentőségére hívta fel a figyelmet. A polgármester
elmondta, a város jelenlegi vagyongazdálkodását a
tervszerűség hiánya jellemzi. Drága, és sok adósságot termel. A ZRt. létrehozásával a település teljes gazdálkodási tevékenysége egyetlen szervezeti egységbe, önálló, egységes, az önkormányzat
100 százalékos tulajdonában lévő vagyongazdálkodási szervezetbe tömörül.
Folytatás a 2. oldalon.

Új elnöke van a kiskun
önkormányzati szövetségnek
Tisztújító közgyűlését tartotta május 25-én a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége Kiskunfélegyházán. A harminchárom kiskun település önkormányzatait tömörítő szövetség Kapus Krisztiánt, Kiskunfélegyháza város polgármesterét választotta elnöknek.
Az alelnöki tisztet dr. Báldi Zoltán Szabadszállás polgármestere és
Ficsór József töltik be. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság élére Bődi
Szabolcs, Kunszentmiklós polgármestere került. Tagjai Bodnár
András Kocsér, Kovács Erzsébet Kunfehértó polgármestere. A Kiskun Önkormányzatok Szövetségének közgyűlése a „Kun Összefogás” Konzorcium bizottságába az újonnan megválasztott szövetség
elnökét és alelnökeit delegálta.
Folytatás a 2. oldalon.

Csatlakozna a város
a TDM-hez
A város is csatlakozni kíván a létrehozandó turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezethez, és egyben felvállalja a 130 ezer forintos tagdíj megfizetését. Minderről május 25-én döntöttek
a városatyák.
A szervezetek feladata a turisztikai szereplők közötti együttműködés segítése, valamint a terület egységes arculaton alapuló marketingjének kialakítása. Az egyik
alapvető elvárás, hogy az ágazat szakmai
szereplői (kereskedelmi és magánszálláshelyek, szolgáltatók, fürdők, egyéb attrakciók üzemeltetői stb.) aktív szerepet kapjanak a döntéshozatalban, és valódi ráhatásuk legyen a fejlesztési irányokra.
Folytatás a 2. oldalon.

Pedagógusainkat köszöntöttük
1996 óta június első vasárnapján az ország pedagógusait ünnepeljük. Kiskunfélegyházán
június 3-án a művelődési központban Kapus Krisztián polgármester adta át a szolgálati
emlékérmeket, illetve az aranyés vasdiplomákat pedagógusainknak. Az ünnepi műsorban
közreműködtek a Constantinum óvoda és a KÖÁI József
Attila Általános Iskola növendékei. Folytatás a 2. oldalon.
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A ﬁatalok lehetőségei az unióban

Csatlakozna a város…

Szabados Viktor, az Európai Ifjúsági Fórum
magyar EU-elnökségi összekötője látogatott
május 30-án Kiskunfélegyházára és találkozott Kapus Krisztián polgármesterrel,
a GYIÖK és a Fidelitas helyi képviselőivel.
Szabados Viktor ezt követően a városházán
tartott sajtótájékoztatót az Elnökségi Tudósítói csapat munkájáról, a ﬁatalok lehetőségeiről.

Folytatás az 1. oldalról.
A Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás megkezdte a kistérségén belül
turisztikában érdekeltekkel a párbeszédet a TDM
szervezet létrehozása érdekében. Az egyeztetések
alatt merült fel az, hogy a kiskunfélegyházi, kiskunmajsai, kiskunhalasi kistérség a Kiskunok Vidékéért (LEADER) Egyesület mintájára hatékonyan (költségek viselése területén is) együttműködhetne a helyi turisztikai ágazat fejlesztésében.
Az első feladat a TDM szervezetet adó egyesület
létrehozása. Az alakulás szervezésével kapcsolatos
feladatokat a Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás és Kiskunfélegyháza
magára vállalta, az alapszabály tervezetet több szolgáltatóval megvitatta, ügyvéddel előkészítette. Az
alakuló ülésre várnak minden olyan lehetséges tagot, aki csatlakozni szeretne az egyesülethez, de a
belépés a későbbiekben is nyitva áll mindenki előtt.
Az egyesülethez való kapcsolódás minden település önkéntes és szuverén döntése.

Szabados Viktor elmondta, a ﬁatalokat kétszer
súlyosabban érinti a munkanélküliség kérdése,
mint a többi korosztályt. A magyar és az uniós
átlag 21 százalékos. Az Európai Bizottság európai szintű, úgynevezett strukturált párbeszédet kezdeményezett, melynek célja az volt,
hogy bevonja a ﬁatalokat a napirenden lévő ifjúsági ügyek megvitatásába. A napokban véget
ért spanyol-, belga-, magyar elnökségi trió a ﬁatalok foglalkoztatását jelölte meg fő prioritásaként, a magyar elnökség pedig a ﬁatalok
részvételét helyezte a párbeszéd középpontjába.
Ennek eredményét nemzeti munkacsoport értékelte Brüsszelben, majd május 19-én a magyar EU-elnökség vezetésével, Soltész Miklós
államtitkár elnökletével az Európai Tanács ülésén elfogadta a strukturált párbeszéddel és a ﬁ-

atalok részvételével foglalkozó tanácsi dokumentumokat. A dokumentum felkéri az uniós
tagországokat és az uniós intézményeket, hogy
segítsék a ﬁatalok beilleszkedését a tanulás és
a munka világába.
Szabados Viktor beszélt arról is, hogy június
17-én kerül az Európai Bizottság asztalára egy
ajánlás az ifjúság foglalkoztatásával kapcsolatban. Az Európai Ifjúsági Fórum magyar EU-elnökségi összekötője kihangsúlyozta, a jövő héten indul egy újabb strukturált párbeszéd. A ﬁatalok egy kérdőív segítségével elmondhatják
véleményüket a keleti partnerségről. A lényege, miként lehet elősegíteni a ﬁatalok cseréjét
az uniós, illetve az unión kívüli államok között.

Fejleszteni akar a városi kórház
Folytatás az 1. oldalról.
Idén az új Széchenyi-terv Dél-alföldi Regionális
Operatív Program keretében jelent meg a ”Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” című pályázat, melynek alapvető célja rehabilitációs
szolgáltatások fejlesztésének támogatása. Fejlesztés uniós pénzből valósulhat meg. Minden
régióban egy konzorciumi pályázat támogatására van lehetőség, és csak és kizárólag konzorciumban történő pályázat benyújtására van mód.
A konzorciumvezető a dél-alföldi régióban csak
a Szegedi Tudományegyetem lehet.
A képviselő-testület februárban elviekben egyetértett a pályázat benyújtásával, amely plusz
negyven mozgásszervi rehabilitációs ágyat, va-

lamint az ambuláns kardiológiai rehabilitációs
ellátás elindítását jelenti. Időközben a szakmai
program is elkészült. A leendő konzorciumvezető a szakminisztériummal leegyeztette a pályázati elképzeléseket. A szaktárca a 235 millió forint támogatási összeg helyett előzetesen 200
millió forintot hagyott jóvá.
A képviselő-testület, hogy a kórház jó eséllyel
induljon a pályázaton, úgy döntött támogatja,
hogy a fejlesztés a kecskeméti Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kórházával kötött megállapodás tekintetében az átadott aktív fekvőbeteg
szakellátás terhére valósuljon meg. A városatyák
ugyanakkor hozzájárultak a konzorcium megalakításához, az előszerződés megkötéséhez.

Pedagógusainkat köszöntöttük
Folytatás az 1. oldalról.
A kitüntetettek névsora, arany diploma: Fülöp
Imréné Propszt Anna. Gyémánt diploma: Bartha
Sándorné Varga Izabella, Bense Györgyné Lantos
Ilona, Borda Ferencné Farkas Mária, Dudás Lajosné
Kása Rozália, Kárpáti Ferencné Sisák Hermina, Kiss
Béláné Visi Bernadett Mária, Kovács Jánosné Jelenﬁ
Rozália, Lakatos Istvánné Varga Erzsébet, Molnár
Ferencné Sallai Klára, Német Istvánné Domokos
Éva Edit, Tusjak Mihályné Hajdú Ildikó, Vizi
Istvánné Kremzer Rózsa. Rubin diploma: Kovács
Katalin Vas diploma: Dr. Barton Andrásné Csenki
Irén, Dr. Udvarosné Besenyi Helga, Faragó Dezső,
Farkas Béláné Horváth Ilona, Pintér Sándor. Szolgálati Emlékérem: Csikós Józsefné (óvoda),

Tímárné Horváth Edit (óvoda), Tóth Jánosné (óvoda), Mrázné Rádi Mária (Constantinum Intézmény),
Csanádi Istvánné (ÖSZI), Tóth Lajosné (ÖSZI),
Vőneki Ottóné (ÖSZI).

Vagyonkezelő Zrt.
Folytatás az 1. oldalról.
A vagyonkezelő megalakítása után számonkérhetőbbé válik a települési vagyon felhasználása. Ez
által jelentősen olcsóbb lesz a városgazdálkodási tevékenység is. A testület arról dönt, hogy a felemelkedés, vagy a hanyatlás felé vezető úton indul el
Kiskunfélegyháza.
A városatyák többsége kisebb vita után úgy döntött
(9 igen, 5 tartózkodás), támogatja az előterjesztést,
létrehozva ezzel a Kiskunfélegyházi Közhasznú
Nonproﬁt Vagyonkezelő Zrt-t.
A névszerinti szavazás a következőképp alakult:
Balla László (igen), Bense Zoltán (tartózkodás),
Dongó József (igen), Ernyes László (tartózkodás),
Dr. Garai István Levente (tartózkodás), Gyenes
Attila (igen) Horváth Gábor (igen), Jankovszki
Zoltán (igen), Kapus Krisztián (igen), Kollár László
(tartózkodás), Mester Ernő (igen), Dr. Réczi László
(igen), Szamosi Endre Ferenc (igen), Ván Jenő (tartózkodás).

Új elnök a KÖSZ élén
Folytatás az 1. oldalról.
Az ülésen döntött a tagság a Kiskun Kapitány
személyéről. Kiskunmajsa, Jászszentlászló, és
Kiskunfélegyháza Szépe Ferencet javasolta a
tisztségre. Az avatásra szeptemberben, Kiskunfélegyházán kerül sor. A Kiskun Önkormányzatok Szövetsége május 6-át Jászkun Emléknappá
nyilvánította, melyet a jövő évben tartanak meg
első ízben. Szó esett a III. Kun Önkormányzatok
Napjának megrendezéséről is. A szövetség döntött három kiadvány – Selmeczi László: Kötöny
népe című munkája, Mándoky Kongur István:
Kunok és magyarok gyűjteményes kötete és a
jászkunság kutatásról készült kiadvány – megjelentetéséről, javasolta a kötetek megrendelését –
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Ficsór József,
a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége korábbi
elnöke, jelenlegi alelnöke.
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Feltrében koncerteztek a Zenebarátok
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Családi nap
a Százszorszép óvodában
Ebben az évben ünnepli fennállásának 30.
évfordulóját a kiskunfélegyházi Százszorszép
óvoda. A rendezvénysorozat zárásaként május 25-én családi napot tartottak az intézményben. A program az egészséges táplálkozás jegyében zajlott. A szülők több fajta reformétel receptjét is elhozták az általuk készített étkek mellé.

Kiskunfélegyháza testvérvárosában, Feltrében tett látogatást a Zenebarátok kórusa május 26-30-ig az ottani Solo Voci férﬁkar meghívására. A két kórus között 7 éve kezdődött a
színvonalas kórusmuzsikára épülő kapcsolat,
amely kölcsönös meghívásokkal igazi barátsággá mélyült, s most Arsié kamarakórusával,
a Convivium énekkarral tovább szélesedett.
A kórustalálkozó első napján jórészt egyházi
művek hangzottak fel Rocca templomában.
Másnap, szombaton a környékbeli nevezetességeket érintő kirándulás után fergeteges han-

gulatú koncerten világi műveket adott elő a három kórus. A találkozót a két olasz együttes
félegyházi meghívása, majd egy hangulatos
vendéglátás zárta. Vasárnap Vellai templomának papja, Don Loris atya emlékére celebrált
ünnepi szentmisén énekeltek a Zenebarátok,
majd egy Velencében töltött élménydús nap
után hétfőn este érkeztek haza.
Ám még nem kezdődik nyári szünet a kórus
számára, hiszen októberben ismét minősítő
megmérettetésre készül a már “Hangversenykórus” címet elnyert énekkar.
P.É. kórustag

A kilenc csoporttal működő intézmény a város
legnagyobb létszámmal működő óvodája. A
hét normál mellett két speciális csoport is működik a sajátos nevelési igényű gyermekek
számára. Az óvoda folyamatosan szépül és
gyarapodik. Az elmúlt év legnagyobb beruházása az intézmény energiatakarékossági felújítása volt. A munka nem áll meg hisz tervezik,
hogy a tetőtérben új csoportszobákat alakítanak ki – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Tóth Ervinné tagintézmény-vezető.

Félegyházán is kevés a „Szuperbringa”
A diákok kerékpárjait ellenőrizték június 1én a Constantinum Intézményben a helyi
rendőrkapitányság munkatársai. Az akció az
ORFK-Oszágos Baleset-megelőzési Bizottság
és a Nemzeti Közlekedési Hatóság „Szuperbringa”programja keretében zajlott.
Az országos közlekedésbiztonsági akcióprogramnak megfelelően idén a rendőrség kiemelt
ﬁgyelmet fordít a kerékpárosok közlekedésbiztonságára. Májusban és június elején a
félegyházi rendőrkapitányság munkatársai sorra látogatták és látogatják meg a helyi oktatási
intézményeket. A rend őrei átvizsgálják a gyermekek kerékpárjait, hogy azok megfelelnek-e

a jogszabályi előírásoknak, vagyis alkalmasake a biztonságos közlekedésre.
Csordás József alezredes, a Kiskunfélegyházi
Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályvezetője elmondta, nagyon sok iskolában tartottak
már ellenőrzést, és nagyon rossz tapasztalataik vannak. A gyermekek kerékpárjainak mindössze 10-15 százaléka van teljesen felszerelve.
A hiányosságok pótlása a szülők feladata,
melyhez a kiosztott szóróanyagok nyújtanak
segítséget. Amennyiben az ellenőrzés során a
kerékpár az előírásoknak megfelel, akkor a bicikli vázára egy „Szuperbringa igazolást” (műszaki matricát) ragasztanak fel, ami jövő év
december 31-ig érvényes.

Gyakorlatoztak a tűzoltók
Városunk egyik ipari létesítményében a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei ellenőrző gyakorlatán vettek részt május 24én a félegyházi tűzoltók a kecskeméti lánglovagokkal közösen. A szervezők a gyakorlatba az üzem több dolgozóját is
bevonták.

Az igazgatóság munkatársai több célt tűztek ki.
Nem csak a kiterjedt zárt téri tüzek oltására való
felkészültségünket ellenőrizték, hanem ezzel párhuzamosan a műszaki mentési tevékenység gyors és szakszerű végrehajtását is. A
hasonló, bonyolult káresemények
nem csak a beavatkozó, hanem
az irányító állományt is próbára
teszik. A kárhely-parancsnok III.
kiemelt fokozatot rendelt el és csoportirányításban szervezte a feladatok végrehajtását. A gyakorlaton a
félegyházi tűzoltók jó szinten hajtották
végre az életmentési, tűzoltási és a
háttér feladatokat is – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Pap-Szigeti
Sándor tű. őrgy. parancsnok-helyettes. Fotó: Kovács Andrea

Kilencven évesek lettek
Kilencvenedeik születésnapját ünnepelte májusban Pozsár Péterné és Vízhányó József. A
jeles napon Kapus Krisztián polgármester és
Rádiné Tabi Anita, a szociális és családvédelmi és egészségügyi iroda vezetője köszöntötte
a két szépkorú félegyházi polgárt. Az érvényben lévő kormányrendelet értelmében mindketten egy kis anyagi segítséget és emléklapot
kaptak. Az emléklapokat Orbán Viktor miniszterelnök látta el kézjegyével.

4. oldal

Az alföldi táj festője
a közéleti kávéházban
Rádi András festő volt a vendége az összevont
könyvtár és művelődési ház Közéleti Kávéházának. Az idén 50 éves fennállását ünneplő Holló
László Képzőművész Kör tagjával Rátkai Zsuzsa
beszélgetett május 31-én a Korona kávézóban
megtartott rendezvényen. Rádi András pályafutásának részleteiről, a festészetről, kiállításairól,
mestereiről, művészbarátairól beszélt.

Félegyházi Közlöny
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Sikeresnek bizonyult az idei könyvhét
Ünnepi Könyvhét kezdődött május
27-én Kiskunfélegyházán. A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő nyitotta meg. Az olvasók elsőként L.
Simon László József Attila-díjas íróval, a Magyar Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottság elnökével találkozhattak a Hattyúházban.
Kapus Krisztián polgármester elmondta: a könyvhét minden rendezvénye a könyv szeretetének, csodálatának ünnepe. Az ünnep mindig változásra, hagyományteremtésre utal, hogy újabb közösségek,
újabb ünnepek szülessenek. A
könyvhét nem csak az olvasás, a

könyvek kedvelői számára kiemelkedő rendezvény, hanem talán kedvet csinál mindenki számára a
könyvek szeretete iránt.
Az országban, így Kiskunfélegyházán is 82 évvel ezelőtt rendezték
meg az első könyvhetet, mely Dr.
Roykó Viktor könyvkereskedő nevéhez fűződik. A negyvenes évek elején már irodalmi teázóval, kiállításokkal bővült a program. S talán
Dr. Roykó Viktornak köszönhető,
hogy a könyv ünnepének ilyen nagy
tradíciója van városunkban.
Az idei könyvhét is hű maradt a tradíciókhoz, hisz gazdag és színes
programokat kínált a város lakói
számára.

Mesés hangulat
Családi szombat
a könyvtárban
Családi délelőttöt tartottak május 28-án, a
Nemzetközi Gyermeknap alkalmából a Petőﬁ
Sándor Városi Könyvtár Gyermekbirodalmában. A gyerekeket játékos képeslap kiállítás totó várta, majd a Jump up kötélugró és Sport
Poha-Rak bemutatója következett. A Fény
Gyermekei Katolikus Ifjúsági Közösség csoportjának műsora után került sor az Erdők
Nemzetközi Éve könyvtári pályázat eredményhirdetésére. A program palacsintakóstolóval ért véget.

Miközben a Városalapítók napján minden
félegyházi alkotó a nyilvánosság elé tárta alkotásait, addig a városi könyvtár kiállító termébe
szinte „belopakodott” egy meghökkentően jó
anyaggal Németh Ferenc izsáki festőművész.
Kissé méltatlanul kevés nyilvánosságot kapva,
talán az események állandóan változó sora és
sokasága nyomta el jelenlétét.
A következő sorok egy sajátos lírai hangulatú
„szépen” festő művészről szóljanak, olyanról,
akinek munkái a legszélesebb körben is tetszést
fognak aratni. A lényegében hangulatfestő, akiről sugárzik a természeti élmény, aki közvetlen
kapcsolatban él, lélegzik az őt körülvevő kör-

Az első öt között
a Rocktár
Az első öt között végzett több száz szórakozóhely közül a VOLTfolió Kulturális Médiadíj
szakmai szavazásán, “Vidéki Klub” kategóriában, a Rocktár. Ez azt is jelenti, hogy részt
vesznek a közönségszavazáson, amely alapján
eldől, kategóriánként kié lesz 2011-ben a
VOLTfolió Médiadíj.
A VOLTfolió szakmai szavazására (az illusztris neveket felvonultató kuratórium döntése
alapján) több száz hazai művészt – elsősorban
zenészeket – kértek fel. Az ő szavazataik alapján alakult ki a kategóriánkénti nominált-sorrend, vagyis a közönségszavazásra továbbjutók névsora. A közönségszavazás 2011. június
25-ig a www.voltfolio.hu oldalon zajlik. A díjátadó gálát július 1-jén 17 órakor a Soproni
Petőﬁ Színházban tartják.

nyezettel, hiszen izsáki tanyáján első kézből találkozik – és találkozott eddig is – a természettel.
Képein egy-egy szűkebb tájrészlet, olykor szinte
csak a levegő, a köd, a pára, s a fények dominálnak. Néha felfedezhető egy-egy impresszionista
villanás, de alkotásainak jellemzője a határtalan
nyugalom. Talán ez a nagy-nagy nyugalom és békesség miatt is lepődünk meg kellemesen a képek előtt és annyira belefeledkezünk egy-egy mesés hangulatba, hogy nehezen indulunk tovább.
Nehéz feladat bárkinek is a természetet ábrázolni, hiszen a legtöbb alkotó szívesen festi a tájat,
tájrészleteket, nem túl nehéznek ítélve meg ezt a
témát. Kiállítónk jól megoldja feladatát, elkerüli
a csapdákat, hiteles ábrázoló! Legfőképpen azért,
mert élete, életmódja révén együtt lélegzik a kelő nappal, a mezőkre boruló ködfátyollal, a levegőben szétporló párával, a havas fákon megcsillanó napfénnyel, a tanyákkal, az ottani emberekkel. Igazából a hangulat bravúros megragadásával emelkedik a többi tájat szívesen ábrázoló alkotó fölé.
Remek választás volt Németh Ferenc képsorát
Kiskunfélegyházára hozni, egyben nagyszerű ellenpontja volt a Városalapítók napi lüktető, pörgő eseménysornak.
RF

Cerka Tinka és társai a könyvtárban
Interaktív író-olvasó találkozót
tartottak május 31-én a városi
könyvtár Gyermekbirodalmában 712 éves korú gyerekek számára. A
résztvevők megismerkedhettek
Miklya Luzsányi Mónika és
Miklya Zsolt: Cerka Tinka és a
szürke Lord című mesekönyvével.
A rendhagyó irodalmi eseményen
maguk a szerzők is jelen voltak,
részleteket olvastak fel művükből
a gyerekeknek.
Annak érdekében, hogy minden jelen-

lévő még jobban el tudjon merülni a
mese világában, megtekinthették
a könyv illusztrátorának, Szalma
Editnek a háromdimenziós papírmasé képeit is. Ez a kiállítás, melyen az alkotó is jelen volt, és a játékos könyvbemutató lehetőséget biztosított mindenki számára, hogy
jobban belemerüljön egy
olyan világba, ahol a színekben testet öltő jócselekedetek
dominálnak, szemben a szürke hétköznapok egykedvűségével.
Bali Kinga
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Letette az esküt a diákönkormányzat

Hivatalosan is megalakult az újonnan megválasztott Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. A diákpolgármester és a tizennyolc tagú
képviselő-testület május 25-én tette le az esküt, és vették át megbízólevelüket Kapus
Krisztián polgármestertől.
Diákpolgármester: Gémes László (P.G.). Képviselők:Gál Éva (Göllesz), Domján Klaudia,

Sági Fanni (Darvas), Vilmányi Zsolt (Dózsa),
Beregszászi Richárd (József), Kurucz Ágnes
(Platán), Udvardi Szilvia, Tóth Szimonetta
(TKIKI), Kapus Korina, Nagy Liliána
(Constantinum), Gémesi László,Vereb Gábor
(P. G.), Molnár Rita, Bata Olga (Móra),
Gáspárdy György János, Géri Zsolt
(Constantinum), Fehér Ádám (Kossuth), Illés
László (Kossuth), Deák Viktória (Mezgé).

Az Erdők Nemzetközi Éve
Ez alkalmából írt ki pályázatot tavasszal a Petőﬁ
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
Gyermekbirodalma. A három kategória győztesei május 28-án vehették át jutalmunkat a Hatytyúházban.
Eredmények, könyvborító kategória: I. Németh
Tícia, Németh Csaba, II. Lantos Ramóna (Gárdonyi G. Általános Iskola, Pálmonostora), Pintér
Ágnes Darvas (József Általános Iskola, Kiskunfélegyháza), III. Pálﬁ Gyöngyvér (KÖÁI Dózsa
Ált. Iskola, Kiskunfélegyháza), Petényi Krisztián
(Gárdonyi G. Általános Iskola, Pálmonostora).
Meseillusztráció kategória: I. Gyovai Szabolcs, II.
Selinger Tamás, Gergely Rózsa, III. Mostoha
Tímea (Gárdonyi G. Általános Iskola,
Pálmonostora).

Különdíjasok, könyvborító kategóriában: Bakó
Liza (KÖÁI Dózsa Ált. Iskola, Kiskunfélegyháza), Polyák István (Fülöpjakabi Általános Iskola),
Nagy Petra (Pálmonostora Óvoda). Fogalmazás
kategóriában: Molnár Vera (TKIKI Batthyány Általános Iskola, Kiskunfélegyháza).

Valami elkezdődött…
Még a képviselői feladatokat el sem láttam,
már megszületett az a gondolat a fejemben,
hogy hogyan is tudnék azokon a gyermekeken
segíteni, aki hátrányos helyzetük miatt nem
részesülhetnek a játékok adta örömökben. Már
akkor terveimben szerepelt a közösségek felébresztése karitatív cselekedetek iránt és erre a
legjobb alkalom a gyereknap volt.
A családok felhívásaimat komolyan véve öszszefogtak, és eljuttatták hozzánk a számukra
már használhatatlan, de jó állapotú játékokat és
könyveket. Május 29-én, gyönyörű tavaszi napsütésben a Petőﬁ téren megrendezett gyereknapi program keretén belül sikeres játékbörzét tartottunk, amin számlálhatatlan gyermek, szülő
böngészett és talált magának,vagy gyermekének
ajándékot. Nagyon sikeresnek bizonyult a gyűjtési akció. Ezúton szeretném megköszönni minden családnak, aki önzetlenségével segített,
hogy boldogságot szerezhessünk sok-sok gyermeknek. A jövőben is megpróbálunk a csapatommal további karitatív akciókat szervezni,

mert látjuk, hogy nagy szükség van rá a kis városunkban. Tudjuk, hogy vannak családok, akik
mellénk állnak.
És akiknek köszönjük: Borbély Berta és családja, Pintér Nóra, Bagdi Csilla, Dr. Formanek
Zoltán és családja, Diós Mártonné, Tarjányi
Gyuláné, Fricska Balázs és Fricska Bence,
Besze Noémi és Réka, Pálﬁ Gyöngyvér, Brimo
Minan és testvérei.
Horváth Gábor önkormányzati képviselő
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Félegyháza híre…
Hogy fontos-e milyen a hírünk a nagyvilágban, arról lehetnek eltérő vélemények azok
számára, akik vigyáznak arra, hogy cselekedeteikkel, tetteikkel városunk jó hírét költsék,
terjesszék, azok örülnek, hogy nagy szeretettel fogadják őket határainkon túl. Az elmúlt
napokban az itáliai Feltre-ben (Vellai-ban)
volt jó érzés magyarnak, félegyházinak lenni. A sors úgy hozta, hogy egy időben egyszerre három dolog miatt emlegették igen pozitívan településünket az olasz testvérvárosi
emberek.
Először egy szegedi egyetemista szakdolgozata miatt. Bagdi Csilla, aki annak idején azért
jött a félegyházi Móra Ferenc Gimnáziumba,
hogy olasz nyelvet tanulhasson és focizhasson,
mostanra az olasz nyelv tanára lett, s aki Feltre
és Kiskunfélegyháza testvérvárosi kapcsolatának alakulásáról, annak hatásairól írta szakdolgozatát. A dolgozat olyan jól sikerült, hogy
az ottani sajtó és a hivatalos szervek is felﬁgyeltek rá.
Az IL GAZETTINO BELLUNO újság 2011.
május 26-i számában fényképes, hosszabb lélegzetvételű írást közöl az egykori mórás diákról, aki az iskola női focicsapatával lépett
először Feltre földjére, s akit Gianvittore
Vaccari, a város polgármestere külön is méltatott.
A két város közötti kulturális kapcsolat egyik
szelete a kórusok közötti találkozó. A Zenebarátok Kórusa két igen nagy sikerű fellépésen
vendégszerepelt az észak-olasz városban, és
élvezhette az ottani kórus szíves vendéglátását. Emellett a Szatmári Imre vezette énekkar
a Don Lorisért tartott szentmisén is énekelt a
Vellai templomban közösen az ottani kórussal.
Ugyanezen időben került sor a Centro
Sportivo Italiano sportszervezet feltre-i csoportjának nagy ünnepségére, ahol két személynek odaítélt magas rangú kitüntetést adtak át. Az egészséges sportoló emberek támogatására létrehívott egyesület a DISCOBOLO
D’ ORO (arany diszkoszvető) kitüntetésre terjesztette fel a sport támogatásáért mns. Loris
Susanetto vellai plébánost, aki sok szállal kötődött a félegyházi Móra Ferenc Gimnáziumhoz, illetve a Szent István plébániához. Így
nem véletlen, hogy az ünnepségen jelen volt
az iskola küldöttsége mellett Hajagos Gyula
plébános úr, aki méltatta a vellai atya barátságát, majd a reneszánsz városháza több száz
éves dísztermében a muránói csillárok alatt
felhangzott köszöntésképpen a Honfoglalás című dal Karácsonyi Melinda és Rosta Eszter
előadásában. Méltán arattak nagy sikert.
A Vellai templomban pedig sor került a gimnázium alapította Don Loris Emlékplakett
(Szűts Tamás alkotása) átadására, melyet évente az a vellai, feltrei polgár kap meg, aki kiemelkedően támogatja az olasz-magyar kapcsolatokat. Az elsőt Luigi Calligaro Feltre város polgármestere vehette át, vellai, feltrei és
félegyházi polgárok előtt.
RF
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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: Június 6-tól - június 12-ig:
PETŐFI Patika (ügyeletének teljesítésének helye KÓRHÁZI Patika,
Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158). Június 13-tól - június 19-ig: PINGVIN Patika (Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.Tel.: 76- 560-081). Június 20-tól – június 26-ig: SZENNA Patika (Kiskunfélegyháza, Zrínyi u. 1-3. Tel.: 76-466398). 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: Június 11-12-13: Dr.
Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995), Dr. Pesír
Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330). Június 18-án és
19-én: Dr. Kovács Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244),
Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181). Június 25-én
és 26-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242), Dr.
Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097). 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, 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 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 m2-es 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, 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, Holló László u. 9/2. sz. alatti 21 m2-es garázs, Asztalos J. u. 28. sz. alatti 42
m2-es garázs, Szent J. tér 2. sz. alatti 26,6 m2-es helyiség, 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 m2-es ingatlan (volt Szociális Otthon) , Bankfaluban
építési telkek, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Dr. Holló Lajos u. 11. sz. alatti ingatlan (volt óvoda), Tompa u. 2. sz. alatti ingatlan,
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, 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 (június 10-én) karitász vásárt tartanak a Jókai utca 1. szám alatt.
• Petőfiszállás – Pálosszentkúton két napos Ifjúsági Találkozót (június 10-11)
és Pünkösdi Búcsút (június 11-13) rendeznek. Részletes program a templomok hirdetőtábláin olvasható.
• Pünkösd hétfőn (június 13-án) egyházközségi családi napot tartanak a Kálvárián. A program délelőtt 9 órakor gitáros szentmisével kezdődik, amelyen
Szent Antal ünnepe alkalmából a gyermekek áldásban részesülnek. A nap
további részében játékokkal és töretlen jókedvvel várják az érdeklődőket a
szervezők.
• 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 Főplébánián előre megrendelik és kifizetik a kívánt példányszámot, minden könyv árából 1000 Ft kedvezmény adnak, így 3000Ft-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.

Felhívás! A kiskunfélegyházi Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye hív és vár minden érdeklődőt, akinek nehéz megoldani gyermeke taniskolai szünetek alatti elhelyezését. Értelmi-, látás-, hallás-, és
mozgássérült gyermekeket is szívesen fogadunk. Elérhetőségünk: 0676-461-731. Kiskunfélegyháza, Móra tér 4.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Nagy Katalin – Tallódy Béla Kovács Nikolett –
Tóth Ákos.
Meghaltak: Seres Jánosné Konkoly Rozália, Barna Béláné Sághi
Piroska, Mezei Pálné Forgó Rozália, Bakró István, Sipos János –
Kiskunfélegyháza. Kővágó István – Tiszaalpár. Tószegi Józsefné Kiss
Mária – Kecskemét.
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Ezüstérmes lett Vidéki Nikolett
A kadet női birkózó válogatott
Ausztriában, Götzisben versenyzett az elmúlt hét végén az Osztrák
nyílt bajnokságon. A csapat tagja
volt a Kiskunfélegyházi Vasas TK
tehetséges ﬁatal versenyzője Vidéki Nikolett is, aki a 40 kg-os súlycsoportban a legjobb magyar birkózó ebben a korosztályban.

Sakkverseny sorozat a TKIKI-ben
A versenysorozat negyedik fordulójának eredménye
a következő: Alsós lányok: 1. Szekeres Orsolya, 2.
Patkós Alexandra, 3. Gulyás Réka. Alsós ﬁúk: 1. Tóth
László, 2. Budai Bendegúz, 3. Hunyadi Norbert. Felsős lányok: 1. Polyák Eszter, 2. Polyák Judit, 3. Surján Virág. Felsős ﬁúk: 1. Retkes Péter, 2. Könyves
Gábor, 3. Kurucz Gergely. Vendégek: 1. Bodor
Lóránt, 2. Polyák István, 3. Beták Máté.
A versenysorozat (1-4. forduló) összesített végeredménye a következő: Alsós lányok: 1. Szekeres
Orsolya – Gulyás Réka, 2. Törteli Petra, 3. Szekeres
Zsóﬁa. Alsós ﬁúk: 1. Tóth László, 2. Bodor Lóránt, 3.

A repceföldön üldözték
a besurranót a mezőőrök
Furcsán viselkedő férﬁról kaptak hírt május 30án a délelőtti órákban a Mezei Őrszolgálat munkatársai II. kerületéből. A bejelentő elmondta,
szomszédja udvarán egy barátságtalan kinézetű
személyre lett ﬁgyelmes.

Ez a verseny az egyik fontos állomása az augusztusban Lengyelországban rendezendő kadet EB-nek,
illetve a szombathelyi Világbajnokságnak. Niki a súlycsoportjában végül a második helyet tudta
megszerezni egy német lány után.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és
Kelemen András

A TKIKI Batthyány Lajos Iskolában május 28-án
került megrendezésre a városi egyéni sakk versenysorozat negyedik, egyben befejező fordulója kezdő és
haladó diákok részére.
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Budai Bendegúz – Polyák István. Felsős lányok: 1.
Polyák Eszter, 2. Polyák Judit, 3. Surján Virág. Felsős ﬁúk: 1. Retkes Péter, 2. Szekeres János – Könyves Gábor, 3. Kurucz Gergely. Vendégek: 1. Hunyadi Norbert, 2. Beták Máté, 3. Patkós Alexandra
A versenysorozat különdíját Molnár József kiskunfélegyházi lakos ajánlotta fel, melyeket Rácz István
adott át a díjazottaknak. A játékvezetői teendőket Kemény Csaba és Rácz István látta el.
Szeretném tájékoztatni továbbá a Tisztelt Olvasókat,
hogy Retkes Péter és Könyves Gábor részt vettek a
Kiskunfélegyházi Sakkozók Baráti Körének tagjaként a Bács-Kiskun megye II. osztályú sakk csapatbajnokságán, ahol szereplésükkel hozzájárultak a bajnoki cím elnyeréséhez.
Lantos Pál sakkoktató Kiskunfélegyházi
Sakkozók Baráti Körének vezetője

Amikor odaszólt neki, hogy mit keres ott, az illető mogorván azt válaszolta, hogy az ő tanyája.
Ekkor értesítette a szomszéd a mezőőröket, akik
kiérkezve megtalálták a besurranó személyt, aki
menekülni kezdett. Hosszas üldözés után a repceföldön sikerült elfogni, majd ezt követően átadták a kiskunfélegyházi rendőrkapitányság munkatársainak.
Csáki Zsolt, a mezőőri szolgálat vezetője ismételten felhívja mindenki ﬁgyelmét, hogy ha ismeretlen személyt vagy gépjárművet látnak, értesítsék az illetékes mezőőröket, akik megteszik a
szükséges intézkedést.

Sikeresnek bizonyult
a hulladékgyűjtés

Félegyházi racketlonos sikere Bécsben
Első helyezést ért el Francia Balázs – Georg
Stoisser páros Bécsben, a Wilson sportszergyártó
által szponzorált racketlon páros versenyen. A
megmérettetésen az osztrák ranglistán elfoglalt
helyezések alapján kerültek besorolásra a játékosok. A legjobb helyezéssel bíró a legrosszabbal került össze, vagyis esélykiegyenlítő rendszerben zajlott a verseny. A ranglista 131. helyén álló Francia Balázsnak a 60. helyezett Georg Stoisser jutott partneréül.

„TeSzedd”, országos hulladékgyűjtő akciót szervezett május 21-re – az Önkéntesség Európai
Éve alkalmából – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium, az Önkéntes Központ Alapítvány, a megyei önkéntes centrumok és a vízügyi igazgatóságok koordinálásával. Bács- Kiskun megye 26
településén majd négyezren álltak munkába.

A két játékos remekül kiegészítette egymást, Francia asztaliteniszben dominált, míg Stoisser tollaslabdában hozta a meccseket, a fallabda és a tenisz
pedig mindkettőjüknek jól ment. Két könnyebb
meccs után az elődöntőben a világranglistát is vezető Christoph Krennt és gyengébb partnerét gyűrték le, majd a döntőben is győzedelmeskedtek. A
Wilson jóvoltából egy szabadon kiválasztható tenisz-, tollas-, és fallabdaütő együttes lett mindkettőjük jutalma. Dr. Francia Balázs Kiskunfélegyházán tanult asztaliteniszezni és teniszezni, majd később fallabdázni. Jelenleg is a Félegyházi ASI-ban
ping-pongozik és a Kiskunfélegyházi Városi Tenisz Klubban teniszezik.

Városunk külterületén hét fős, mezőőrökből és
hivatali dolgozókból álló akciócsoport dolgozott,
akik 20-25 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze.
A város belterületén a posta dolgozói serénykedtek. A mezőőrökből, a gazdasági és városüzemeltetési iroda dolgozóiból álló csapat az 5-ös főút
mellett, a volt Aranyhegyi Iskoláig, illetve Selymesig, a Kőrösi, a Tesco-körforgalomnál, a 451es útnál, az Alpári úti hobbik környékén, illetve a
Csongrádi útnál tevékenykedett.
A posta dolgozói 15 fővel a Kőrösi Cs. S. u. – Kőrösi út – Tanyasori út – Kun u. által határolt területen gyűjtötték a hulladékot.

A racketlon – bár világszerte egyre nagyobb ismertségnek örvendezik, a legjobban fejlődő
sportág, Magyarországon még magyarázatra
szorul, bár itt is egyre többen űzik, jelenleg kb.
már 200-an. Ez egy összetett sportág, 4 db 21
pontig tartó játszmából áll egy meccs, 4 különböző ütős sportágból: asztalitenisz, tollaslabda, fallabda, tenisz. A játszmák eredményei
összeadódnak, vagyis minden elért pont számít. A sportág egyik kiválósága magyar, a
szombathelyi Sákovics Péter, többszörös senior
világbajnok.
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Félegyháza nyerte a Kuchinka emlékversenyt Újabb Bulls siker
Tíz egyesület 164 versenyzője, közöttük a Temesvári csapat száll versenybe a VIII. Kuchinka
Vilmos Úszó Emlékversenyen a Városi Strand és
Uszodában. Az úszók hat korosztályban (6-18 éves
kor között) mérték össze tudásukat. A legeredményesebbnek a Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület
bizonyult.
Részletes eredmények, érmes versenyzők: 33 m.
leány mellúszás: 1. Szondi Boglárka, 2. Vízhányó Blanka. 33 m. fiú mellúszás: 1. Kámán Ákos,
2. Szász Martin, 3. Hegedűs-Jász Lajcsi. 33 m. fiú
mellúszás: 2. Vízhányó András. 33 m. leány
gyorsúszás: 1. Burai Boglárka. 100 m. fiú gyorsúszás: 1. Kocsis Marcell. 100 m. leány hátúszás:
1. Dobos Dorka, 3. Vörös Luca. 100 m. leány
mellúszás: 1. Vörös Réka. 100 m. fiú mellúszás:
1. Seres Máté, 2. Fekete Csaba. 100 m. fiú hátúszás: 1. Tóth Vilmos. 100 m. leány gyorsúszás:
1. Burai Boglárka. 33 m. fiú gyorsúszás: 2. Vízhányó András. 66 m. fiú mellúszás: 3. Kocsis
Marcell. 66 m. leány gyorsúszás: 3. Dobos
Dorka. 66 m. fiú mellúszás, 1998 k.cs.: 1. Lénárt
Miklán, 2. Miklya Csanád, 3. Kámán Tamás. 1999-

es k.cs.: 1. Fazekas Bence. 200 m. fiú hátúszás:
1. Tóth Vilmos. 000 m. fiú hátúszás, 1995-ös k.
cs.: 1. Fekete Csaba, 2. Mészáros Armand. 1996.
k.cs.: 1.Seres Máté, 2. Czombos Tamás. 100 m. leány hátúszás: 1.Vörös Réka. 100 m. fiú gyorsúszás, 1998. k.cs.: 1. Lénárt Miklán, 2. Miklya
Csanád, 3. k.cs.: 1. Seres Máté, 2. Czombos Tamás. 100 m. fiú gyorsúszás: 1.Tóth Vilmos. 100
m. leány pillangóúszás: 1. Burai Boglárka. 100
m. fiú pillangóúszás: 1. Seres Máté. 33 m. leány
pillangóúszás: 1. Dobos Dorka, 3. Burai Boglárka.
4*66 m. fiú gyorsváltó: 1. Kiskunfélegyházi ÚE
/Tóth Vilmos, Seres Máté, Fekete Csaba, Czombos
Tamás). 4*66 m. leány vegyesváltó: 1. Kiskunfélegyházi ÚE /Burai Boglárka, Dobos Dorka, Vörös
Réka, Vörös Luca/. 4*66 m. fiú vegyesváltó: 1.
Kiskunfélegyházi ÚE. A csapatverseny eredménye: 1. Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület (307
pont), 2. Dunaferr-DVSI (97 pont), 3. Makói Úszó
klub (56 pont), 4. Bácsvíz-KVSC –KESI (55 pont),
5. Tótkomlós ÚE. (46 pont), 6. Kalocsai ÚE. (44
pont), 7. Csongrád id. id forg SE (17 pont), 8. Kiskunhalasi ÚGYE (15 pont), 9. HKSE Szentendre
(9 pont), 10. C S. Dellfin Temesvár (8 pont).

Nagyszabású nemzetközi futball fesztiválon vett
részt a Bulls ULC. A három korosztálynak rendezett versenyen U7, U9, U11- es korosztályokban 36 csapat 400 gyermeke szerepelt. A legnépesebb mezőny az U11-es korosztály gyűlt
össze, ide 14 csapat nevezett. A mérkőzések
nagy melegben zajlottak, ám a gyerekek ennek
ellenére derekasan helytálltak.
A végeredmény: 1. Déli Aprók FC Szeged, 2. Novi
Sad Szerbia, 3. Békéscsabai UFC, 4. Bulls ULC
Kiskunfélegyháza. A torna legjobb kapusa: Berta
Flórián Bulls ULC A csapat tagjai: Berekszászi
Gergő, Berta Flórián, Csalár Ákos, Csertő Bence,
Csertő Gábor, Horváth Dániel, Kiss László, Oroszi
Olivér, Szabó Attila, Szabó Ádám, Szombati
Dániel, Tóth Ferenc, Vass János

Felosztották a sportkeretet
Tízmillió forint támogatást ítélt meg az idei évre a képviselő-testület a sportegyesületek támogatására. A rendelkezésre álló keretet május 31én osztotta fel Kiskunfélegyháza Város Művelődési, Oktatási, Vallásügyi, Ifjúsági és Sport Bizottsága. A részletek a felegyhazikozlony.
hu/?p=12319 weboldalon.

Kolimpia zajlott városunkban
Három napos sportverseny
zajlott a hét végén a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára városunkban. A szám szerint III.
Kolimpián
tizenhárom,
Arany János Programban
résztvevő kollégium nevezett.
A versenyzők fociban, kézilabdában, duatlonon (kerékpározás, futás) és terepíjászatban, valamint streetballban mérték össze tudásukat.
A legkiválóbbnak a félegyházi csapat bizonyult.
A III. Kolimpia megnyitójának a KÉSZ Aréna Városi
Sportcsarnok adott otthont. A
rendezvényt Istvánﬁ Csaba, a

Magyar Testnevelő Tanárok
Országos Egyesületének elnöke nyitotta meg, a sportolókat Balla László, városunk alpolgármestere köszöntötte. A
három napos verseny eredménye a következőképp alakult. Összetett eredmény: 1
Kiskunfélegyháza (30 pont),
2. Szolnok (17 pont), 3. Hajdúböszörmény (15 pont), 4.
Szeged (12 pont), 5. Veszprém (8 pont), 6. Nyírbátor (7
pont), 7. Törökszentmiklós (6
pont), 8. Városnamény (5
pont), 9. Salgótarján (3 pont).
10. Baktalórándháza, Püspökladány, Szolnok, Hódmezővásárhely (1-1 pont).
-g-
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