Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja

Félegyházi

Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2011. szeptember 22. XX. évfolyam 17. szám

Közlöny
Évnyitó a kiskunfélegyházi főiskolán

Tovább szépül
a Városháza
Folytatódik a felújítás a Polgármesteri
Hivatalban, hogy az október 16-án tartandó jubileumi ünnepségre szebbé
váljon a 100 éves épület.
A díszterem renoválása után a lépcső
melletti falat is kijavítják a szakemberek és az árkádok újra festésére is sor
kerül. A Kiskunfélegyházi Szakképző
Intézmény tanulói nagy lelkesedéssel
láttak neki a festésnek, Nemes Zoltán
szakoktató vezetésével. Az anyagot az
önkormányzat biztosítja, a munkával a
szakiskola járul hozzá a Városháza
szebbé tételéhez.

Negyvenketten kezdték meg tanulmányaikat szeptember 9-én a
Szolnoki Főiskola félegyházi képzési helyén. Az évnyitón Dr. Kóródi
Márta tanszékvezető főiskolai tanár mutatta be az intézményt, valamint mondta el a diákoknak a képzéssel kapcsolatos legfontosabb
tudnivalókat.
Mint ismeretes az iskola ebben
az évben kezdte meg a felsőfokú
képzést Kiskunfélegyházán, le-

velező tagozaton. A két szakra –
kereskedelmi- és marketing, turizmus – és vendéglátás – negy-

venketten nyertek felvételt. Jövő
év szeptemberétől levelező mellett nappali tagozatot is indít
Félegyházán a Szolnoki Főiskola. Az oktatás minősége a legkiemelkedőbb a vidéki intézmények közül. Bizonyítja ezt, hogy
az itt végezett szakemberek a
legkeresettebbek országszerte.

Hallásvizsgáló a védőnői szolgálatnak
Audiométerrel, vagyis hallásvizsgáló készülékkel
gyarapodott a helyi védőnői szakszolgálat.
A közel félmillió forintot érő berendezést a budapesti „Victória a Gyermekekért Alapítvány” pályá-

zatán nyerte a KAPOCS Szociális Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény. A készülék a kisgyermekek és az általános iskolások hallásvizsgálatát hivatott szolgálni – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Zsótér Ágnes intézményvezető.

„Super School” Félegyházán”
Ismét sikeres pályázatot nyújtott
be a Mobilitáshoz a Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület, melynek eredményeként közel 5000 eurós támogatásban
részesült a Super School elnevezésű rendezvénysorozat.
Már elkezdődött a segítők és
résztvevők toborzása, a feladatok kidolgozása, hogy októbertől indulhasson havonta a 1.,
11 . , 1 0 .
végül a 9.
évfolyamok

vetélkedője különböző témákban (sport, humor, emberi jogok, drogprevenció stb.). A tavaszi időszakban így megtudjuk, hogy 2011/2012-es tanévben melyik középiskolákból
kerülnek ki a legjobb osztályok. A döntő nyerteseiből pedig összeáll Kiskunfélegyháza
képzeletbeli legjobb iskolája, a
„Super School”. A szervezésben szorosan együttműködik
az egyesület a GYIÖK tagjaival – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Szász Anikó, a KIE
elnöke.

Közlekedj ÖKOsan!
Az Európai Mobilitási hét keretén belül Kiskunfélegyháza is programokat
szervez az Európai Autómentes Nap alkalmából ma (szeptember 22-én).
Reggel 8 és este 6 óra között lezárják a
Kossuth utcát az Izsáki útig, a behajtás
csak az autóbuszoknak és a kerékpárosoknak engedélyezett. A délelőtt folyamán kerékpár szerviz lesz a Városháza előtt, délután 15-17 órától a
Szent István templom előtt gyermekprogramok, kerékpáros ügyességi verseny várja az érdeklődőket.

Beiktatták hivatalába az új
Kiskunkapitányt
Ünnepélyes keretek közt iktatták be hivatalába
szeptember 10-én a szám szerint hetedik Kiskunkapitányt, Szépe Ferencet. Az ünnepségre szeptember 10-én, Kiskunfélegyházán került sor a
XIII. Libafesztivál rendezvénysorozat keretében.
Az ünnepség résztvevői lovasok kíséretében
indultak a Kiskun Múzeumból az avatás színhelyére, a Korona utcába. A Kun Miatyánk elhangzása után Ficsór József ismertette a kapitányválasztás történetét, jelentőségét, a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének szerepét.
Az új Kiskunkapitányt Kapus Krisztián polgármester iktatta be hivatalába. A kapitányi jelképeket Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, Smuta Zsolt
és Lesi Árpád adta át Szépe Ferencnek.
Folytatás a 3. oldalon.
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Tanyafejlesztés régiónkban
Kiskunfélegyháza és kistérsége is indulhat a Vidékfejlesztési Minisztérium által meghirdetett tanyafejlesztési programon. A Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagjai szeptember 16-án támogatták a tanyafejlesztési program előkészítését.
Amennyiben a pályázat sikeresen szerepel, bővülhetnek a környék tanyás területein élő emberek lehetőségei.
A tanyafejlesztési programban minimum négy település összefogására van szükség. A Kiskunfélegyházi Többcélú Önkormányzati Társulás éppen ezért
szeretné a város mind a kilenc kistelepülését bevonni. Az utóbbi években nem volt olyan jellegű program meghirdetve, ami a külterületen, a tanyán élők
mindennapjait, életkörülményeinek javítását célozta
volna, mondta el Juhász Miklós, a társulás munkaszervezet-vezetője. A kiírás szerint a rendelkezésre álló keretet többek között külterületi földutak karban-

tartására, a tanyagondnoki szolgálat eszközeinek fejlesztésére, az ivóvíz minőségének javítására és a gazdaságok fejlesztésére lehet fordítani. A társulási ülésen a Turisztikai Desztináció Menedzsment létrehozásának alakulásáról is szó esett. Félegyházán a turizmust fejlesztő program még tavasszal elindult. Akkor nagyobb térség, Kiskunmajsa és Kiskunhalas bevonását tervezték, de ez nem valósult meg. Azonban
jelenleg úgy tűnik, hogy Lakitelek nyitott a kapcsolat kiépítésére. Az ülésen a társulás arról is döntött,
hogy a január elsején Kiskunfélegyházán induló
Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központtal együttműködést köt, melynek értelmében a
kistérség vállalja, hogy segíti az információ áramlását. Így például, ha a kistérség bármelyik településén
a szakértők olyan személlyel találkoznak, aki a szenvedélybeteg-ellátó központ segítségére szorul, jelzik
a félegyházi központnak.
Gulyás Zsuzsanna

Gazdasági társaság lesz a VSZKSZ
Elviekben egyetért a város képviselő-testülete,
hogy a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet a jövőben gazdasági társaságként a Vagyonkezelő Zrt. irányításával működjön. Az alakítását a hatékonyabb és költségtakarékosabb feladatellátás indokolja.
Az átalakítással kapcsolatban több önkormányzati képviselő is megfogalmazta aggályait. Kollár László elviekben támogatta az előterjesztést,

de megítélése szerint az önkormányzati törvény
változásával okafogyottá válhat a gazdasági társaság megalakítása. Bense Zoltán szerint a szervezeti átalakítás után a Vagyonkezelő Zrt. jelentős összeg felett rendelkezik majd, ami nem biztos, hogy előnyére válik a városnak. Kapus
Krisztián polgármester elmondta, az átalakításra
csak a törvényesség betartása mellett kerülhet sor.
A kérdésben a képviselő-testület október 31-ig
hoz végleges döntést.

Összefogással valósult meg az útalap
Kiskunfélegyháza külterületén három érintett vállalkozó fogott össze, annak érdekében, hogy a telephelyükre vezető földutat minden időjárási körülmények esetén járhatóvá tegyék.

sa után jól járható úton, kulturált környezetben közelíthetők meg a környék telephelyei és ingatlanai.

Az Őszidő Gazdaszövetkezet, a Holundarm Kft és a
Juhász Kft közös ﬁnanszírozásával az 542. sz. déli elkerülő és a Majsai út körforgalmú csomópontjától kiinduló 420 m- es útszakaszt javították meg, amely során a földmunkák után előbb nagy, majd ﬁnom szemcsés zúzottkövet hengereltek be. Az útpadka igazítá-

A reptér vezetője kérdésünkre elmondta, a pálya minősége már évek óta sok kívánni valót hagyott maga
után. A tavalyi belvíz tovább rontott a helyzeten. A
felszállópálya csaknem felét víz borította. A területen
kaszálási joggal bíró gazda pedig nem várta meg, míg
a vízzel borított terület teljesen ki nem szárad, hanem
ráhajtotta állatait a legelőre. A földet a marhák patái,
a traktorok kerekei felszántották. A légügyi hatóság az

Félegyházi alelnök
a megyei FIDESZ-ben
Tisztújító közgyűlését tartotta szeptember 10-én a
FIDESZ Bács-Kiskun megyei szervezete.
Elnöknek Zsígó Róbertet
választották. Az egyik alelnöki tisztet Kapus Krisztián tölti be. A
félegyházi szervezet elnökének immáron harmadik ciklusban szavazott bizalmat a megyei
választmány.

Dósai Bence a Fidelitas
megyei alelnöke
Tisztújító közgyűlését tartotta a Fidelitas Bács-Kiskun megyei választmánya.
Az elnöki tisztet a kecskeméti Darida József tölti be.
Ügyvezető alelnöknek Dósai Bencét, a kiskunfélegyházi Fidelitas elnökét választotta a tagság
90% feletti szavazati aránnyal.
Országos szinten a legtöbb helyi Fidelitas csoport Bács-Kiskun Megyében van. Az utóbbi
két évben sok munkát fektettünk be, hogy továbbra is megtartsuk ezt az állapotot és minél
több ﬁatalt meg tudjunk szólítani. Szeretnénk
eloszlatni azt a kételyt, miszerint ebben a szervezetben csak politizálnak a ﬁatalok. Nyilván
van egy közös értékrend, de ez mellett a tagjaink többsége elhivatottságból és a baráti kapcsolatok, közös programok miatt csatlakozik
hozzánk, országszerte már több mint 10000 tagot számlálunk – mondta el Dósai Bence.

Újabb támogatást
remél a város

Felfüggesztették a repülést Félegyházán
Egyelőre nem szállhatnak fel a gépek a félegyházi
reptéren, a légügyi hatóság szakemberei ugyanis
megállapították, hogy a pálya hibái miatt nem biztonságos a gépek le- és felszállása. A Nemzeti Közlekedési Hatóság a vizsgálati eredményének birtokában felfüggesztette a repülést – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Michna Ottó.

2011. szeptember 22.

állapotokat látva döntött úgy, hogy felfüggeszti a repülést Kiskunfélegyházán. A helyzetet rontja, hogy
2002 óta húzódik a repülőtér tulajdonjogának tisztázása. A létesítmény hivatalosan a város birtokában
van, de az ott működő egyesületek és szakosztályok
viszálykodása miatt szinte semmihez nem nyúlhat a
repteret üzemeltető Kiskun Szabadidő és Sport Kft.,
így a repülési hatóság által kifogásolt töltőállomáshoz sem. A félegyházi reptér a híresztelések ellenére
nem zár be. Megkezdődtek az egyeztetések a pálya
mielőbbi rendbetétele érdekében. A hatástanulmány
már tavaly elkészült, az elsődleges feladat a tulajdonviszonyok rendezése, és a munkálatokhoz szükséges anyagiak előteremtése. Tudomásom szerint a
pálya rendbetételében a kárt okozó gazda is részt vállal – tette hozzá Michna Ottó.

Kiskunfélegyháza az elmúlt húsz évben először
kapott támogatást az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatoknak nyújtható
állami segítségalapból.
A város számtalan alkalommal nyújtott már
be az ÖNHIKI pályázatra támogatási igényt,
de idáig egyetlen évben sem sikerült nyerni.
Idén viszont minden kritériumnak megfelelt
a pályázat, így 172 millió forint támogatásban részesül az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy igénylés évente két alkalommal
nyújtható be, a városatyák szeptember 7-ei
ülésükön úgy határoztak, élnek a lehetőséggel.
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Főhajtás a bajtársak emléke előtt
Elhunyt tűzoltó bajtársaikra emlékeztek szeptember
9-én a kiskunfélegyházi tűzoltók. Elsőként Fekete
Mátyás Ferenc Alpári úti emlék keresztjénél, majd
Vereb Ottmár Kornél Alsótemetői sírjánál helyezték
el a megemlékezés virágait a lánglovagok, illetve a
hozzátartozók.

Az elhunyt bajtársakra Retkes Illés nyugalmazott
tűzoltóparancsnok emlékezett. Szeptember 11-én
a Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága, a
Félegyházi Tűzoltók Közhasznú Sportegyesület és
a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködésével került sor a hagyományos emlékfutásra.
A lánglovagok a 2001-es World Trade Center elleni terrortámadás mentési munkáiban elhunyt amerikai bajtársak, illetve azok a tűzoltók, katasztrófavédelmi szakemberek, mentők, rendőrök és nem
utolsó sorban civilek emléke előtt tisztelegtek, akik
különböző katasztrófák, káresemények során vesztették életüket, vagy sérültek meg. Az idei, szám
szerint tizedik emlékfutáson közel hatszázan vettek részt. A mezőny 8.45 órakor indult a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elől és 13 órakor ért a
kiskunfélegyházi tűzoltólaktanyához. A futókat a
helyi lánglovagok és Kapus Krisztián polgármester
fogadta. Valamennyi résztvevő érmet kapott, azokat, akik teljesítették a maratoni távot, külön medállal jutalmazták. Az elismerést a város első embere adta át a legkitartóbb futóknak.

Emléktáblát avattak a Szegedi úti iskolánál
A pálmonostori Szegedi úti (hídi) Általános Iskola 100 éves fennállásának alkalmából az öregdiákok és a még élő tanítók – Alács Gyuláné, Fekete Irén,
Iglódi Miklós, Iglódi Miklósné,- részvételével emléktáblát
avattak szeptember 10-én az egykori iskola falán.

Munkában
a Kegyeleti Bizottság
A Felsőtemetőben kezdte meg munkáját a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület kezdeményezésére megalakult Kegyeleti Bizottság. Fehér Tamás, a VSZKSZ temetői részlegének vezetője irányította munkacsoport fontos feladatának tekinti, hogy számba vegye temetőink jeles (valamilyen szempontból értékes, megőrzendő, rendbe hozandó) sírjait, s
javaslatot tegyen – egyeztetve a városi önkormányzattal – rendbetételükre.
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
2003-ban alakított munkacsoportot Fekete
János helytörténész vezetésével. A tagság a város mindkét temetőjét feltérképezte, és 275 jeles sírt vettek számba. Az adatokból Fekete
János kéziratot készített, mely egy kiadvány
alapjául szolgált volna. Ez azonban anyagiak
hiányában ez idáig nem készült el. A most alakult Kegyeleti Bizottság a kézirat alapján végiglátogatja a sírokat, rögzítik a változásokat,
és esetlegesen újakat vesznek számba. A helytörténeti szempontból fontos könyvet 2013-ban
szeretné kiadni az egyesület. Mindezen túl tervben van a sírok felújítása is.

Beiktatták
az új Kiskunkapitányt
Folytatás az 1. oldalról.
Borbás Ferenc, regnáló Jász kapitány oklevelet
adott át Szépe Ferencnek és Bánkiné Dr. Molnár Erzsébetnek a jász-kun összefogás jeléül.
Az új Kiskunkapitány tiszteletére a Félegyházi
Táncszínház néptáncosai kun verbunkost adtak elő. Ezt követően az avatási ünnepség résztvevői a Kiskun Múzeumba vonultak a „Kiskunkapitány Rózsakertje” megnyitójára. A rendezvény szentmisével zárult, a misét Talapka
István apát-plébános celebrálta.

A táblán az iskola 1911. évi indulásától az utolsó – 1974. évi – tanévéig
dolgozó tanítók nevei lettek megörökítve. A rendezvényen közel 200 fő
vett részt. A rövid ünnepség után több
órán át kötetlen beszélgetés keretében,
eredeti osztálynaplók és osztályképek
segítségével elevenítették fel a régi,
életre szóló emlékeket a jelenlévő egykori diákok, tanítók. Az emléktáblát
Talapka István plébános szentelte fel.

Vendégünk volt Jászszentlászló
Minden évben bemutatkozik egy település a Kiskunfélegyházi Libafesztiválon. A választás idén
Jászszentlászlóra esett. Szeptember 11-én a település hagyományőrző, és művészeti csoportjai adtak elő színvonalas produkciókat a Korona utcai
színpadon.
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A műsor előtt Kiss Melinda, Jászszentlászló polgármestere beszélt a település múltjáról, jelenéről
és az elért eredményekről.
Kiss Melinda elmondta, Jászszentlászló 2600 lakosú község, ahol – adottságainak köszönhetően –
a lakók zöme mezőgazdaságból és állattenyésztésből él. A település rendkívül jó infrastrukturális ellátottsággal rendelkezik. Az intézmények néhány
hónap alatt nagy változáson mentek keresztül. Általános művelődési központot hoztak létre, alapszolgáltatási központjuk nyolc szakfeladatot lát el.
Új piaccsarnokot építettek, játszótereik, parkjaik
gondozottak. Oktatási intézményeikben nagy szerepet kap a hagyományőrzés. Jászszentlászlón családbarát önkormányzat működik, a város vezetői
mindent megtesznek azért, hogy valódi közösség
épülhessen. Ilyen volt például a falunap is, és ilyen
a mai nap is, ahol a település apraja nagyja összefogott, hogy méltóképp mutatkozzon be
Kiskunfélegyháza lakosságának.

Véradó nap
a városházán
Véradó napot tartottak a polgármesteri hivatalban a Vöröskereszt szervezésében. A vért a
kecskeméti véradó állomás munkatársai vették le. Az elsők között adott vért Kapus
Krisztián, városunk polgármestere is.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a
térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz évente több mint 430
ezer egység vér kell. Ehhez évente közel fél
millió önkéntes embertársunk véradományára
van szükség. Az elmúlt évben több mint 13.520
véradó eseményen 450.717 véradó jelent meg,
hogy segítsen beteg embertársain. A véradási
aktivitás 5,4 %, évről évre emelkedik. A váradás az egyetlen olyan adomány, ami nélkülözi az egyéni érdekeket. A legnemesebb gesztus, amit megtehetünk embertárásainkért –
mondta el Újvári Paulina, a Magyar Vöröskereszt területi vezetője.
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Diáknap Félegyházán
AKiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület, a Terasz Ifjúsági Klub, a GYIÖK és a ROCKTÁR ebben az évben
is megrendezi a Diáknapot a városunkban, a ” SUPER
SCHOOL” vetélkedősorozat indítórendezvényeként
szeptember 29-én. A város kulcsát 7.30 órakor veszi át
a diákpolgármester a városházán. A programot 14
órakor nyitja meg Kapus Krisztián polgármester.
Ugyancsak ebben az időben kezdődik a ﬁú és lány középiskolás focikupa a Kossuth sportcsarnokában, kosárkupa a MEZGÉ sportcsarnokában, valamint pörkölt főzőverseny a Petőﬁ- Béke téren. A FŐNIX
Dance Tánc- és Sport stúdió ZUMBA tánc, és a Harcművészeti Sportegyesület Takeda Ryu Szakosztály bemutatója szórakoztatja a közönséget. 14.00- 16-ig
KRESZ vetélkedő, majd 15.30- 16.30-ig ” SUPER
SCHOOL ” mini vetélkedő zajlik a Petőﬁ téren a kiskunfélegyházi középiskolák csapatainak részvételével. 16.30-17.00-ig óra között a Fiatalok Európáért Találkozóról kaphatnak információt a diákok. Ezek után
íjászkodás, gokartverseny, póni-lovaglás, ugráló-vár,
arcfestés, trambulin, motoros szimulátor várja az érdeklődőket. A versenyek eredményhirdetése 18.45
órakor lesz. (A fenti programok ingyenesek). Diáknapi koncertek a ROCKTÁR-ban: 19.00- 23.30-ig FREE
HAT,ALVÁS ZAVAR, COZOMBOLIS koncert. (Belépő: 1.000,- ft. DIÁKIGAZOLVÁNNYAL 800,- ft).

Idősek napja
A városban több rendezvény is lesz szeptember 30án, az Idősek Napja alkalmából. A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 9 órakor a
Nádasdy utcai, majd 11 órakor a Csanyi úti Otthonban tart ünnepséget.
A megnyitóra az Idősek Nappali Klubjában (Tóth
Kálmán utca 10/a) 10 órakor kerül sor egy graﬁkai kiállítással egybekötve. Délután a Nyugdíjas Klubok
Egyesülete tart rendezvényt 15 órától a Művelődési
Központ kamaratermében. Köszöntőt mond Kapus
Krisztián polgármester. Ezután a Móra utcai óvódások műsora következik, majd Kossuth-os diákok szavalnak. A program második felében a TKIKI növendékei, majd a Padkaporos Táncegyüttes lép színpadra.

Programajánló
Művelődési ház:Szeptember 24., szombat10-16 óra
Családi nap felekezetközi szervezésben. Dr. Pálhegyi
Ferenc pszichológus előadása Életünk lenyomata gyermekeink lelkében címmel. A rendezvény ideje alatt
gyermekprogramok várják a kicsinyeket.
Szeptember 27., kedd 18 óra Közéleti beszélgetések
sorozatunk vendége: Molnár István, a Holló László
Képzőművész Kör vezetője. Beszélgetőtárs: Rátkai
Zsuzsa
Hattyúház: Szeptember 23., péntek 10 óra - Gyermekbirodalom. Mesedélelőtt Zsirmik Istvánnal.
Szeptember 27., kedd 10 óra Betűbölcsi. A városi
könyvtár Baba-mama Klubja. Az együttjátszás öröme.
Szeptember 29., csütörtök 17 óra Zenei est Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából. A zeneszerző életéről Kapus Béláné és Kapus Béla előadását hallhatjuk, Liszt átiratokról Vajda Dóra beszél.
Képeslapkiállítás Sasvári Tiborné gyűjteményéből.
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Kunok és Jászok 770 éve
a Kárpát-medencében
E címmel jelent meg a Kunok I. Világtalálkozóján belül, 2009. szeptember 24-25-ei tudományos
konferencia tanulmányaiból szerkesztett kötet. A
könyv a Kun Összefogás Konzorcium és a JászNagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának közös kiadása. Megjelennek benne a
Jászkunságban történt régészeti, történettudományi, nyelvészeti és néprajzi kutatások eredményei – a hazai tudományos élet kiválóságai előadásában. A könyvet szeptember 9-én mutatta be
a szerkesztő, Dr. Bartha Júlia néprajzkutató, a
szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársa
a Kiskun Múzeumban.
Györffy István és köre 1939-ben, éppen 70 éve
szervezte meg Budapesten az I. Jászkun Kongresszust, a kunok betelepedésének 700 évfordulója tiszteletére. Akkor a hazai tudományosság öszszegezte mindazt, amit addig a kutatás feltárt a jászokról és a kunokról. 1985-ben Kiskunfélegyházán a múzeum felújította a Jászkunság kutatásának
programját, azóta három évenként konferencián
számol be az eredményekről az a kutatógárda,
amely mára már műhellyé kovácsolódott. 2009.
szeptember 24-25-én Karcagon rendezték meg a
Jászkunság kutatása 2009. című konferenciát, az
első kongresszus 70. és a kunok (jászok) betelepe-

désének 770. évfordulója tiszteletére. A konferencián a hazai tudományos élet kiválóságai tartottak
előadást, mintegy összegezve a 20. század tudományos eredményeit a régészet, néprajz, történettudomány és a nyelvészet terén. A konferencián elhangzott előadásokból írt tanulmányok kerültek a
Kunok és Jászok 770 éve a Kárpát-medencében
című kötetbe. A kötetben megjelent írások szerzői:
Pálóczi Horváth András, Selmeczi László, Baski
Imre, Bánkiné Molnár Erzsébet, Nagy Márta,
Bathó Edit, Bartha Júlia, Fodor István, Tóth Péter,
Papp Izabella, Bagi Gábor, Vajda Mária, Selmeczi
Kovács Attila, Szilágyi Miklós, Novák László, Bárt
János, Szabó László, Nagy Molnár Miklós, Örsi
Zsolt.
A megjelenésében és tartalmában egyaránt impozáns kötetet mindazoknak ajánlom, akik a Jászkunság, a kunok és jászok történelme, és népi kultúrája iránt érdeklődnek. A kutatók számára kézikönyv, az érdeklődő olvasónak alapmű, mely elkalauzolja e két keleti népcsoport történelmében és
népi kultúrájában – mondta el Dr. Bartha Júlia szerkesztő.

Agyagedények a művelődési házban
Szalma Valéria keramikus iparművész munkáiból nyílt kiállítás szeptember 9-én a művelődési központ aulájában. A tárlatot Ficsór
József nyitotta meg. Közreműködött a
Yenisei együttes. Az alkotó 2005-ben és 2006ban lett a Magyar Kézműves Remek cím birtokosa, 2007. április 30-án pedig megkapta
a „Jászszentlászló Község Díszpolgára” címet.
Szalma Valéria Szegeden született. Több mint
10 éve foglalkozik a kerámiával, a gölöncsérséggel. Agyagedények formavilága és motívumainak forrása a magyarországi régészeti
közlésekből való. Érdekes, kísérletező formákat hoz létre, amelyekben a funkció, a forma
és a motívumok együttese, a régészeti leletek

Lámák a Gödörben
Nyolc vidéki városban és több mint tíz fővárosi
helyszínen követhették ﬁgyelemmel az érdeklődők szeptember 11-én a Magyar Dal Napja
rendezvénysorozat programjait. Budapesten, a
Gödör Klubban a félegyházi A Láma Dalai
együttes is színpadra lépett.
A Magyar Dal Napja ötlete 2008-ban fogalmazódott meg Presser Gáborban. Az ötlet az elmúlt
négy esztendő alatt országos méretű programfolyammá nőtt. A magyar vokális zene ünnepe
első megmérettetése az ez évi Sziget Fesztivál

alapján jelennek meg, de mégis
egyéni felfogását tükrözik.
2002-ben a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyarországi
Ökoturisztikai Egyesület bemutatóra hívta meg, amelynek témája az őskori agyagedény-készítés volt. Azóta évente több vidéki kiállításon jelenik meg.Termékei kis darabszámú, egyedi alkotások, 9 alkotása zsűrizett. Turisztikai megjelenései kézműves tanyai tábori programokban, és a Nemzeti Parkokkal való közös kiállítások és falunapok alkalmain. A Magyar Kézműves Remek cím birtokosa lett 2005-ben és 2006-ban.
2007. április 30-án megkapta a „Jászszentlászló Község Díszpolgára” címet.
volt, és miután alig várt mértékű sikert aratott,
2009-ben már önálló kezdeményezésként vágtak neki a szervezők az egyedülálló esemény
mind fővárosi, mind vidéki megszervezésének.
Azóta minden év szeptemberének második vasárnapján országszerte számos színvonalas
program hirdeti a hazai előadók és hazai zenék
nagyszerűségét. Így idén is együtt ünnepelhette
zenész és zenekedvelő a Magyar Dal Napját –
egy tucat budapesti, valamint nyolc vidéki helyszínen.
http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/09/11/20/M
a_van_a_magyar_dal_napja.aspx
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Elindult a Betűbölcsi
A nyári szünet után a babákat és mamáikat is várja a Városi Könyvtár gyermekbirodalma kéthetente kedden, délelőtt 10 órától. Az első foglalkozásra szeptember13-án került sor.

Eredmények, leves – egytálétel kategória: I. Sógorok 1. csapat – palóc libalevessel, II. Papatyi csapat –
kapros, tejfölös libaleves széles metélttel, III. Attila
király csapat – királyi káposztás liba.
Pörkölt kategória: I. Zsigerelők csapat – libazúza pörköltje, II. Kalán csapat – kecskeméti pörköltje, III.
Kiss csapat – kiskunsági libapörköltje.
Sült kategória: I. Kemencések csapata – kemencés
libája, II. Lila liba csapat – libacomb párolt fügével,
III. Kiskun Szabadidő Sport Kft. csapata – libamájas
piramis.

Ülésezett a GYIÖK

A tisztet Molnár Rita, a Móra Ferenc Gimnázium és Vereb Gábor, Petőﬁ Gépészeti Szakközép és Szakiskola diákja tölti be. A gyermek

Jól sikerült
a libafőző verseny
Idén sem maradt el a főzőverseny a Kiskunfélegyházi Libafesztiválon. A megmérettetésre baráti társaságok, munkahelyi kollektívák, jó szomszédok,
tehetséges szakácsok, kezdő és haladó háziasszonyok jelentkeztek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, míg sikerült kiválogatni a legízletesebb ételeket.

A játékos foglalkozáson alkalom nyílik az édesanyáknak tapasztalat cserére, beszélgetésre és tanulásra egyaránt. A félév során lesznek különböző
előadások (például a gyógyító kristályok jótékony
hatásáról és alkalmazásuk lehetséges módjairól), a
következő alkalommal (szeptember 27-én) pedig
a Waldorf óvoda mutatkozik be. A program nagyon
népszerű, egyre gyarapodik a résztvevők száma,
akiknek pályázaton nyert támogatás segítségével
biztosítják a bababarát környezetet. Ez nem csak
azt jelenti, hogy az édesanyáknak lehetőségük van
megfelelő higiéniás körülmények között etetni,
tisztába tenni a gyermekeket, hanem azt is, hogy a
könyvtár közösségi teret is biztosít számukra.

Első képviselő-testületi ülését tartotta szeptember 5-én a helyi gyermek és ifjúsági önkormányzat. A tagság egyebek között döntött a
két alpolgármester személyéről.

5. oldal

és ifjúsági önkormányzat éves programja a
Super School címmel kiírt pályázatra épül,
melynek lényege, hogy kiderüljön, melyik a
város legkiválóbb iskolája. Ezt egy vetélkedő
sorozat keretében kívánja kideríteni a GYIÖK.
A tagság mindemellett döntött arról is, hogy
idén szeptember 29-én rendezik meg a városi
diáknapot.

Életmód Klub indul
Az Európában már több éve sikeresen működő klubrendszer végre Magyarországra is eljutott, hogy segítsen minden embernek a jobb egészségi állapot és
a jobb közérzet elérésében. A klub non-proﬁt kezdeményezés. A Súlyfelejtő és Egészséges Életmód klub
lényege, hogy minden 18. életévét betöltött személyt
várunk, aki szeretne megszabadulni súlyfeleslegétől
vagy erősödni, izmosodni akar, aki egészségének javítására vágyik, aki jobb szellemi vagy sportteljesítményt kíván elérni. A foglalkozások 12+1 héten keresztül zajlanak, heti egy alkalommal. A klub tudományos koncepcióra épül. Minden órán egy adott témát dolgozunk fel, így lépésről-lépésre tudjuk elsajátítani a tudást és átvinni a mindennapokba. Mindenkinek személyes wellness-trénere lesz, akivel teljes diszkrécióban végzik a méréseket és a konzultációkat. A klubban elért eredmények jutalmazásra kerülnek, lesznek heti és végső győztesek, akik értékes
fődíjakat kapnak. A jelentkezéseket szeptember 25ig tudjuk fogadni max. 25 fős létszámig! További információ: http://felegyhazikozlony.hu/?p=16844
Kádárné Tóth Tünde wellness-tréner

Haraptak a halak a Lóúsztatónál
Horgászversenynek adtak otthont szeptember első hétvégéjén a Petőfi lakótelep
mögötti tavak. A megmérettetésen nem
csak félegyházi, hanem szerb és román
csapatok is részt vettek. Versenyt a Kiskunsági HSE rendezte. A megmérettetésen
tizennyolc csapat vett részt.
Eredmények:1. MÁV, 2. Crazy Carp, 3.
Tűzoltóság, 4. Polyák Pékség, 5. VSZKSZ,
6. N.t. Kft., 7. Kiskunság SE, 8. Rendőrség,
9. Félegyházi Malom Kft., 10. Polgárőrség,
11. SZVG I., 12. Autóuniversal, 13. P-Ker
Kft., 14. Előszer Kft., 15. Tejüzem, 16. Záportározó TEAM, 17. Szabadka, 18. SZVG
II.

Programok gyermekeknek: mesesátor,
kézműves foglalkozások, ugrálóvár, trambulin, íjászat, LYRA együttes: Bóbita Című
zenés produkciója …és Nagyobbaknak: Hadi relikviák a XX. századból- Kiállítás, Képviselői fogadóóra Dr. Vakulya Istvánnal, Kollár Lászlóval,
Beszélgetés a Budaházy családdal
A programokon a részvétel ingyenes!
Kérjük támogassa a Politikai foglyokat!
Időpont: 2011. október 15. 9-től 14 óráig
Helyszín: Innovációs központ,
Kkfháza, Szent János tér 2.
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Az Aradi vértanúkra emlékeznek

Egyházi sorok

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata az Aradi Vértanúk tiszteletére megemlékezést tart 2011. október 6-án
18.00 órától a Kiskun Múzeum épülete előtti emlékparkban.
A következő programmal várják a város polgárait: Fanfár, Himnusz, Koszorúzás,
Ünnepi megemlékezés és műsor,
Szózat. Közreműködnek: Juhász
István díszpolgár, nyugalmazott gimnáziumi tanár és a Móra Ferenc
Gimnázium Mozgásszínháza.

• Városi családi napot szerveznek a Művelődési Házban szeptember 24-én
szombaton. A nap részletes programja az Új-templom hirdető tábláján olvasható.
• Mindkét templomban szeptember 25-én vasárnap délután 4 órakor szolgáltatják ki a betegek szentségét. Akik szeretnének részesülni ebben a szentségben, előzetesen jelezzék szándékukat a Plébániákon!
• Szeptember 26-tól hétköznap 5 órakor, szombaton és vasárnap 6 órakor
kezdődnek majd az esti szentmisék az Új-templomban.
• Kiskunfélegyházi Ifjúsági Fúvószenekar hangversenyt ad 2011. október 1én, 19 órakor, a Zenei Világnap alkalmából. Kis- Fekete Vilmos vezénylésével minden zenei korszakból felcsendül egy- egy remekmű, magyar, és
külföldiek egyaránt.
• Terményhálaadás lesz október 9-én, vasárnap az Ó-templomban a 9-es és
a fél 11-es szentmisén, akinek van lehetősége, leadhatja terményét a sekrestyében szombatig (október 8.)
• A Jókai utca 1. szám alatt minden kedden és pénteken jótékonysági Karitász vásárt tartanak. Új árukészlettel várják a rászorultakat 8-tól 12 óráig.

Randevú a vasútállomáson
A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési irodájának munkatársai
szeptember 25-én vasárnap is programmal várják az érdeklődőket. Délelőtt 9 és 10 óra között lehetőség nyílik a vonatközlekedés irányító-vezérlő berendezés működését megismerni, gyülekező a vasútállomás várócsarnokában. Délután kettőkor pedig kerékpártúra indul a Városháza
elől Petőﬁszállás-Pálosszentkútra, ahol megtekintik a kegyhely nevezetességeit. A célállomáson a résztvevőket vendégül látják és mindenki kap egy apró ajándékot emlékbe.

Ünnepélyes Projektzáró
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata /Kedvezményezett/ nevében ezúton tisztelettel meghívom Önt a DAOP-3.1.2/A-09-2009-0005 azonosító
számú „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Kiskunfélegyházán, a Szentesi út – Liget u. – Alpári út nyomvonalán” című projektre záró rendezvényére. Helyszín: 6100 Kiskunfélegyháza, Vásártér. Időpont: október 5. 14.00
óra. Program: Érkezés kerékpárral a Vásártérre – találkozás a volt Bankfalui Általános Iskola előtt 13.30 órakor. Ünnepi beszédet mond Kapus
Krisztián, Kiskunfélegy-háza Város polgármestere. Az elkészült kerékpárút közös megtekintése a jelenlévőkkel (kb. 10 perc). Szalagátvágás a projektzárás keretében. Sajtótájékoztató a Vásártéren, a projekt keretében újonnan létesült kerékpártárolónál. Állófogadás a Tűzoltóság épületében.
Kapus Krisztián polgármester

Szüreti felvonulás és bál
Idén is megrendezi a Nagyszőlő úti és a Haleszi Gazdakör hagyományos
szüreti felvonulását és bálját. A rendezvény szeptember 24-én, 9 órakor kezdődik.
Programok: 9-9.30 óra: gyülekezés a Nagyszőlő-Úti Gazdakör épületénél.
9.45 óra: Indulás Haleszba. 10 óra: Gyülekező a Kiskunsági TÉSZ-nél.10.15
órakor: A két gazdakör közös felvonulása Kiskunfélegyházán. 10.45 óra: Érkezés a Majsai út felől a Kossuth utcára. 11 óra: Borszentelés a Szent István
templom előtt. 11.30 óra: Fogadás a Polgármesteri Hivatal előtt. Felvonulás az E-5-ös úton, Bercsényi utcán. A felvonuláson részt vesznek népviseletbe öltözött csőszpárok, csikósok. Fogatok parádés felvonulás. Must és
borkóstolás. Szüreti Bál 19 órától a Kiskunsági TÉSZ telephelyén.

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Nagy József- Szank, Makaria Józsefné- Lakitelek, Busa
Jenő Benedekné- Kiskunfélegyháza, Német Zoltánné- Lajosmizse,
Laczkó Lajosné- Pusztaszer
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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: Szept. 19-től szept. 25-ig HOLLÓ patika Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71.Tel.: 76/462-454. Szept.
26-tól, okt. 2-ig HÓVIRÁG patika, Kkfháza Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463363. Okt. 3-tól 9-ig KAMILLA Patika, Kkfháza, Alpári út 29/A. Tel.:
76/432-000. 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: 9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szept. 24-én és 25-én Dr. Pesír Zoltán,
Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3619-330), Dr. Sörös József
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188). Okt. 1-én és
2-án Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097),
Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85,
06-70/321-05-84.
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Számlálóbiztosokat
képeznek
PÉNTEK (szeptember 30.)
18:00 Szentmise az Asztalos János utcai keresztnél
22:00 Utcabál a SPAR előtti parkolóban
A Dj pultnál Sós Tamás, a koktél pultnál Hári
Ricsi, a Barátok Közt Botondja és sorozatbeli barátai Tilda, Kinga, Emma!
SZOMBAT (október 1.)
6:00 Lakótelepi Horgászverseny a Lóúsztatónál
(Nevezés 30/743-2877)
8:00 Lakótelepi Főzőverseny ( Nevezés 70/2074282) Dr. Holló Lajos utcai játszótér mellett
11:00-14:00 a Sirius Rádió a Petőﬁ-lakótelepről
élőben sugároz
13:00 A horgászverseny eredményhirdetése a
színpadon
13:30 A főzőverseny eredményhirdetése a színpadon
14:00 Jászszentlászlói Nyugdíjas klub műsora
14:30 Turpinszki amatőr színjátszó csoport előadása
15:00 Óvodások műsora – Constantinum Óvoda, Becsényi Óvoda
16:00 Százszorszép óvoda óvodásainak és óvónőinek műsora
16:30 Kiskunfélegyházi magánénekesek műsora-Kiss Ákos Jenő nótaénekes és Csányi József17:00 Wings TSE táncbemutatója
17:30 Ipartestület Hagyományőrző Csoportja –
Bodor István vezetésével
18:00 A Főnix Dance Tánc-és Sport Stúdió táncosainak műsora
18:20 Illés Tóni hangutánzó
18:30 Karthago rendhagyó koncertje
19:30 Szekeres Adrienn műsora
20:30 DJ Dominique
22:00 Utcabál a SPAR előtti parkolóban

VASÁRNAP (október 2.)
Egészségfelmérés egész nap a színpad mellett
10:00 „Lakótelep erős embere” verseny a színpad előtt (Nevezés 30/441-6738)
10:00 Gyermekmotorozás, pónis kocsikázás –
dodzsem mellett
11:00 Csipi-csupi bábszínház
13:00 A „Lakótelep erős embere” verseny eredményhirdetése a színpadon
14:00 LAKÓTELEPI KUPA – kispályás labdarúgó bajokság a Darvas iskola udvarán
15:00 Félegyházi Táncszínház fellépése
15:30 Akrobat Team táncosainak bemutatója
16:00 Silver Step táncosainak bemutatója
16:30 A Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosainak műsora
17:00 A Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület
műsora
17:30 Patai Ádám és Katona Kitti társastánc bemutatója
18:00 „8 óra munka…” Nagy Feróval
19:00 Kaposvári MegaRox színház musical és
operett estje
20:30 Fergeteges záró buli a Digital együttessel
GYERMEKPROGRAMOK
SZOMBAT délelőtt a SPAR parkolóban
10:00 Gyermekmotorozás és kaszkadőr bemutató, testközelben rendőr és tűzoltóautó, kipróbálható a Süveges Autósiskola szimulátora, aszfaltrajzolás óvodásoknak és általános iskolásoknak
11:00 Íjászbemutató – Jurta – katonai hagyományőrzés
13:00Arcfestés – csillámtetoválás – Darvas téri piac
13:00-14:00 Óvodások futóversenye Darvas téri játszótér
13:00-16:00 Barkácsolás – Darvas téri közösségi ház
16:00-18:00 Autómodellezés – SPAR parkoló

Két helyszín, nyolc érem, két bajnoki hely
Két helyszínen adtak tudásukról tanulságot
szeptember 17-én a kiskunfélegyházi Turul
Koppány Íjászai HE tagjai.A Magyar Íjász
Szövetség történelmi versenysorozatának ötödik, egyben utolsó megmérettetésére került
sor a kőszegi Jurisics-vár ódon falai között, a
Történelmi Íjász Európa Bajnokság zárónapján. Az egykörös 22 célos versenyen kb. nyolcvan íjász versengett.
A serdülő lány kategóriában Vas Bianka első,
Ladányi Ágnes második helyezést ért el. Tábi
János iﬁ ﬁú kategóriában negyedik lett. A felnőttek sem szégyenkezhettek a teljesítményük
miatt, Bakró István, Dinnyés Gyula és Vass
Tibor egyéni csúcsokat lőve a mezőny felső
harmadában végeztek. A versenysorozat végén
kihirdetésre kerültek a minősítési szintek is és
a bajnokság végeredményei is. Vas Bianka I.
osztályú minősítést szerzett, míg Tábi János,
Dinnyés Gyula és Vass Tibor III. osztályút.

Az összesítésben Tábi János a Magyar Bajnokság harmadik helyét szerezte meg iﬁ ﬁú kategóriában. Vas Bianka, az év során 2312 pontot gyűjtött, a serdülő lány kategóriában a legtöbbet, de hiába, mivel csak a legjobb három
verseny eredmény számít bele a Magyar Bajnokságba így ez csak az előkelő második helyre lett elég. Ladányi Ágnes Serdülő lány kategóriában a negyedik helyen végzett az éves
versenysorozaton.
Ugyanezen a napon, Csongrádon két körben 13
célt kellet leküzdeni az örömíjász verseny keretei között. Itt is szépen teljesítettek a
Koppány Íjászok. A gyerekek közül Szeibert
Nóra harmadik, Szabó Dominik első helyezést
ért el. Nathalie Friedrichs iﬁ lány kategóriában
a dobogó harmadik fokára állhatott. A felnőtt
nők között Magyar Zsanett a második helyet
érte el. Csányi József a legnehezebb, legnépesebb kategóriában a felnőtt férﬁak között
bronzérmet szerzett.

Mivel idén ősszel népszámlálás lesz
Magyarországon, ezért a Központi Statisztikai
Hivatal munkatársai négy napos képzést tartanak a számlálóbiztosoknak. Kiskunfél-egyházán szeptember 12-én kezdődött az oktatás
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
A következő napokban 121 számlálóbiztos és
30 felülvizsgáló ismerkedik meg a jogszabályi
háttérrel, az irányadó alapelvekkel és a munkakörének megfelelő feladatok adminisztrációs
oldalával. A képzés vizsgával fog záródni,
melynek sikeressége az előfeltétele annak, hogy
a számlálóbiztosok munkába állhassanak.

Népszámlálás 2011.
2011. évi népszámlálás lebonyolítására október
1. és 31. között kerül sor a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezései alapján. A törvény értelmében az
adatszolgáltatás – bizonyos kérdések kivételével – kötelező. Nem kötelező a nemzetiségre,
anyanyelvre, vallásra, a tartós betegségekre és
a fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása.
Az adatfelvétel név nélkül történik – a 2011.
október 1-jén 0 órakor fennálló állapotnak megfelelően -, a felvett adatok kezelése szigorú titoktartási szabályok megtartásával történik. A
kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra
használhatóak. A népszámlálás sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.
Kiskunfélegyháza területén 121 számlálóbiztos
látja el az összeírási feladatokat. A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni
őket.
Az adatszolgáltató csomagok kézbesítése
szeptember 27. és 30. között történik a lakosság részére. Kérjük, hogy ezt az egységcsomagot ne szóróanyagnak tekintsék, őrizzék meg,
ez jelenti a kitöltés alapját.Az adatszolgáltatás
teljesítésének módjai:
• önállóan interneten vagy papír alapon, de erre csak október 1. és 16. közötti időszakban van
lehetőség.
• Számlálóbiztos által történő adatfelvétellel az
összeírás teljes ideje alatt október 1-31-ig.
•Az egy háztartásban élők csak ugyanazt a kitöltési módot választhatják.
Kérjük, hogy akik 2011. október 1. és 31. között
valamilyen oknál fogva kimaradnak az összeírtak köréből, jelentkezzenek a népszámlálási
pótösszeírás céljából a lakhelyük szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal Jegyzőjénél 2011.
november 1. és 8. között.
Együttműködésüket köszönjük.
Dr. Fehérváriné Dr. Csölle Yvette jegyző
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Huszadik lett Instben Simon Gergely Négy érem
a halasi szüreti futáson
Szeptember 9-én délután rendezték meg a XXI.
Nemzetközi Halasi Szüreti utcai futóversenyt Kiskunhalason. Kiskunfélegyházáról a Jogging Plus
Szuperinfó Futóklubból négy versenyző állt a hét
kilométeres táv rajtjához.
A 16 év alattiak korosztályában Hegyi Dóra 1. helyezést, a 17-20 év közötti korosztályban Hegyi
Brigitta 1. helyezést, Nemes Mónika 2. helyezést ért
el. A 41-50 évesek között Nagy Sándor 1. állhatott a
dobogó legmagasabb fokára. A versenyzőinknek az
eredményhirdetés után városunk polgármestere, Kapus Krisztián gratulált elsőként a helyszínen.
Németh László
Kiválóan szerepelt az ausztriai Inst városában
megrendezett falmászó világbajnokságon Simon
Gergely, a Darvas Szabadidő és Sport Egyesület
sportolója. A tehetséges versenyző junior kategóriában – kilencvenkilenc induló közül – az előkelő
huszadik helyet hódította el gyorsmászásban.
Az ifjúsági világbajnokságon öt kontinens 466 versenyzője állt rajthoz. Simon Gergely korosztályában kilencvenkilenc ﬁatal vetélkedett nehézségi és
gyorsasági mászásban. A DSZSE versenyzője a

tizenhat méter magas, hét pluszos nehézségű falat
12,5 másodperc alatt küzdötte le, a mi a huszadik
helyhez volt elegendő.
Simon Gergely hat éve kezdte a falmászást. Ez idáig több nemzetközi- és hazai versenyen állt dobogóra. A junior magyar bajnok idén Petzenben harmadik lett, illetve egy európai bajnoki fordulóban
szerepelt kiválóan. Az ausztriai verseny után sincs
azonban pihenő, hisz a hétvégén már Szerbiában
kell bizonyítania Fábián József tanítványának, ahol
Gergely dobogós helyre számít.

,,Véres” ütközet az első fordulóban
Szeptember 18-án játszotta első bajnoki mérkőzését
a P&P NB II-ben szereplő férﬁ kézilabdacsapata.
Az ellenfél a Mezőtúr együttese volt. Mindkét csapat
játékán a győzni akarás látszott. A vendégcsapat
nem kímélte játékosainkat, sorozatos fautokkal, szabálytalanságokkal tördelte a játékot.
A mérkőzés elején még a P&P kézisei vezettek, majd
fejsérülés miatt az egyik frontember kiesett a játékból.
A 13:15-as félidő után a játék továbbra is hasonló képet mutatott. Lőtt és válaszgólok sorozatát látta a közönség. A mérkőzés hajrájában azonban a hazai szurkolók óriási buzdításának köszönhetően csapat be-

vetette erőtartalékait, bravúrt-bravúrra halmozva három góllal, 31-28 arányban megnyerte a mérkőzést.
A P&P Félegyházi NB II férﬁ felnőtt csapat gólszerzői: Teimel Róbert (4), Ignácz Vilmos (7), Virág
Sándor (5), Savanya Zsolt (7), Bolvári István (4),
Kálmán Róbert (3), Berta László (1), Prezenszki
István (kapus).
Junior: 28-28. Gólszerzők: Hatvanyi Ferenc (4), Retkes József (2), Tóth Viktor (7), Nagy Péter (7), Keleti Dániel (3), Kiss Szabolcs (5), Fekete Krisztián (kapus), Fekete Gábor (kapus). Legközelebbi hazai mérkőzés: október 1-én 16 óra, KÉSZ Aréna Sportcsarnok.
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Ludas Matyi
sakkverseny
A XIII. Kiskunfélegyházi Libafesztivál keretében a
művelődési központ „ Pince 72 „ Sakk Klubja szeptember 10-én megrendezte az I. Ludas Matyi Egyéni Sakkversenyt. A résztvevők felnőtt és egyéni kategóriában mérték össze erejüket Karsai István a
KHTK – Csongrád NB II-es csapata éljátékosa játékvezetése mellett.
A színvonalas mérkőzéseket hozó versenyen a két
kategóriában az alábbi sakkozók végeztek az érmes
helyeken. Felnőttek: 1. Samu Richárd, 2. Rácz István,
3. Retkes Péter. Ifjúságiak: 1. ifj Tóth László, 2. Hideg Ferenc, 3. Hideg Gergő. A győzteseknek és a
helyezetteknek a kupákat és az értékes díjakat a verseny fő támogatója a Integrál Zrt. Kiskunfélegyháza
Baromﬁfeldolgozó Üzemének termelési igazgatója
Vajda Tamás adta át a művelődési ház kamaratermében. Vajda úr versenyértékelő beszédében gratulált a győzteseknek, megköszönte a szervezést és kifejezte azon reményét, hogy váljon hagyománnyá a
Ludas Matyi Sakkverseny, s kerüljön majd megrendezésre az elkövetkezendő Libafesztiválok programjaiban is. Nagy György a „Pince 72” Sakk Klub
vezetője a sakkozók nevében örömmel és köszönettel fogadta a felajánlást, s ígéretet tett arra, hogy a sakk
klub természetesen a jövőben is szívesen szervezi
majd a sakkversenyeket. A „Pince 72” Sakk Klub
következő versenye: X. Kossuthváros Kupa felnőtt,
férﬁ egyéni sakkverseny október 1-én /szombat 9
órai kezdéssel/ kerül megrendezésre a Perczel utcai
Lila Akác Vendéglő kerthelyiségében. . - engyé -
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