Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának lapja

Félegyházi

Megjelenik 2 hetente ingyenesen Kiskunfélegyháza közigazgatási területén
2011. október 6. XX. évfolyam 18. szám

Közlöny

Több ezer érdeklődő a lakótelepi fesztiválon Tisztújítás a KVE-nél
Törvényi kötelezettségének eleget téve,
szeptember 23-án Kiskunmajsán, tisztújító közgyűlést tartott a Kiskunok Vidékéért
Egyesület (LEADER).
A szakmai beszámoló után megtörtént a
szavazás, ahol egy személyi változás mellett megerősítették a régi tisztségviselőket.
Így a Kiskunok Vidékéért Egyesület elnöke
továbbra is Kapus Krisztián (Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat), elnökhelyettes Gyovai István (Kiskunhalasi Önkormányzat) lett. Részletek a 2. oldalon.

Széchenyi emlékére

Idén is szentmisével kezdődött el a hagyományos fesztivál a Petőfi-lakótelepen. Az egyházi szertartást Szécsényi Attila, az Ó-templom káplánja celebrálta szeptember 30-án az Asztalos János utcai keresztnél. A
rendezvény este utcabállal folytatódott, másnap versenyek, kulturális programok, játékok várták a kicsiket és a nagyokat.
Folytatás a 2. oldalon.

100 éves a Városháza
A kiskunfélegyházi Városháza épülete a XX.
század elején, 1909-1911 között épült, Vas József
tervei alapján. A város képviselő-testülete 1908.
november 20-án döntött az építkezés megkezdéséről. Az építkezést Morbitzer Nándor műépítész
fejezte be, Ő tervezte a Városháza tornyát is.

Az új Városháza alapkövét 1910. október 16-án
helyezték el. Az épület egy esztendőre rá el is készült. Száz éve áll tehát a kiskunfélegyházi Városháza, a jeles évforduló megünneplésére október 16-án kerül sor.
Folytatás a 2. oldalon.

Gróf Széchenyi István születésének 220.
évfordulója alkalmából rendeztek ünnepséget szeptember 21-én, a Móra Ferenc
Gimnáziumnál. A megemlékezésen a gimnazisták mellett a Platán utcai Általános
Iskola tanárai és diákjai is részt vettek.
A kiváló író és államférfi munkásságát Juhász István, városunk díszpolgára, nyugalmazott gimnáziumi tanár méltatta. Ezt követően a gimnázium tanárai és diákjai, majd
a KÖÁI Platán utcai tagintézmény képviselői helyezték el az emlékezés virágait
Gróf Széchenyi István emléktáblájánál. A
nagy magyar emlékére rendeztek kiállítást
a Kiskun Múzeumban, szeptember 28-án.
Folytatás a 2. oldalon.

Elkészült az új kerékpárút

Köszönet az időseknek

Október 5-én adták át az új Szentesi
– Liget- Alpári úti kerékpárutat. A
projektzáró rendezvény a volt Bankfalui iskolánál kezdődött. A résztvevők ezek után megtekintették az új
kerékpárutat. A nemzeti színű szalag
átvágása előtt Kapus Krisztián polgármester mondott köszöntőt.

A városban több rendezvényt is tartottak az Idősek Napja alkalmából.
Délelőtt a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Nádasdy utcai, majd a Csanyi úti otthonban köszöntötték az idősebb
generáció tagjait.

A beruházás 197 millió forintba került, melyből 167,5 millió volt az Európai Uniós és az állami támogatás. A
Szentesi – Liget- Alpári úti szakasz a
Kiskunfélegyházi kerékpárút hálózat
egy fontos része, de már tervben van
a Bercsényi – Mikszáth Penny Market áruház közötti rész építése is,
melynek megvalósítására már pályá-

zatot nyújtott be a város. A majd négy
kilométer hosszú kerékpárutat a budapesti székhelyű ÚT-ÉP-KER ’97
Kft. készítette el, helyi alvállalkozók
bevonásával. A kivitelező a rendelkezésre álló összegből 3854 méter hoszszú, dupla aszfalt réteggel ellátott kerékpárutat épített. A Szentesi úton
1744, a Liget-Alpár szakaszon 2110
méter hosszú és változó szélességű (23,25) a burkolat. Megoldódott a csapadékvíz elvezetés, valamint kerékpártárolót alakítottak ki a vásártér melletti területen a szakemberek.

A művelődési központban
zajlott családias hangulatú
ünnepség a Nyugdíjas Klubok Egyesülete szervezésében. A polgármesteri köszöntőt követően a Móra utcai óvódások, majd a
Kossuth szakközépiskola diákjai adtak műsort. A program második felében a
TKIKI növendékei, zárásként pedig a Padkaporos
Táncegyüttes lépett színpadra. Folytatás a 2. oldalon.

2. oldal
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100 éves a Városháza

Tisztújítás a KVE-nél

Folytatás az 1. oldalról.
A kiskunfélegyházi városháza épülete a XX. század
elején, 1909-1911 között épült, Vas József tervei
alapján. A város legimpozánsabb, országosan is ismert szecessziós épületének építését az tette indokolttá, hogy a régi, 1823-ban épült emeletes városháza helyiségei „szűknek” bizonyultak a helyi közigazgatás számára. Az új városi székház építésére a
tanács 1903-ban írt ki pályázatot, amelyre 12 pályamű érkezett, elfogadásra azonban egyik sem volt alkalmas. Végül az 1905-ben újra meghirdetett pályázaton elfogadták Vas József mérnök terveit, a képviselőtestület pedig 1908. november 20-án döntött az
építkezés megkezdéséről. Már folyt a munka, amikor a tervező Vas József elhunyt és az építkezés vezetését Morbitzer Nándor műépítész vette át. Ő tervezte a városháza tornyát is. Az új városháza alapkő
letétele – kissé megkésve – 1910. október 16-án, ünnepélyes keretek közt történt. Az alapkőbe, réztokba
elhelyezett okiratot tettek, amely a város közügyeit
végző utódokat kéri, hogy „ … szeretett szülővárosunkat minden téren előbbre vinni épp oly szent kötelességnek tartsátok, mint nehéz viszonyaink között
mi is mindig annak tartottuk” Isten áldását kérjük reátok és hazaﬁas önzetlen munkálkodásotokra!” Ez
a városháza Lechner Ödön építésznek, a szecesszió
nemzetközi rangú magyar képviselőjének, egyedi,
sajátos díszítőelemét tükrözi. A falakon magyaros
ornamentika látható, amely külsejében és stílusában
rokonságot mutat az egykoron magyar városok: marosvásárhelyi (Erdély) és a szabadkai (Szerbia) városházával. Az épület Kossuth utcára néző szeceszsziós homlokzatdíszítés elemeit és tetejének színes
majolikáját a híres Zsolnai Vilmos pécsi gyárában
készítették.

Folytatás az 1. oldalról.
Tagok: Antal István Imréné (Nagycsaládosok
Bugaci Egyesülete), Dongó József (Kiskunsági TÉSZ), Fogl András (Kiskunmajsa Városért Szövetség Egyesület), Kovács Gábor (Községünkért Alapítvány), Mezei Jenő (vállalkozó), Patkós Zsolt (Szank Önkormányzata),
Tóth-Baranyi László (vállalkozó). A Felügyelő Bizottság elnöke Dr. Garai István Levente,
tagjai: Á. Fúrus János (Csólyospálos Önkormányzat) és Kispál István (Kisszállási Önkormányzat). Az egyesület feladatait továbbra is
munkaszervezet útján végzi, melynek vezetője Szász Anikó. A megújult elnökségnek és a
megerősített munkaszervezetnek bőven akad
munkája, hiszen október folyamán benyújthatók az új LEADER-pályázatok.
Háromszintes tornya 45 méter magas. Lenyűgözően szép az épület szecessziós stílusú díszterme. A
díszteremben több képzőművészeti alkotás is látható. Az oldalfalakon egymással szemben dr. Holló
Lajos (1859-1918) a város egykori országgyűlési
képviselőjének és Kossuth Lajos (1802-1894), az
1848/49-es szabadságharc vezéralakjának életnagyságú portréi láthatók. Az oldalbejárat mellett
Munkácsy Károly (1923-2010) egykoron városunkban tanult szobrászművész faragott alkotása áll,
rajta Kiskunfélegyháza híres személyeinek, Petőﬁ
Sándor költő, Móra Ferenc író és Holló László festőművész portréival. A szecessziós mintákkal gazdagon díszített városházát őseink sokáig így jellemezték: „Tornyosan áll, s cifrán, mint a puszta virága.” A város polgárai kedvelik és megbecsülik
Kiskunfélegyháza belvárosának ékességét.

Több ezer érdeklődő a lakótelepi fesztiválon
Folytatás az 1. oldalról.
Horgászversennyel kezdődött a VII. Lakótelepi Fesztivál második napja. Két órával később tucatnyi bogrács alatt lobbant fel a tűz. A SPAR parkolóban gyermekmotorozás és kaszkadőr bemutató, a Süveges Autósiskola szimulátora, aszfaltrajz, íjászbemutató és sok egyéb program várta az érdeklődőket. A délutáni program Jászszentlászlói Nyugdíjas Klub műsorával indult, este
pedig a Karthago együttes, Szekeres Adrienn és dj. Dominique szórakoztatta a nagyérdeműt. Vasárnap három versenyszámban – traktorkerék görgetés, petrencés-rúd tartás, súlycipelés – mérték össze erejüket Félegyháza vállalkozó szellemű emberei. Az erős emberek vetélkedőjét immáron hetedik alkalommal rendezte meg a Séberger SC. Ezt követően kispályás labdarúgó bajnokságnak adott otthont a Darvas iskola udvara. A nagyszínpadon egyebek mellett a Félegyházi Táncszínház, mazsorettek,
versenytáncosok,
valamint
Nagy Feró
lépett színpadra.

Fotók: Hajdú Ferenc, Gulyás Sándor

Egyesület alakult
Selymesben
Megalakult a „Selymesért Egyesület”. A szervezet elnöke Molnár Tiborné lett.
Az egyesület célja a közösségépítés, hagyományőrzés, az itt lakók érdekeinek képviselete. A szervezet létrehozása után a pályázati lehetőségek is megnyíltak, ennek tudatában egy
közösségi ház kialakítását fontolgatja a tagság.

Széchenyi emléke
Folytatás az 1. oldalról.
Széchenyi emléke címmel nyílt kiállítás szeptember 28-án a Kiskun Múzeumban. A tárlatot a Kiskun Múzeum és a KÖÁI Platán Utcai
Általános Iskolája szervezte. A kiállítás a 25
éves múltra visszatekintő helyi, illetve az országos Széchenyi kultuszötvözete. A látogató
megismerkedhetett itt Gróf Széchenyi István
életével és munkásságával, valamint megtekinthette az 1986 – 1991 óta zajló ünnepségek
fotóit, a témában kiírt pályázatok eredményeit, azokat a gyermekmunkákat, melyek a kultusz tovább mélyítését szolgálták. A tárlaton
játékok, korabeli ruhák is helyt kaptak.

Az aradi vértanúkra
emlékeznek
Az aradi vértanúk tiszteletére tart megemlékezést ma (október 6-án) 18.00 órától a
Kiskun Múzeum épülete előtti emlékparkban Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. A fanfár és a Himnusz elhangzása után
helyezik el a megemlékezés virágait az emlékmű talapzatán a város, a pártok és a civil
szervezetek képviselői. Közreműködnek:
Juhász István díszpolgár, nyugalmazott
gimnáziumi tanár és a Móra Ferenc Gimnázium Mozgásszínháza.
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Dánok jártak kórházunkban

Mária néni 90 éves

Dán delegáció érkezett Bent Hansen, a Középdániai Régió elnökének vezetésével október 4-én
délelőtt városunkba. A vendégek először a Városi Kórház – Rendelőintézet Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központját, majd a Városházát tekintették meg. A delegációt Kovács József főigazgató főorvos, valamint Kapus Krisztián polgármester fogadta és hívta fel a ﬁgyelmüket az
egészségturizmus lehetőségeire.

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte szeptember 30-án Szamosi Ferencné. Az idős hölgyet
Kapus Krisztián polgármester és Balla László
alpolgármester köszöntötte otthonában a jeles
évforduló alkalmából. Szamosi Ferencné a virág mellé egy oklevelet is kapott, melyet Orbán
Viktor, Magyarország miniszterelnöke látott el
kézjegyével.

Bács-Kiskun megye és a Közép-dániai Régió közötti kapcsolat több évtizedes múltra tekint vissza.
Kecskeméten működik a Dán Kulturális Intézet,
mely koordinálja a két ország, ezen belül a két
megye közötti kapcsolatot. Az együttműködés eddig főleg kulturális és turisztikai területen folyt. A
kiskunfélegyházi kórházban tett látogatás új lehe-

tőséget kínál a kapcsolat elmélyítésére, mégpedig
az egészségturizmus terén. A dán delegáció délután a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás képviselőivel
találkozott, majd a Bácskai Kultúrpalota megtekintése után útjuk Veránkára, onnan pedig
Budapestre vezetett.

Szamosi Ferencné 1921. szeptember 30-án született Kiskunfélegyházán. A Constantinum Intézményben fejezte be tanulmányait. 1942-ben ment
férjhez. A világháború alatt katonatiszt feleségeket és gyermekeiket az orosz csapatok és front
elől lovas kocsi karavánon menekítette nyugat felé. Egy évig tartó viszontagságos Nyugat-dunántúli bolyongás után tért haza egy éves ﬁával.

Félegyházi siker a 18. Hajas Kupán
Száztizenhét pályamunkával indultak a Hajas szalonok fodrászai és tanulói az idei Hajas Kupán. A
megmérettetésen Hajas László tanítványa, a kiskunfélegyházi Darányi Cintia az első helyet hódította
el a Női frizura – tanulói hajvágásban.
Az évről évre egyre több szakembert megmozgató
és igen színvonalas kreációkat megmutató versenyen négy képet kellett beküldeni az elkészült frizuráról. A műveket neves szakemberek és a szakmédia képviselői értékelték, míg a női magazinok
szerkesztői a legnagyobb és leginkább tetsző átalakításra (Metamorfózis kategória) szavaztak. A
győztesek londoni szakmai utat és nagy összegű
vásárlási utalványt kaptak a Hajas Kft.-től, illetve
több különdíjat is felajánlottak a támogatók az általuk legjobbnak talált frizura elkészítőjének. Darányi Cintia modellje Gulyás Zsuzsanna volt.
Smink: Borits Adrienn. Foto: Solymosi Zoltán. Retusálás: Nagy Ferenc – Free Be Unique.

A játék szerepe a mindennapokban
Soron következő foglalkozását tartotta szeptember 27-én a városi könyvtár Betűbölcsije. A téma a játék szerepe a mindennapokban.
Dobos Matild foglalkozásvezető a játék
szerepének fontosságát hangsúlyozta,
valamint hogy a játék nem más, mint a
belső késztetésből fakadó, örömet szerző tevékenység, még akkor is, ha nincs
látható jele. A gyermeknek örömet szerez, gazdagítja tapasztalatait, színesíti
mindennapjait. A foglalkozást mondókákkal, énekkel és babzsák készítéssel
színesítették a résztvevők.

Liszt Ferenc emlékest a könyvtárban
Zenei estet rendeztek szeptember 29-én, Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Hattyúházban.
A zeneszerző életéről Kapus Béláné és Kapus
Béla tartott előadást, a Liszt átiratokról Vajda
Dóra beszélt. Egyben képeslap kiállítás is nyílt
Sasvári Tiborné gyűjteményéből.

A frontot megjárt férje Kiskunfélegyháza katonai
parancsnoka lett, majd a Szabadság-téri Általános Iskola igazgatói posztját töltötte be. Szamosi
Ferencné a Petőﬁ Sándor Gimnázium, majd a
Móra Ferenc Gimnázium ügyintézőjeként dolgozott, 1977-ben ment nyugdíjba. Két ﬁa közül
egyikük az építészmérnöki, másikuk a tanári pályát választotta. Szamosi Ferencné öt unoka és
két dédunoka boldog nagymamája. Bevallása
szerint hosszú tartalmas életét a szolgalmas hétköznapoknak, és az egészséges életvitelnek köszönheti.

Köszönet az időseknek
Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester ünnepi beszédében elmondta, ez a nap jó alkalom arra, hogy
kifejezhessük tiszteletünket és nagyrabecsülésünket az előttünk lévő nemzedékeknek. Hálával tartozunk nekik azért, hogy szorgalmas
munkájukkal, áldozattal a nehéz időkben megteremtették és biztosították nekünk, ﬁatalabbaknak, gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tanulhassunk, dolgozhassunk, és nyomdokukba
léphessünk. Bátorítottak, tanácsaikkal segítettek és segítenek ma is át bennünket az élet, a
mindennapok néha nagyon nyomasztó terhein.
Egy új és boldogabb világot készítettek elő, és
közben szeretettel egyengették utunkat. Szükségünk van az idősekre, és szükségünk van
egymásra, hogy több biztonságot, egészséget,
tevékenységet, megbecsülést és törődést nyújthassunk jövőnk alakításához. Köszönettel tartozunk tehát nekik az életünkért, a múltunkért
és a jövőnkért is.

4. oldal

A tatárjárásról
a Kiskun Múzeumban
Három napos konferencia zajlott szeptember 2123. között a Kiskun Múzeumban „Tatárjárás” címmel. E rendezvény apropóját adta, hogy idén töltötte be a 70. életévét Pálóczi Horváth András
kunológus, a téma legavatottabb szakértője.
A helyi múzeum 2008-ban Kun-Kép címmel rendezett konferenciát Horváth Ferenc régész 60. születésnapja tiszteletére. Mind a konferencia, mind az
abból született tanulmánykötet kedvező visszhangot
kapott szakmai körökben. A Kiskun Múzeum idén
Pálóczi Horváth András 70. születésnapja alkalmából hívta össze a szakma kiválóságait, régészeket,
történészeket, nyelvészeket. A konferencia témája a
tatárjárás, és az ehhez kapcsolódó új kutatási eredmények megismertetése. Régészeti szempontból
mindenképpen aktuálissá vált a téma boncolgatása,
hisz az elmúlt évek alatt több lelőhelyen fejeződtek
be az ásatások – mondta el Rosta Szabolcs, a megyei múzeumi szervezet igazgatója.

Programajánló
Művelődési Központ októberi programjai
Október 7., péntek 19 óra: Bődöcs Tibor önálló
estje: Az élet értelme és kertészeti tippek címmel..
Október 8., szombat 13.30 – Gorkij u.:Az állatok
világnapja programjai.
Október 8., szombat 16 óra: Tarjányi Xénia kiállítása. A tárlatot megnyitja Szabó Ildikó művésztanár.
Október 15. szombat 17 óra: Nótaest Szikora
István szervezésében.
Október 19. szerda 18 óra: Dán ifjúsági szimfonikus zenekar (REMUS) hangversenye. Köszöntőt
mond: Jankovszki Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés tagja.
Október 20., csütörtök 17 óra: „Zarándoklat a vasfüggönyhöz”. Zutschi Gandhi indiai ﬁatalember zarándoklata. 1956. október 23-áról szóló dokumentumﬁlm bemutatása. Köszöntőt mond Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. Bevezetőt tart: dr. Tarjányi József.
A városi könyvtár októberi programjai
Október 3-9.: Országos Könyvtári Napok a városi
könyvtár szervezésében.
Október 6., csütörtök 17 óra: Légy Te is lángelme!
A teljes elmés tanulás titkai gyerekeknek és felnőtteknek Előadó: Hartyániné Barta Judit
Október 8., szombat 17 óra: Az ÉV OLVASÓJA
díjak átadása.
Október 9., vasárnap 8-12 óra: Könyves Vasárnap programjai a Hattyúházban.
Október 11., kedd 16.45 óra: Könyvek Klubja Olvasókör
Október 13., csütörtök 17 óra: 220 éve született a
magyar drámairodalom kiemelkedő alakja: Katona
József. Juhász István gimnáziumi tanár előadása.
Október 15., szombat 9-12 óra – Kossuth városi
Óvoda: A Madárbarát Klub foglalkozása: Madárodú készítése és játékos tevékenységek.
Október 18., kedd 10 óra: A Betűbölcsi vendége
a Waldorf Óvoda. A városi könyvtár Baba-mama
Klubja.

Félegyházi Közlöny

2011. október 6.

Rézkarcok a könyvtárban
Bella Rózsa, Pilinszky-díjas művésztanár alkotásaiból nyílt kiállítás szeptember 22-én a Hattyúházban. A tárlatot dr. Turai G. Kamil művészetﬁlozófus
nyitotta meg. A kiállítás október 6-ig tart nyitva.
BELLA RÓZSA Pilinszky-díjas művésztanár
1951-ben született Gyomaendrődön. 1975-től biológia-rajz szakos tanárként dolgozott. 1987től
nyugdíjba
vonulásáig
(2008)
Kecskeméten a Bányai Júlia Gimnáziumban
tanította a rajz és vizuális művészetek tantárgyat. Tagja a Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesületének /képgraﬁkus/ és
több kulturális jellegű szervezetnek. Díjai:
1993. Pilinszky János Alapítvány díj, 1994.
Gyomaendrődért plakett és oklevél. 2002 és 2005
között öt alkalommal kapott kiemelkedő pedagógiai munkájáért elismerést Kecskemét Megyei Jogú
Várostól. Tizenegy könyvet illusztrált. Négy pedagógiai tárgyú publikációja jelent meg. Rendszeresen tart művészettörténeti előadásokat, előadássorozatokat felnőtteknek Magyarországon és a határon
túl is. Gyakran felkérik képző- és fotóművészeti ki-

állítások megnyitására
(Megnyitotta már többek
között pl.: Marcello
Bertinetti,

Prof. Dr. Tóth Csaba,
Petrás Mária kiállítását.). Alkotásait rendszeresen bemutatja hazai és
külföldi, egyéni és csoportos
kiállításokon (47 önálló, 73 kollektív
kiállítása volt, pl.: Szlovákia, Kína, Japán,
Egyiptom, Spanyolország, Macedónia, Szlovákia,
Románia, stb.). Diákjaival több nemzetközi és országos díjat elnyertek a képzőművészeti, művészettörténeti és fotóművészeti versenyeken.

Mesedélelőtt a Gyermekbirodalomban
Zsirmik István volt a vendége
szeptember 23-án a városi könyvtár Gyermekbirodalmának.
A gyermekek egyebek mellett a
félelmetes hírű, a fél világot meghódító tatárokról, mégpedig egy
bártor vitéz, Kamir Batir alakjával
ismerkedhettek meg. A mesélő,
Zsirmik István régóta tanulmányozza a rokon népek meséit, zenéjét. Ebből állította össze a
mesedélelőtt anyagát.

A könyvtárral ismerkedtek a főiskolások
A városi könyvtárba látogattak el szeptember 23án a Szolnoki Főiskola félegyházi képzési helyén
tanuló hallgatók. Az intézményt Kállainé Vereb
Mária igazgató mutatta be.
A most induló képzésekhez a Szolnoki Főiskola
szakkönyvállományt is biztosított. Az ezerhétszáz
könyv bármelyikét a városi könyvtárból kölcsönözhetik ki a hallgatók.

Mint ismeretes, negyvenketten kezdték meg tanulmányaikat a Szolnoki Főiskola félegyházi képzési helyén. Az intézmény ebben az évben indította el a felsőfokú képzést Kiskunfélegyházán, levelező tagozaton. A két szakra – kereskedelmi- és
marketing, turizmus- és vendéglátás – negyvenketten nyertek felvételt. Jövő év szeptemberétől levelező mellett nappali tagozatot is indít Félegyházán
a Szolnoki Főiskola.

Festménykiállítás a Szolgáltató Kuckóban
Lutso Ildikó és Lutso János munkáiból
nyílt minitárlat szeptember 30-án, a
Petőﬁ-lakótelepi Szolgáltató Kuckóban.
A két alkotó, apa és lánya Kárpátalján született és nemrégiben telepedett le Kiskunfélegyházán. Munkáikat nem először láthatja a nagyközönség. A most kiállított képek október 29-ig, hétköznaponként 16-19
óráig, szombaton: 9-12-ig tekinthetők meg
a Szolgáltató Kuckóban.
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Szüreti felvonulás,
borszentelő
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Idén is népszerű volt a Városi Diáknap

Idén is megrendezték hagyományos szüreti
felvonulásukat a Nagyszőlő úti és a Haleszi
Gazdakörök.

A népviseletbe öltözött csőszpárok, a lovasok
és a feldíszített parádés kocsik szeptember 24én délelőtt vonultak fel a Kossuth utcán. A menet először a Szent István templomnál állt
meg. Az újbort Hajagos Gyula plébános szentelte meg. Az óvodások és az ifjúsági tánccsoport bemutatója után a menet a Városházához
vonult. A felvonulókat Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő és Balla
László alpolgármester fogadta. A program este szüreti bállal fejeződött be.

A diáknapi programot, melynek szervezője a
Kiskunfélegyháza Ifjúságáért Egyesület, a Terasz Ifjúsági Klub, a GYIÖK és a ROCKTÁR,
Kapus Krisztián polgármester nyitotta meg szeptember 29-én délután a Petőﬁ téren.

Nyitott
templomok éjszakája

Ezt megelőzően, már reggel átvették az „uralmat”
a város felett GYIÖK képviselői. A város kulcsát
Kapus Krisztián polgármester adta át Vereb
Gábornak, a GYIÖK alpolgármesterének. A vá-

E címmel tartottak egész estés programot
szeptember 17-én a Szent István templomban.
A rendezvény szentmisével kezdődött.

Országos kutyakiállítás Félegyházán

A szakrális kiállítást Dr. Feledy Balázs művészeti szakíró nyitotta meg. Szatmári Imre orgona játékát követően, Kovács Gyula fogadta
a toronynál az érdeklődőket. A rendezvény a
Szikla Közösség műsorával, a Palestrina kamarakórus, majd az ifjúsági dicsőítő csoport
műsorával folytatódott. Az éjszakai történelmi
sétát Tóth Csaba és Solymosi Bence vezette.
Az érdeklődők mindemellett megtekinthették
a tornyokban, padláson, az erkélyen rendezett
szakrális tárlatot is.

Országos CAC kutyakiállításnak adott
otthont városunk az elmúlt hétvégén.
A programot a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének kiskunfélegyházi szervezete bonyolította le. A rendezvényre sok kutyabarát és tenyésztő volt kíváncsi, nem csoda, hisz kilenc kategóriában közel 700 eb állt
rajthoz. A kutyakiállítást Balla
László alpolgármester nyitotta
meg.

Félegyházi fotós sikere
Sikeresen szerepelt a New York-i Hungarian
TV és az 56 Lángja Alapítvány által közösen
meghirdetett, „A magyar trikolór tizenkét hónapja” című fotópályázatán Szász András újságíró.
A szerző két képe benne
lesz a 2012-es Nemzet Naptárában,
melynek
már
folynak nyomdai
munkái. A pályamunkákat elbíráló zsűri elnöke Zsigmond Vilmos Oscar-díjas
operatőr volt.

Balla László elmondta, a kutyatenyésztők, kutyatartók és mindenki, akinek valaha is kutyája volt vagy van, tudja, milyen sok szépet és jót, szeretetet, barátságot, ragaszkodást kaphat kedvencétől. A kutya a legőszintébb, legoda-

rosközpontban a FŐNIX Dance Tánc- és Sport
stúdió a Harcművészeti Sportegyesület Takeda
Ryu Szakosztály bemutatója szórakoztatta a közönséget. KRESZ, majd a ” SUPER SCHOOL ”
mini vetélkedő zajlott a Petőﬁ téren a kiskunfélegyházi középiskolák csapatainak részvételével.
Mindemellett íjászkodás, gokartverseny, póni-lovaglás, ugráló-vár, arcfestés, trambulin, motoros
szolgálta a diákok igényeit. A diáknap koncertekkel zárult a ROCKTÁR-ban.

adóbb barátunk. Tanulhatunk tőle odaadást, odaﬁgyelést, önzetlenséget,
megtaníthatjuk gyermekeinknek
is a felelősség érzését egy másik
élőlény iránt, a gondoskodás
minden formáját, hiszen a kutyánk nagyon sok mindenben
ránk van utalva. A tenyésztők,
a kutyabarátok példával szolgálhatnak mindannyiunk számára, hogyan lehet szeretettel
gondozni és nevelni az ember
legragaszkodóbb, legőszintébb barátját, a kutyát. Az országos kiállítás
megrendezése a MEOE helyi szervezete
munkájának elismerése, illetve a város számára is
megtiszteltetés – hangsúlyozta beszédében Balla
László.
Fotók: Hajdú Ferenc

Autómentes nap városunkban
Az Európai Mobilitási hét keretén
belül Kiskunfélegyháza is programokat szervezett az Európai autómentes nap alkalmából szeptember 22-én.
A polgárok egész nap ingyenesen
vehették igénybe a helyi autóbusz
járatokat, valamint apró ajándékokkal is meglepték őket. Délelőtt

kerékpárszerviz várta a bicikliseket
a Városháza előtt, délután a Szent
István templom előtt aszfaltrajz
versenyt rendeztek az óvodás és a
kisiskolás korosztály részére, közlekedés témakörben. Ezzel párhuzamosan kerékpáros ügyességi
verseny is zajlott, valamint lehetőség nyílt a villamos hajtású kisautók és kismotorok kipróbálására.
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Óvakodjunk a trükkös csalóktól!
Október 1-je és október 31-e közötti időben nép- és lakásszámlálásra, továbbá az ebből kimaradtak 2011. november 8-ig történő
pótösszeírásra kerül sor. Sajnos az utóbbi időben elszaporodtak a
trükkös módszerrel végrehajtott lopások, ezért felhívjuk a lakosság
figyelmét arra, hogy a népszámlálás időszakában is feltűnhetnek
olyan rossz szándékú emberek, akik magukat számlálóbiztosnak kiadva próbálnak bejutni a lakásokba és az ott lakók figyelmét elterelve eltulajdonítani különböző értékeket.
Az elkövetőkre jellemző, hogy sosem „dolgoznak” egyedül. Küllemük többnyire ápolt, rendezett, modoruk megnyerő, ezért könynyebben beférkőzhetnek az emberek bizalmába. Hihető, életszerű
történeteket mondanak el, melyek célja minden esetben a figyelemelterelés. Amennyiben a tolvaj cselekménye végrehajtása közben lelepleződik, kizárólag az adott helyzet mérlegelése után szabad
ellenállást tanúsítani az elkövetővel szemben, mert az addig „csak”
megtévesztésre, figyelemelterelésre koncentráló elkövető a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épséget veszélyeztető
magatartást is tanúsíthat, erőszakot alkalmazhat. Veszélyhelyzetben
célszerűbb a rendőrség vagy a szomszédok, járókelők segítségét
kérni. Javasoljuk, hogy több ismeretlen látogató fogadása esetén ismerősök, rokonok is tartózkodjanak a lakásban. Idegen személyt
soha ne hagyjunk felügyelet nélkül! Az áldozattá válás elkerülése
érdekében az értékeket (ékszerek, készpénz, takarékbetétkönyv,
bankkártya, stb.) a személyes okmányoktól (személyi igazolvány,
lakcímkártya, útlevél, jogosítvány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) elkülönítve célszerű tárolni. Magyarország területén 2011. szeptember 27. és 30. közötti időben, mintegy 40 000 számlálóbiztos minden egyes lakott épületbe eljuttat egy-egy úgynevezett adatfelvételi csomagot. Ezen szerepel az összeíró személy neve, azonosítója és
telefonszáma. Ezt a számot tárcsázva megtudhatjuk a számlálóbiztos látogatásának pontos dátumát, időpontját. A becsöngető népszámlálást végző minden esetben felmutat majd egy kék színű,
számlálóbiztosi igazolványt, amelyen szerepel a biztos neve és aláírása, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a település
jegyzőjének az aláírása. Ezen igazolvány kizárólag a biztos személyazonosságát igazoló fényképes hatósági igazolvánnyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes! Az alábbi,
ingyenesen hívható zöld számokon lehetőség van az adatok valódiságának ellenőrzésére is. 06-80/200-014, 06-80/200-224 A népszámlálás során a személyes okirataikat a számlálóbiztosok nem
kérhetik el, ők viszont hitelt érdemlően, a fent felsorolt okmányaikkal igazolják magukat. Amennyiben veszélyben érzi magát, hívja bizalommal a rendőrséget az ingyenes 107-es, vagy a 112-es segélyhívók valamelyikén. Ha korábbi bűncselekményre vonatkozóan rendelkezik adatokkal, névtelenül tárcsázhatja a rendőrség által
működtetett Telefontanú 06-80/555-111-es ingyenes számát is.
Forrás: ORFK Szóvivői Iroda

Anyakönyvi hírek
Meghaltak: Mák Jánosné Varga Ilona Erzsébet, Mészáros Istvánné Nádas Margit – Kecskemét. Szunyi Józsefné Kató Mária – Kunszállás.
Cseri János Károlyné Nemedi Mária, Török Istvánné Dósa Piroska, Görög József, Solymosi István – Kiskunfélegyháza.
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Egyházi sorok
• Szentségkitétellel csendes szentségimádás kezdődik papi és szerzetesi hívatásokért október 6-án, csütörtökön délután 4 órakor az Új-templomban.
• A héten lesz első csütörtök (okt. 6.) és első péntek (okt. 7.). Az Ó-templomban
csütörtökön délután fél 5-től szentségimádással egybekötve rózsafüzér imádságot tartanak. Pénteken pedig reggel 6-tól, 24 órás szentségimádás lesz az oldalkápolnában.
• Ifjúsági mise lesz a Kalmár kápolnában október 7-én, pénteken este 7 órakor.
Minden fiatalt hívunk és várunk!
• Az Ó-templomban ünnepi szentmise keretében lesz az elsőáldozás október 8án, szombaton, délelőtt fél 11-kor. Az elsőáldozók és családjaik részére előtte,
péntek délután két órától közös alkalom lesz a szentgyónásaik elvégzésére.
• Szintén az Ó-templomban terményhálaadást tartanak október 9-én, vasárnap,
akinek van lehetősége, leadhatja terményét a sekrestyében előtte szombatig.
• A Rózsafűzér társulat évi ünnepe lesz október 9-én vasárnap délután 5 órakor
az Új-templomban. Ennek keretében veszik fel a társulatba azokat, akik szeretnének csatlakozni ehhez az imádkozó közösséghez.
• Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek a bérmálás szentségét szolgáltatja ki
az Új-templomban október 16-án, vasárnap délelőtt a ½ 11-es szentmisén.
• Az októberi köznapokon az esti szentmisék után, szombaton és vasárnap pedig
az esti szentmisék előtt ¼ 6-kor imádkozzák a Rózsafűzért az Új-templomban.
Szentmisék: Új-templom: h-szo 7 és 17 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 és 18 óra.
Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ó-templom: h-szo. 6, 7 és 17.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 17.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Orvosi ügyelet
FELNŐTT ÜGYELET:Városi Kórház, 76/403-104 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: október 3-tól 9-ig KAMILLA Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76/432000, Október 10-16-ig KORONA Patika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76
/466-582, október 17-23-ig KÓRHÁZI Patika, Kiskunfélegyháza, Fadrusz János
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:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos
készenlét. ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Október 8-én és 9-én Dr. Kovács
Zoltán Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244), és Dr. Pozsár Miklós
Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181), október 15-én és16-án Dr. Fekete
Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955), és Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/6677-188). GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06-70/321-05-85, 06-70/321-05-84.
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Huszonnyolc érem a
zánkai fesztiválról
Tizennégy sportágban 385 sportoló mérte öszsze erejét, ügyességét szeptember 16-18. között a zánkai országos döntőben. A kiskunfélegyházi Forest Gump SE 21 sportolója az atlétika öt sportágában, kispályás labdarúgásban, tájfutásban, mezei futásban, íjászatban,
ügyességi vetélkedőn és erőemelésben versenyzett. A félegyháziak huszonnyolc éremmel gazdagabban tértek haza a rangos megmérettetésről.

Szeptember 25, Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok.
Fornetti Altro-Mókusok – Galaxis NFE 3-0 (2-0)
Osztopáni Mihály (edző/Fornetti Altro-Mókusok):
Ma bebizonyítottuk önmagunknak, hogy nem kell
leírni bennünket. Mindenki erőn felül teljesített.
Október 1., Székesfehérvár, KÖFÉM Sportcsarnok.
Vesta SE – Fornetti Altro-Mókusok 21-2 (11-0)
Góllövők: Pádár Anita (9), Fogl Katalin (3), Halászi
Kinga (3), Radics Ágnes (2), Farkas Éva (2),
Sebestyén Györgyi, Schumi Dorottya, illetve
Hajagos-Tóth Judit, Bezsenyi Zsuzsanna.

Osztopáni Mihály
(edző/Fornetti
Altro-Mókusok):
Nem hittünk magunkban, nem játszottunk csapatként, taktikailag
szétestünk. Újra
kell építkezni.
Október 9-én, vasárnap a Miskolci Szabadidőközpont Vénusz csapata érkezik Kiskunfélegyházára.

Erős emberek a lakótelepen
Három versenyszámban – traktorkerék emelés, petrencés rúd tartás, súlycipelés – mérték
össze erejüket október 2-án Félegyháza vállalkozó szellemű emberei. Az erős emberek vetélkedőjét immáron hetedik alkalommal rendezte meg a Séberger SC. A „Lakótelep erős
embere” helyezettjei, proﬁ kategória: 1.
Bartalos Tamás, 2. Krisztin Csaba, 3. Szabó
Tamás. Amatőr: 1. Vancsa József, 2. Jakaﬁ
Mihály, 3. Mezci Viktor. 100 kg-ban legtöbbet
nyomó: 1. Bartalos Tamás, 2. Szabó Tamás, 3.
Krisztin Csaba.

Horgászverseny a Lóúsztatónál
Harminckét horgász nevezett be idén a VII. Lakótelepi
Horgászversenyre, melyet október 1-én tartottak a Lóúsztatónál. A megmérettetésen három kategóriában állhattak rajthoz a versenyzők. A kupákat és a jutalmakat
Kapus Krisztián polgármester adta át a legjobbaknak.
Eredmények, gyermek: 1. Tóth
György, 2. Kurgyis Bence, 3.
Horváth Tamás. Junior: 1. Tóth
Ádám, 2. Makai Zoltán, 3. ifj. Baranyai Csaba. Felnőtt: 1. Csákvári
Róbert, 2. Dienes Róbert, Tankovics
Sándor. A legnagyobb halat Törköly
György fogta.

Eredmények, atlétika, férﬁ: 100m: 1. Szabó
József, 2. Papp László, 3. Ács Attila. Nők: 2.
Barna Papp Éva, 3. Kovács Erzsébet. 400 m:
2. Nagy Pál Norbert, 3. Forgó János.
Távolugrás, férﬁ: 1. Szabó József, 2. Nagy
Pál Norbert, 3. Ónódi András, 4. Király István.
Nők: 1. Barna Papp Éva, 2. Feri Gizella, 3.
Kovács Erzsébet.
Súlylökés: 1. Szabó József, 2. Ónódi András,
3. Ács Attila, 5. Szabó László, 6. Szabó
Miklós.
Mezei futó Országos Bajnokság, férﬁ: 3.
Nagy Pál Norbert, 5. Forgó János, 6. Bónus
Tibor. Nők: 4. Barna Papp Éva.
Erőemelő Kupa OB, férﬁ: 1. Szabó József,
László Róbert, Ács Attila (70 kg), 3. Szabó
Miklós, 4. Ónódi András, 6. Szabó László (100
kg). Nők: 1. Ipacs Ildikó, 2. Barna Papp Éva,
3. Iványi Andrea, Kovács Erzsébet (60 kg),

4. Potyesz Éva (82 kg).
Tájfutás, természetjárás: A csapat 5. helyen
végzett. Tagjai: Kis Zoltán, Szabó Miklós,
Iványi Andrea, Király István, Tóth Tibor, Kovács Erzsébet, Potyesz Éva.
„MOZDULJ MEG” ügyességi verseny: A
csapat a 4. helyen végzett nagy küzdelemben,
háromszoros holtverseny után. Tagjai: Szabó
József, Nagy Pál Norbert, Barna Papp Éva, Király István, Kovács Erzsébet, Potyesz Éva,
Ónódi András, László Róbert.
Kispályás Labdarúgás Országos Bajnokság: A csapat a 2. helyen végzett 10 csapat közül. Tagjai: László Róbert, Ónodi András, Ács
Attila, Szabó József, Nagy Pál Norbert, Bónus
Tibor, Papp László, Feri Gizella, Szabó
Miklós, Király István, Forgó János.
Íjászat: 1. Samu Klára, 2. Szabó Zsuzsanna,
3. Barna Papp Éva. A csapatot a versenyekre
Iványi László készítette fel. Segítői a FONO
dolgozói, az elnökség tagjai és a szülők, hozzátartozók.
Iványi László elnök
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Az NB II-ben bizonyítottak a kézisek
Október elsején a Törökszentmiklós csapatát látta vendégül a
KÉSZ Arénában a P&P Félegyházi férﬁ NBII-es csapata. A forrongó csarnokban vendég és hazai szurkolók buzdításától pezsgett a lelátó, a küzdőtéren pedig
elszánt harc folyt minden egyes
labdáért, gólért. A vendégcsapat
tűnt a mérkőzés favoritjának, a
játékvezetők szimpátiáját is jobban élvezhették, ennek megfelelően a mérkőzés nagy részében
hazai csapatunk ment az eredmény után. A hajrában azonban a
lelkes szurkolói buzdításnak köszönhetően a P&P kézicsapata
elővette tartalékait és felülkerekedett a kifárasztott ellenfélen.
Bravúrral megfordították az állást, végül 32-31 (13-13) arányú

fergeteges győzelmet arattak.
Gólszerzők: Bolvári István (2),
Császár Márk (1), Horváth
Bende (4), Ignácz Vilmos (9),
Savanya Zsolt (3), Teimel
Róbert (2), Virág Sándor (11),
Prezenszki István (kapus).
Október 3-án nagy meglepetésre készült a P&P kézilabdacsapat. A Magyar Kupán a második
fordulóba bejutó felnőtt férﬁ csapatunk az NBI/B élmezőnyében
szereplő Dabas csapatát kapta ellenfélnek. Óriási fordulat lett
volna, ha tovább jut csapatunk.
A mérkőzés első félidejében még
megmutatkoztak a csapatok
szintjei közötti különbségek és

12-18-as eredménnyel kezdődött
a második félidő. Ezek után
megmutatta csapatunk, mire képes! Folyamatosan felőrölte ellenfelét és szép gólokkal felzárkóztunk. Az utolsó másodpercek
viszont már az ellenfélnek kedveztek, így egy góllal lemaradtunk a továbbjutástól. 28-29-re
végződött a mérkőzés. Gólszerzők: Teimel Róbert (3), Ignácz
Vilmos (10), Virág Sándor (6),
Savanya Zsolt (4), Bolvári István
(1), Kálmán Róbert (3), Berta
László (1), Prezenszki István
(kapus), Fekete Krisztián (kapus).
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A Józsefeseké lett
a Darvas Kupa
Két napos atlétikai verseny zajlott szeptember 2324.-én a Darvas József Általános Iskolában. A
Darvas Kupán közel háromszáz tanuló állt rajthoz. A helyiek mellett a tiszaalpári, a fülöpjakabi
és a petőﬁszállási iskolák sportolói is megmérettették magukat. Összesítésben az első helyen a
József Attila Általános Iskola végzett, a második
a házigazda a Darvas, míg harmadik a Dózsa általános iskola lett.

Félegyházi Rácz Tibor
az országos bajnok
Két serleggel tért haza a szeptember 17-én, a
Pusztaszabolcson megrendezett országos fekve
nyomó versenyről Rácz Tibor. A félegyházi versenyző két kategóriában – mosters +100, felnőtt
+100 – indult. Erős volt a mezőny, de sikerült
mindkettőben első helyezést elérni, így Rácz
Tibor mindkét serleget elhódította. Eredményei:
mosters +100, 200 kilogramm: 1. hely, felnőtt
+100, 210 kilogramm: 1 hely.

Arattak
a félegyházi futók
Jól szerepeltek úszóink
Tizenkilenc csapat részvételével rendeztek úszóversenyt Orosházán. A megmérettetésen Temesvár, Tótkomlós, Orosháza, Szentendre,
Tiszaföldvár, Arad, Csongrád, Makó, Siklós,
Hódmezővásárhely, Palatonov SE, Szentes,
Kiskunfélegyháza, Szarvas, Ada, Debrecen,
Indonézia, Békéscsaba, Algyő képviseltette magát. Városunk válogatottja a hatodik helyen végzett.
Eredmények: Vízhányó András (2003) 50 m pille: 0:42,52 (1. hely) 50 m mell: 0:49,79 (6. hely)
100 m hát: 1:37,13 (2.hely) 100 m gyors: 1:22,51

(2. hely), Burai Boglárka (2002) 50 m pille:
0:39,62 (1. hely) 50 m mell: 0:49,84 (4. hely) 100
m hát: 1:35,42 (2.hely) 100 m gyors: 1:18,67 (1.
hely), Fazekas Bence (1999) 50 m pille: 0:35,42
(1. hely) 50 m mell: 0:40,62 (2. hely) 100 m hát:
1:19,57 (1.hely) 100 m gyors: 1:06,09 (1. hely),
Dobos Dorka (2000) 50 m pille: 0:39,98 (6. hely)
50 m mell: 0:47,9 (9. hely) 100 m hát: 1:26,88
(2.hely) 100 m gyors: 1:21,21 (9. hely), Vörös
Réka (1998) 50 m pille: 0:35,8 (2. hely) 50 m
mell: 0:41,9 (4. hely) 100 m hát: 1:24,28 (2.hely)
100 m gyors: 1:16,21 (5. hely), Seres Máté (1996)
50 m pille: 0:32,93 (14. hely) 50 m mell: 0:38,22
(14. hely) 100 m hát: 1:12,48 (6.hely) 100 m gyors:
1:02,88 (10. hely).

Újabb három dobogós hely
Besenyszög adott otthont szeptember 17-én a soron következő örömíjász versenynek. A Turul
Koppányok nyolc fővel vettek részt a megmérettetésen.
Az ország szinte minden pontjáról érkező,
250 fős indulóból, ismét jutott siker az estébe nyúló versenyen. Vas Bianka iﬁ lány
kategóriában 300 ponttal első helyezést ért
el, míg Szeibert Nóra gyerek lány kategóriában 386 ponttal második helyezett lett.
További helyezettek: Magyar Zsanett, felnőtt nő: 267 pont, Szeibert Imre, felnőtt
férﬁ: 335 pont, Bakró István, felnőtt férﬁ:
393 pontVass Tibor, felnőtt férﬁ: 405 pont,
Papp Tünde, felnőtt nő: 156 pont, Pélyi
Lénárd, felnőtt férﬁ: 355 pont.

Félegyházi Közlöny Online:

Futógálát rendeztek augusztus végén a IX. Tiszai Sportnap keretén belül. A városunkat képviselő sportolók tizenöt dobogós helyet hódítottak el a rangos megmérettetésen.
Eredmények, 450m: 1. Kis Czakó Máté, 8. Fazekas Marcell. 1750m: 2. Vikor Csaba, 4. Kocsis
Marcell, 1. Fricska Anna, 3. Hegyi boglárka, 2.
Fricska Fanni, 1. Hegyi Brigitta, 2. Hegyi Dóra, 1.
Kis Czakó Annamária.7000m: 1. Hegyi Brigitta,
2. Hegyi Dóra, 3. Fricska Fanni, 4. Vikor Csaba,
1 Nagy Sándor, 2. Németh László, 3. Fazekas
Lajos, 14. Id. Vikor Csaba.
Németh László

Jól kezdett a FASI
Sikeresen kezdte az 2011-2012-es bajnoki évet a
Félegyházi ASI I. csapata az extra-ligában. A
Móricz Mátéval, Vajda Viktorral és Korponai
Zoltánnal felálló félegyházi csapat az első mérkőzésen, hazai pályán 8:2 arányban győzött a
Győr ellen. A Vajda-Korponai páros győzelme
után Móricz Máté 3, Vajda 3, Korponai egy győzelemmel járult a sikerhez. A második fordulóban
hazai pályán 10:0 arányban nyertek a Szolnokiak
ellen szeptember 17-én. Másnap, szeptember 18án idegenben a Szécsény csapata ellen 6:4 arányú
vereséget szenvedtek. A páros mérkőzés elvesztése után Móricz 1, Vajda 1, és Korponai 2 győzelmet szerzett. A bajnokságban szereplő új csapat meglepte a mieinket lelkes játékukkal.
Némedi L.
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