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Közlöny
Emléktábla a tordai hősöknek

Hetvenmilliót
nyert Félegyháza
Kiskunfélegyháza az elmúlt húsz évben
az idén már másodszor kapott támogatást
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatoknak nyújtható állami segítségalapból.

Az Erdélyben 1944. szeptember 15. és október 7. között lezajlott tordai csatában
elesett kiskunfélegyházi és a város környékéről származó magyar katonák
tiszteletére avattak emléktáblát november 2-án a Felsőtemetőben. Beszédet mondott
Ficsór József, a tábla felállításnak kezdeményezője, és Dongó József önkormányzati képviselő, akinek dédnagyapja is Tordánál tűnt el.
Folytatás a 3. oldalon.

Indulhat a csatorna-beruházás befejező üteme
Sikeresnek bizonyult a város szennyvízcsatorna
befejező ütemére benyújtott „KEOP-7.1.2.0/2F/092010-0063 azonosító számú pályázata.
A nettó 2,5 milliárd forintba kerülő beruházás költségének 85 százalékát az Európai Unió és a magyar
állam társfinanszírozásában kapja a város, mint viszsza nem térítendő támogatás. A fennmaradó önerőt
az önkormányzat közreműködésével a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat biztosítja, a lakosok

által befizetett hozzájárulásokból. A szennyvízcsatorna beruházás III.-IV. üteme nyolc városrészt –
Kossuthvárost, Móravárost, Bankfalut, Kertvárosi
részt, Bikahegyet, a Zöldmező és az Aranyhegyi
lakótelepet, valamint a Molnár telepet – érint. A pályázat sikeréről október 20-án kapott értesítést a
város, a hivatalos okirat rövidesen megérkezik, a támogatói szerződés megkötése 30 napon belül
megtörténik – tájékozatta a Félegyházi Közlönyt
Kapus Krisztián polgármester.

142 milliót nyert a város
oktatásfejlesztésre
Sikeresnek bizonyul a város közoktatási intézményeinek fejlesztésére
benyújtott TIOP-1.1.1-07/1-2008-0635 azonosító számú pályázata. Az
„Intelligens iskola” program megvalósítására 142 719 986 forintot kapott
Kiskunfélegyháza az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretéből. A szállítói szerződést október 3án írták alá, az eszközök már megérkeztek az intézményekbe.
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív számítógép-állományának korszeProgram első számú prioritása az rűsítése, a tantermek internet-hozokatási infrastruktúra fejlesztés tá- záférési képességgel való ellátása,
mogatatása. Célja az iskolarendszerű web alapú szolgáltatások kialakítása,
oktatás informatikai fejlesztése, azaz valamint a sajátos nevelési igényű
„az intelligens iskola” létrehozatala. tanulók integrált oktatását elősegítő
A programmal megvalósul a közok- speciális eszközök biztosítása.
Folyt. 2. oldal.
tatási intézmények (kivéve óvodák)

A város számtalan alkalommal nyújtott be
az ÖNHIKI pályázatra támogatási igényt,
de idáig egyetlen évben sem sikerült nyerni. Idén viszont minden kritériumnak
megfelelt a pályázat, így az I. ütemben
megnyert 172 millió forint után most a
Belügyminisztérium november 3-i döntése
értelmében a II. ütemben ismét támogatásban részesült az önkormányzat, 70
millió forintot nyert a pályázatával . BácsKiskun megyében Kiskunfélegyháza
kapta a legtöbb támogatást, országosan
pedig a hetedik helyen állunk az elnyert támogatás nagyságát nézve – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. A támogatást városunk általános működési
feladatokra szándékozik fordítani, melyből
a szállítóink felé szeretnénk a tartozások
egy részét kifizetni.

Kamera a Béke térre
Térfigyelő kamerát szerelnek fel rövidesen a Béke tér-Pázmány u. sarkán
található betonoszlopra. A képet a polgármesteri hivatalban kialakított központi
szerveren rögzítik. A cél a közállapotok
hosszú távú és nagymértékű javítása. A
térfigyelő rendszer kiépítése az önkormányzat költségvetését nem terheli,
mivel a rávalót a Béke téri üzletek tulajdonosai adják össze.
Folyt. a 3. old.

„180 ha – karnyújtásnyira
a Mercedestől”
A nagyobb és a kisebb befektetők
is alkalmas helyet találhatnak vállalkozásuk számára a kiskunfélegyházi ipari parkban.
A város az ipari park mögötti – jelenleg mezőgazdasági célra használt – földterületet ipari területté
nyilvánította, ami a nagyobb cégeknek elegendő helyet biztosít. Az
új vállalkozóbarát rendezési tervnek köszönhetően a kisebb befektetők is eredményesen pályázhat-

nak, mert az eddigi 8 ezer négyzetméteresre limitált telekméretnél
kisebb területeket is meg lehet vásárolni. Folytatás a 2. oldalon.

Félegyházi Közlöny

2. oldal
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„180 ha – karnyújtásnyira a Mercedestől” Megyei kitüntetések
Folytatás az 1. oldalról.
Kiváló lehetőséget kínálhat a vállalkozásoknak a rövidesen elinduló kecskeméti, közel
2500 főt foglalkoztató Mercedes-gyár. A Mercedes az új generációs B-osztályának
járműveit fogja itt gyártani, akár évi 100 ezer
autót is. A gyártól 22 kilométerre lévő, jó infrastrukturális adottságokkal rendelkező
kiskunfélegyházi ipari park kiváló helyet biztosíthat a cég beszállítóinak, logisztikai központoknak is. Az önkormányzat azon dolgozik, hogy minél előbb benépesüljön a kiskun-

félegyházi ipari park. Az ipari park adottságainak megismeréshez nyújt segítséget az a
kétnyelvű (magyar-angol) kiadvány, mely a
napokban készült el.
A tájékoztató kiadványok, hirdetések mellett a
terület értékesítésére hívja fel a figyelmet az a
két hirdetőtábla is, melyet a létesítmény bejáratánál helyeztek el. A területről, az értékesítés feltételeiről 06-20/538-3262, 06-20/9805611 telefonszámon kaphatnak tájékoztatást az
érdeklődők – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester.

142 millió oktatásfejlesztésre
Folytatás az 1. oldalról.
A program megvalósításával több lesz az iskolai munkaállomások, és az internet-hozzáféréssel rendelkező tantermek száma. A csomagok
egy-egy interaktív táblából, projektorból és laptopból állnak. Kialakításra kerül a web-alapú
szolgáltatások ellátásához szükséges infrastruktúra is. Az intézmények új szerverekhez,
szoftverekhez, WIFI és PC-csomagokhoz jutnak. A beszerzett eszközök használatát a beszerzéshez kapcsolódó képzés segítségével sajátíthatták el az iskolák pedagógusai – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián
polgármester.

Michna Ottó, a reptér vezetője kérdésünkre elmondta, a légügyi hatóság szeptemberben
tiltotta be a repülést Félegyházán, mivel több
súlyosabb hibát találtak. A Nemzeti Közlekedési Hatóság úgy ítélte meg, hogy a
repülőtér nem felelt meg a minimális biztonsági követelményeknek. Egyebek között rendkívül egyenetlen volt a füves futópálya

Megyei ünnepség keretében vehették át október
21-én a Rendkívüli Helytállásért Érdemjelet azok
a tűzoltók, akik az egy évvel ezelőtti devecseri
iszapkatasztrófa felszámolásában önkéntesen
vettek részt.

felülete, a szegélyjelek festésében is hibát találtak, a repülőtéri üzemanyag-konténer nem
felelt meg az előírásoknak, a szélzsák pedig
használhatatlan volt. Az üzemeltető elvégezte
a hiánypótlást, így újabb egy évig – a következő ellenőrzésig – zavartalanul használhatják
a sportegyesületek a repteret.
A légügyi törvény új kategóriákat állított fel a
magyarországi repülőterek besorolására. A
kiskunfélegyházi repülőtér a “VI. Osztályú
repülőtér” kategóriát célozta meg. Ezek a változások a működés és repülés biztonságát
szolgálják. Az engedélyezési folyamat elindult, a repülőtér jelenleg az eddig érvényben
lévő szabályok szerint működik-tette hozzá
Michna Ottó.

Száz éves a Városháza
Száz esztendeje annak, hogy felavatták a
kiskunfélegyházi Városházát. Az évforduló alkalmából október 16-án tartott megemlékezést
a város önkormányzata. A jeles esemény ünnepi szentmisével kezdődött a Szent Istvántemplomban, majd ünnepi képviselő-testületi
ülést tartottak a Városháza dísztermében, ahol
Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési
képviselő mondott beszédet.
A Városháza történetéről Brunner Attila
művészettörténész szakos egyetemi hallgató
tartott előadást. Ezt követően az aulában nyílt
kiállítás, mely az 1911-ben felépült épületet
mutatta be. Az ünnepségen közreműködött
Sövény Tibor előadóművész és a Cantati Giovani kamarakórus, Kis-Fekete Vilmos vezényletével. A rendezvény vendége volt a Sepsi-

„Bács-Kiskun Megye sport díja”-ban részesült Dr.
Garai István Levente sportorvos, szakorvos.
„Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és
Mezőgazdaságáért díj”-at kapott Rózsa Pál, a
Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola és Szakiskola tagintézmény-vezetője. A
Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke elismerésben részesítette Bánkiné Dr. Molnár Erzsébet nyugalmazott múzeumigazgatót, levéltárost, valamint
Szamosi Évát, a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium tanárát.

Érdemjel a tűzoltóknak

Feloldották a repülési tilalmat
Két hónapos kényszerszünet után ismét lehet
használni a kiskunfélegyházi repülőtéret. A
légügyi hatóság a napokban tartott újabb
ellenőrzést a létesítményben. A szakemberek
úgy ítélték meg, a repülőtér megfelel a
műszaki- és biztonsági követelményeknek,
ezért ismét engedélyezték annak használatát.

Négy kiskunfélegyházi kapott megyei szintű
kitüntetést, melyet október 21-én, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke, Bányai Gábor
adott át.

szentgyörgyi Nyugdíjas Klub, akik városuk
zászlajával ajándékozták meg Kiskunfélegyházát. Díszoklevéllel jutalmazta a város a
Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény szakoktatóit és tanulóit, akik részt vettek a Városháza szebbé tételében.

Az érdemjeleket Szatmári Imre mk. pv. alezredes,
a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át. A félegyházi tűzoltóságról a védekezési munkálatokban Fekete István tű.
őrnagy, Halmi Zsolt tű. főtörzsőrmester, Hegyi
Róbert tű. főtörzsőrmester, Homoki Tibor tű.
törzsőrmester, Karsai Imre tű. törzsőrmester és
Keserű Gábor tű. törzsőrmester vettek részt, és
kaptak kitüntetést.

Honvédelmi kitüntetés
A Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület javaslatára a
Honvédelmi Minisztérium a Honvédelemért
kitüntető cím Ezüst fokozatával tüntette ki Rosta
Ferencet, a Móra Ferenc Gimnázium igazgatóját.
A kitüntetést október 23-án a Stefánia palotában
nyújtotta át Dr. Simicskó István, a Honvédelmi
Minisztérium államtitkára.

Félegyházi a Fidelitas
választmányának alelnöke
Új elnökséget választott a Fidelitas országos
választmánya. Az elnök Mihalovics Péter országgyűlési képviselő, az új nemzedék jövőjéért felelős
miniszteri biztos lett. Munkáját öt alelnök segíti,
közöttük Dósai Bence, a Fidelitas helyi elnöke.

Megalakult a Jobbik
Ifjúsági tagozata
Hét fővel alakult meg október 21.-én a Kiskunfélegyházi Jobbik ifjúsági tagozata. Azzal a közös céllal hoztuk létre, hogy Félegyházán is jelen legyen
egy fiatalos, magyar értékrendet valló, nemzeti
hagyományokat tisztelő és ápoló összetartó társaság. Feladatunk, hogy munkánkkal hozzájáruljunk egy határozott identitástudattal rendelkező, testében-lelkében egészséges ifjúság kialakításához, emellett segítsük a helyi Jobbik működését. Várjuk újabb nemzeti elkötelezettségű fiatalok jelentkezését.
Polgár Szabolcs elnök
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850 ezret kapott a könyvtár
A Nemzeti Kulturális Alap és a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium miniszterének döntése
értelmében elindult a Márai-program, melyre
a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 850 000 forintos keretet kapott. A program célja a nemzeti
kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli
magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselő könyvek eljuttatása minél több
olvasóhoz, a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül.
Kállainé Vereb Mária igazgatónő elmondta, a
program első részének megvalósítása érdekében
a Nemzeti Kulturális Alap Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiuma és a Márai Tényirodalmi Ideiglenes Kollégiuma a megnevezett könyvtárak
számára lehetőséget kínált arra, hogy a megkapott mellékletlistákon rendeljenek dokumentumokat. A könyvtárak keretük felét szépirodalmi, másik felét tényirodalmi művek választására használhatták fel, a megadott feltételek szerint, amelyet Könyvtárellátó Nonprofit Kft-n
keresztül lehetett megrendelni. Két listát kapott
minden könyvtár, így a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár is. 250-250 műből 75-75 magyar és
külföldi címet a program alapműként kiemelt
(nemzeti minimum) kategóriába sorolt. A szépirodalmi Márai-lista az alapművek igénylése esetén (nemzeti minimum) a közkönyvtáraknak
kötelező a listáról megrendelni abban az esetben,
ha a könyvtár gyűjteményében nem található. A

tényirodalmi Márai-lista alapműveinek igénylése
minden könyvtár számára ajánlott. A városi
könyvtárban jelenleg 370 db dokumentumot vettek állományba 840.000,- Ft értékben. Ebből 328
darab a könyv, 42 darab a hangzó dokumentum.
(A könyv megoszlása: szakirodalom: 158 db,
szépirodalom: 127 db, ifjúsági irodalom: 85 db.
A hangzó dokumentum megoszlása: hangoskönyv: 33 db, DVD: 2 db, CD: 7 db.) A szakirodalom összetétele legnagyobb 53%-ban
filozófia, társadalomtudomány, földrajz, történelem, 20%-ban nyelv- és irodalomtudomány,
10%-a művészetek, 9 %-a természettudományok, 6 %-a alkalmazott tudományok és
2%-a általános művek – tette hozzá az
igazgatónő.

Emléktábla a tordai hősöknek
Folytatás az 1. oldalról.
Az emléktáblát Balla László alpolgármester, a
Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság
képviselői és Ficsór József leplezte le. Az ünnepséget megelőzően a Blaha Lujza téri I. világháborús, majd a felsőtemetői II. világháborús emlékműnél helyzeték el a megemlékezés virágait a város, a pártok és civil szervezetek képviselői.
A tordai csata 1944. szeptember 15. és október
7. között zajlott le. A 2. magyar hadsereg
helytállásának köszönhetően a szovjet–román
csapatok közel egy hónapig nem tudtak betörni az Erdélyi-medence északi részébe. Ha ez
sikerült volna, akkor a szovjetek bekerítik a
Kárpátalja térségében harcoló 1. magyar hadsereget és a német csapatokat, amelyek egy
része még Moldvában biztosított egy stratégiai
fontosságú bányát. A csatában biztosan három,

feltételezhetően pedig még további hét kiskunfélegyházi, vagy a környékről származó magyar katona esett el. A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság (THHB) elnöke, Pataky
József kutatásainak köszönhetően ismerté vált
a második világháború idején lezajlott tordai
csata kiskunfélegyházi és vonzáskörzete (Kunszállás, Fülöpjakab, Bugac, Bugacpusztaháza,
Petőfiszállás, Pálmonostora, Gátér, Tiszaalpár,
Jászszentlászló, Móricgát) hősi áldozatainak
névsora. Kiskunfélegyháza város képviselőtestülete egyetértett a márvány tábla felállításával. A kezdeményezést a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság is támogatta. A csata félegyházi hőseinek a tordai temetőben március
15.-én állítanak méltó emléket-mondta el Ficsór József. Az emléktáblát a Bozóki Testvérek
Kft. készítette.

Tiszteletadás neves elődeink emléke előtt
Több mint harminc sírt látogattak meg október 29.-én, valamint november 5.-én a temetőkerti séta résztvevői az Alsó- és a Felsőtemetőben.
A síroknál Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület irodalmi szekciójának vezetője, Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója, Török Brigitta könyvtáros,
valamint Kovács Gyula, a Szép Félegyházáért Kör vezetője beszélt a város történelméhez kapcsolódó nevezetes személyek életéről, munkásságáról. A temetői séta résztvevői a
megemlékezés végén mécseseket
gyújtottak tiszteletük jeléül a neves
elődök nyughelyénél.

3. oldal

Térfigyelő kamera
a Béke térre!
Folytatás az 1. oldalról.
A nyár végén, a Béke téren történt bűncselekmények után újra égető szükség merült fel a közállapotok hosszú távú és nagymértékű javítására. A hivatal és a rendőrség illetékesei szerint a hatékonyság – a közterület-felügyelet és
a rendőrség megerősített járőrszolgálata mellett
– csak térfigyelő rendszer alkalmazásával érhető el. A kivitelezésre egy helyi szakcég tett
kedvező ajánlatot. A forgatható kameráért, a
rendszerhez szükséges központ, átjátszóállomás és rögzítő berendezés felszereléséért 285
ezer forintot kért. Ehhez jön a 60 ezer forintos
áramlekötési és a 2500 forintos oszlop bérlet
díja. A rendszer előnye, hogy újabb kamerák is
ráköthetőek a hálózatra. Mivel a költségek
közel felét Balla László, a körzet önkormányzati képviselője, a fennmaradó összeget a Béke
téri üzletek tulajdonosai vállalták magukra, a
térfigyelő rendszer kiépítése az önkormányzat
költségvetését nem terheli.A városatyák november 4. ülésükön egyetértettek a térfigyelő
rendszer kiépítésével, egyben javasolták, hogy
kezdődjön egyeztetés a Kossuth utcai üzletek
tulajdonosaival újabb kamerák felszerelése
érdekében.

Munkagépekre pályáznak
Nem vonta vissza a külterületi földutak karbantartási munkálatainak elvégzéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzésére benyújtott
pályázatát az önkormányzat.
A tíz százalékos önerőt ugyanis egy helyi vállalkozó magára vállalta. Továbbra is él a város
közigazgatási területén belül működő tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére benyújtott pályázat is, ennek az önerejét az Idősekért, Rászorultakért, Fogyatékosokért Alapítvány fizeti
ki. A pályázatokról várhatóan decemberben dönt
a Vidékfejlesztési Minisztérium – tájékoztatta a
Félegyházi Közlönyt Balla László alpolgármester.

Mihály bácsi 90 éves
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte október
4-én családja körében Kovács Mihály. Az idős urat
Kapus Krisztián polgármester és Balla László alpolgármester köszöntötte
otthonában a jeles évforduló alkalmából. Kovács
Mihály a virág mellé egy oklevelet is kapott, melyet
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével.
Miska bácsi nagycsaládban született 1921. szeptember 30-án. Harcolt a II. világháborúban. 1947ben Kiskunfélegyházán nősült meg. Ötvenkét év
házasság alatt négy lánygyermeket neveltek fel, hét
unokája és négy dédunokája van. Felesége 2000ben halt meg, azóta egyedül él. 1977-ben ment
nyugdíjba a vasúttól, mint vonatvezető. Szabadidejét a kertészkedéssel tölti. Mindennapjaiban a család
segíti.
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Kórushangverseny
Liszt Ferenc tiszteletére
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából tart hangversenyt november 12-én, 18
órakor a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete.
A koncertnek a művelődési központ színházterme
ad otthont. Fellép a Festetics Kastély Helikon
Kórusa (vezényel Kendch Gusztávné, zongorán
kísér dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna), a TKIKI
kórusai (vezényel: Nagyné Mészáros Erika, Molnár
Elvira, zongorán kísér: Szatmári Imre), a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Kórusa (vezényel: Szatmári Imre, zongorán kísér: Varga Diána). A belépés
díjtalan.

Szobor
a Lajtabánság emlékére
Szűts Tamás kiskunfélegyházi szobrászművész
gránitból készült bronz emlékművét avatták fel
október 13-án Izsákon a református templom
kertjében, a Lajtabánság konferencia keretében.
Az alkotást, mely a harcokban elesett hősöknek állít
emléket, Dobosi Csaba Mihály és Takács Kornélia
leplezte le. Beszédet mondott Font Sándor
országgyűlési képviselő, valamint Rideg László, a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökhelyettese. A programot az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete szervezte. A
témával kapcsoltban november 22-én tart előadást
a könyvtárban “Hogyan maradt Sopron magyar
város? - Félegyháziak részvétele az 1921-i ellenállási harcokban” címmel Szűts Tamás.

Programajánló
November 15., kedd 17 óra: Csepin Péter:
Vetett ágyunk kemény nyeregkápa. A Hadak
Útján az óceánig. A 2005. évi spanyol (portugál)
út naplója. Könyvbemutató a Huszka József
Hagyományőrző Egyesülettel közös szervezésben.
November 22., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A
városi könyvtár Baba-mama Klubja.
November 22., kedd 17 óra: Hogyan maradt
Sopron magyar város? Félegyháziak részvétele
az 1921-i ellenállási harcokban. Szűts Tamás
előadása.
November 24., csütörtök 17 óra: A Magyar
Zarándokút Bács-Kiskun megyében. Vendégünk
Rideg László, a Bács-Kiskun Megyei
Közgyűlés alelnöke és Rumi Imre, a Magyar
Zarándokút Egyesület elnöke. Kiállítás nyílik
Szász András megyei szakrális fotóiból.
December 1., csütörtök 17 óra: Juhász István:
A szerelmes Petőfi c. könyvének bemutatója.
December 3., szombat 9-12-ig: Ünnepváró
Családi szombat délelőtt a könyvtárban.
December 6., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A
városi könyvtár Baba-mama klubja.
December 8., csütörtök 17 óra: A Kiskun
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ünnepi
hangversenye.
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Könyvbemutató Kerényi Ferenc emlékére
Kerényi Ferencre, a kétszeres Madách-díjas
irodalom- és színháztörténészre emlékeztek
halálának harmadik évfordulója alkalmából
október 25-én a Hattyúházban. A Színek,
terek, emberek című tanulmánykötetét dr.
Hudi József irodalomtörténész mutatta be.
Kerényi Ferenc életéről, munkásságáról dr.
Sirató Ildikó Ph. D. színház- és irodalomtörténész beszélt.
Kapus Krisztián polgármester, a Petőfi Emlékbizottság elnöke köszöntőjében elmondta, Kerényi Ferenc élete és munkássága arról
tanúskodik, hogy elfogadta és megvalósította
Horváth Jánosnak még 1913-ban megfogalmazott célkitűzését: „közössé tenni, mindenkinek osztályrészévé avatni azt a több százados
műveltségi kincset, amely nélkül nincsen magyarság.” Ebből a több százados kincsből Kerényi Ferenchez a XIX. század irodalma állt
igazán közel, főként első felének színház- és
drámatörténete, nagy alakjai közül pedig Petőfi
Sándor és Madách Imre.
Petőfi Sándor szülővárosában a Petőfi-kultusz
ápolása, a Petőfi-emlékek méltó őrzése és továbbörökítése mindig is kiemelt cél volt. Az
1997 tavaszán megalakult, és azóta folyamatosan működő kiskunfélegyházi Petőfi Emlék-

bizottság az utóbbi években is mindent megtett
annak érdekében, hogy Kiskunfélegyháza
városa, és annak polgárai méltók legyenek
nagy költőnk emlékéhez.
A város kezdeményezésére megalakult a BácsKiskun Megyei Petőfi Emlékbizottság. Félegyháza az egyetlen város nemcsak Magyarországon, hanem a világon is, ahol minden családban jelen van Petőfi Sándor, hiszen minden
családhoz eljuttatták 2008 karácsonyán Petőfi
Sándor 30 legszebb versét tartalmazó kötetét.
A félegyházi Petőfi-kultusz megteremtőinek
emlékparkjában, az Ótemplom kertjében
domborműveket avattak Pásztor Ferenc, Szerelem-hegyi Károly és Mezősi Károly emlékére. Hamarosan elkészül Juhász István
összeállításában a Petőfi szerelmei c. könyv, s
december 31-én mutatják be a Petőfi nyomában jártak (Félegyházi Petőfi-kutatók) című
könyvet. December 31-én a Petőfi-ház udvar
felőli oldalán négy táblát avatnak, melyen
Petőfi Sándor: Szülőföldemen című versének
első vers- szaka lesz olvasható négy nyelven.
A Selb pincészet jóvoltából megszületett
Petőfi-bora is. A könyvbemutatóval nem csak
a szerző munkássága előtt tiszteleg a város,
hanem egyben ápolja a Petőfi-hagyományokat is – hangsúlyozta Kapus Krisztián.

Százhatvan éve született Vajna Károly
A monarchia sikeres börtönigazgatójára,
Vajna Károlyra emlékeztek október 17-én,
a Kiskun Múzeumban.

avatták fel a Vajna Károly emlékszobát,
mely a Kiskun Múzeum legújabb állandó
kiállítása egyben.

Az emlékülésen részt vevő történészeket,
muzeológusokat és büntetés-végrehajtási
szakembereket Nyitrai András, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökhelyettese
és Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója köszöntötte. A magyar börtönügyi tudományosság mindmáig legértékesebb
történeti adatgyűjteményének összeállítója,
az első Börtönügyi Múzeum megteremtője
életútjáról dr. Nánási László, Bács-Kiskun
megye főügyésze beszélt. Ezen a napon

Dán szimfonikusok Félegyházán
A dániai Közép jütlandi Régió ifjúsági szimfonikus zenekara adott koncertet október 19én a művelődési központ dísztermében. Vezényelt Christian Horbov Meier. A műsoron
Sibelius, Schubert, Marquez és Bruch művei szerepeltek. Szólista Kökény Eszter (hegedű)
volt. A hangverseny előtt Jankovszki Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja mondott köszöntőt.
Jankovszki Zoltán elmondta, a Közép jütlandi Régió (korábban Viborg megye) és a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kap-

csolata 19 éves múltra tekint vissza. A
kultúra mindig fontos része volt ennek az
együttműködésnek. Az évek során sok magyar és dán művész látogatott el egymás
hazájába, rendezett kiállítást, vagy adott
koncertet. A kultúrán belül komoly hangsúlyt kapott a zene. Ennek ékes bizonyítéka
a mai hangverseny is.
A REMUS ifjúsági szimfonikus zenekar
egyedülálló kezdeményezés Dániában. Egy
projekt keretei között a Középjütlandi Régió
19 önkormányzati zeneiskolájának növendékeiből állt össze az elmúlt évben. Több
dániai koncertet követően most hazánkba látogattak, hogy három koncerten szórakoztassák a magyar közönséget.

2011. november 11.
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„Kisművészünk” sikere

Kovács János az „Év Cukrásza”

A magyar-lengyel együttműködés éve alkalmából rendezett többnapos vetélkedőt a
Veszprém megyei önkormányzat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fővédnökségével és támogatásával, szeptember 14-18.
között. A verseny eredményhirdetésére szeptember 17-én került sor.

Aranyérmet nyert az október 11.-14. között
megrendezett „Az Év Cukrásza” versenyen a
félegyházi Kovács János. A megmérettetésre
a Hungexpo területén, a HOVENTA kiállítás
keretén belül került sor.

Az ünnepségen először a Kisművész V.
Nemzetközi
Képzőművészeti
pályázat
győzteseinek gratuláltak. Két témakörben 1200
pályamű érkezett a versenyre, amelyben a
Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2. osztályos tanulója a bugaci Ferenczi József 3.
helyezést ért el a lengyel zsűri döntése alapján.
Munkáját Lengyelországban, Tarnowban állították ki. Jutalmul az oklevél mellé egy
játékokkal megtömött hátizsákot kapott.

Különdíjat kaptak
a félegyházi péktanulók

A két napos, élőmunkás versenyen négyfajta
bonbont, tányérdesszerteket, tortákat és artisztikai munkát is készítettek a cukrászok.
Kovács János artisztikai munkája egy 120
centiméteres – a telet ábrázoló – karamellalkotás volt. A félegyházi fiatalember teljesítményével kiérdemelte „Az Év Cukrásza”
címet. Kovács János a kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában végezte tanulmányit. Tehetsége már
korán megmutatkozott, hisz az országos Szakma Kiváló Tanulója Versenyen XI. helyezést
ért el. 2008-ban ismerkedett meg Wenzelné

Szakmai nap a KÖZGÉ-ben
Szakmai napot tartott október 21-én a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája. A
rendezvénynek a Mezőgazdasági Szakiskola
tornacsarnoka adott otthont. Az ünnepélyes
megnyitót követően délig vetélkedők,
előadások, várták az érdeklődőket. A standokon az intézmény diákjai működtettek
„vállalkozásokat” és bemutatkoztak a város
pénzintézetei is.

Immár tizedik alkalommal találkoztak Budapesten a pék szakma hallgatói. A Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanműhelyében október 15.- én megrendezett
versenyen hét csapat képviseltette magát,
köztük a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági
Szakközépiskola hallgatói is.
A rendezvényen a csapatok számot adtak
gyakorlati és elméleti tudásukról, szakmai
felkészültségükről. A Kiskunfélegyháza színeiben versenyző Bagi Nikoletta és Hornyák Attila szoros pontozást követően a IV. helyezést
érték el és megkapták a verseny különdíját is.
Az esemény keretein belül került sor egy óriás
kalács készítésére, melynek munkálataiban
Szabó Erika képviselte iskolánkat. Az elkészült
terméket a Pékszövetség a Heim Pál Gyermekkórház részére ajánlotta fel.
Az iskola történetében már több mint 20 éve szerepel a pék-cukrász és majd 10 éve a sütő- és
cukrászipari technikus képzés. E két szakma
már évek óta nagy népszerűségnek örvend az
iskola képzési kínálatában, ezt mutatja a többszörös túljelentkezés is. A képzés színvonalát
emeli, hogy a gyakorlati képzőhely – amelyet a
P&P Pékáru Kft. biztosít – az ország egyik
legjobban felszerelt és legtöbb tanulót befogadó
gyakorlati helye.
Fontos tudnivaló, hogy a sütő- és cukrászipari
technikus képzésbe nem csak a Mezgében
érettségizett tanulók léphetnek be, hanem más
intézményben érettségizettek is jelentkezhetnek.

Vígh Maya, Venes-díjas mestercukrásszal, aki
megtanította neki a karamellkészítés művészetét. Sok gyakorlás után, 2009. februárjától
kezdett el versenyezni, nagy sikerrel.

a Félegyházán működő pénzintézetek, akik
számára ez bemutatkozási, a diákoknak pedig
tanulási lehetőség volt. Elsajátíthatták például
a számlanyitás, a betételhelyezés mikéntjét, és
a megszerzett tudást már a délutáni közgazdász vetélkedőn kamatoztathatták.
A program zenedélutánnal folytatódott a retro
jegyében, majd 19-22 óra között a ’60-as ’70es évek slágereire bulizhattak a szakmai nap
résztvevői.

Kocsisné Móczár Julianna tagintézményvezető elmondta, a gyerekek virtuális vállalkozásokat hoztak létre, és mindenféle közgazdasági tevékenységet folytatnak, bemutatva
ezzel, hogy egy vállalkozás minként működik. A cégek működését megadott szempontok szerint értékelték, hogy kiderüljön, ki a
legkiválóbb közülük.
Mivel az elméletet és a gyakorlatot össze kell
kapcsolni, a szakmai napra meghívást kaptak

Hangversenykórus fokozat a Zenebarátoknak
A Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesületé nek Kórusa ismét megmérettette magát Egerben az Éneklő Magyarország minősítő kórushangversenyén. A rendezvényt az Egri Kulturális és Művészeti Központban tartották október 22.-én 17 kórus részvételével.
A KÓTA (Magyar Kórusok, Zenekarok és
Népzenei Együttesek Szövetsége) minősítési
rendszere és szakmai felügyelete mellett
megrendezett esemény Kodály Zoltán éneklő
Magyarországról szóló álmát igyekszik megvalósítani évről-évre. A közművelődés ügyét és
a zenei műveltség emelésének embert próbáló
feladatát vállalta fel a Kiskunfélegyházi
Zenebarátok Egyesülete is. Ennek keretében
több mint 16 éve próbák és darabok százai, fellépések tucatjai kísérik az Egyesület útját.
A hangversenyen a Zenebarátok Egyesülete
történetének legnagyobb sikerét érte el, amikor
a KÓTA Ember Csaba által vezetett zsűrije és
a lelkes egri közönség előtt a kategória-

minősítés legmagasabb fokozatát, azaz a hangversenykórus fokozatot szerezte meg. Három zenetörténeti korszakból
hat igen komoly darabbal készültek a Zenebarátok. Ezek között szerepelt Bárdos Lajos: Csillagvirág
I-IV., Kodály Zoltán: Liszt Ferenchez, valamint
Liszt Ferenc: Tu es Petrus darabja a Krisztus
Oratóriumból. Valamennyi mű előadását vastaps kísérte.
Az egri minaret tőszomszédságában található
Művészeti Központban a minősítések kiosztását követően összkar zengte Liszt Ferenc Ünnepi dal című művét, majd a finom vacsorát
követően zenés-táncos ismerkedési estre került
sor. Az ének, a zene összeköt, hidakat épít.
Bárcsak minél többen beszélnék ezt a nyelvet
hazánkban és a nagyvilágban.
Dr. Kádár Ernő zenebarát
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Visszatérítés januártól
Megkezdte a szennyvízcsatorna beruházás II. ütemének lezárását a Kiskunfélegyházi Víziközmű Társulat. A korábbi ütemekben megkötött LTP (lakástakarékpénztár) szerződéseket november 14. és december 31. között zárja le a pénzintézet.
A befizetések egyenlegéről az ügyfelek januárban kapnak tájékoztatást. A megtakarítást a lakosok ezt követőnek kapják meg, illetve ekkor kell befizetni az eseteleges hátralékot is. A tizenöt százalékos közműfejlesztési támogatás ugyancsak
januártól igénylehető a polgármesteri hivatalban a lakástakarék-pénztár postán
kiküldött kiutalási értesítése és a társulat igazolása alapján. A pénzre tehát tavasztól
számíthatnak az érintettek – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kiss Kálmán elnök.
Értesítjük Kiskunfélegyháza lakosságát, hogy a város területén történő
fakivágások a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint engedélykötelesek. Az engedélynélküli fakivágás vagy fa csonkítás szabálysértési eljárás
kezdeményezését vonja maga után. A fakivágási engedély beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda – Városüzemeltetési Csoportjánál (I.
emelet 84-es szoba), vagy letöltető Kiskunfélegyháza Város honlapjáról. Külterületen azon fák kivágásárra kell engedélyt kérni a Polgármesteri Hivataltól,
amely fák az utak tartozékát képezik. Magánterületen, amennyiben az ingatlan a Körzeti Földhivatalban tanyaként van nyilvántartva és nagysága
6000m2-nél kisseb, a fakivágás nem engedély köteles. Abban az esetben, ha
a tanyaterület a 6000m2-t meghaladja, vagy a fák más műveléságú területen
vannak, a fakivágás engedélyezésére a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága (6000 Kecskemét, József Attila u. 2. tel: 06-76/501700) illetékes.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére – csökkentett kikiáltási árakon: - Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es
helyiség, - Deák F. u. 2. sz. alatti 46 m2-es helyiség, - Jókai u. 1. sz. alatti
103 m2-es helyiség, - Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es helyiség, - Petőfi tér
2. sz. alatti 142,5 m2-es helyiség.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi
– tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére: -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. 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, - 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, - Asztalos J. u. 22/5. sz. alatti 21
m2-es garázs, - Asztalos J. u. 26/7. sz. alatti 21 m2-es garázs, - Holló László
u. 5/2. sz. alatti 21 m2-es garázs, - Szent J. tér 2. sz. alatti 26,6 m2-es helyiség,
- Izsáki út 1/c. sz. alatti 696 m2-es helyiség, - Gorkij u. 4. sz. alatti 44 m2-es
helyiség, - Kazinczy u. 1. sz. alatti 77 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, - 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

Anyakönyvi hírek. Meghaltak: Horváth Lászlóné Juhász Luca, Dinnyés
Kálmánné Németh Hilda, Trombitás Imre, Terjék Tibor, Tóth János, Farkas Pálné
Dobák Rozália, Korbely Mónika Anikó, Bense István, Kiss István – Kiskunfélegyháza. Vöő Imréné Hoffecker Rózsa – Izsák. Szamelcsik Sándor – Lajosmizse.
Fekete Pálné Katona Erzsébet – Jászszentlászló. Molnár Jánosné Rehák Mária –
Gátér. Tajti János – Fülöpjakab. Baior Petru (Vetés, /Vetis, Románia). Kurucsai
János – Pálmonostora.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
ISSN: 1216-1403

2011. november 11.

Egyházi sorok
Szent István templom: • November 11-én este 7 órakor ifjúsági mise lesz a
Kalmár kápolnában. Minden fiatalt hívunk és várunk!
• November 13-án vasárnap este 5 órakor kezdődik a Rózsafűzér társulat összejövetele a templomban.
• Egyházmegyei családtalálkozó lesz november 19-én Baján, tájékoztató plakát
a templomi hirdetőtáblán olvasható. Az érdeklődő családok jövő vasárnap estig
jelentkezzenek a Plébánián!
• November 20-án, Krisztus Király ünnepén a ½ 11-es szentmise után az Egyházközség Képviselőtestületének gyűlése lesz a Plébánián. Kérjük, hogy testület
tagjai a szentmisén és a gyűlésen vegyenek részt!
Sarlós Boldogasszony plébánia: • November 7-től megváltozik a Plébánia
Hivatal nyitva tartása, a téli időszakra való tekintettel reggel 8-tól 16 óráig tart.
• November 20-án, Krisztus Király főünnepe lesz. Templomunk szentelésének
250. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségsorozat zárásaként, 9 óra
kor hangversennyel köszöntjük jubiláló templomunkat, a fél 11-es szentmisét
pedig Dr. Bábel Balázs Érsek Úr fogja bemutatni. Ezen a szentmisén szeretnénk
megáldani 250 házaspárt, akik ebben a templomban kötöttek házasságot, vagy
szeretettel kötődnek az Ótemplomhoz. Várjuk a házaspárok jelentkezését a
sekrestyében vagy a hivatalban.
• December 3-án lesz lehetőség ellátogatni 1 napra a bécsi adventi vásárba, akik
szeretnének részt venni a kiránduláson, jelentkezzenek a plébánián, megfelelő
számú utas esetén Félegyházáról indulna az autóbusz.
Szentmisék: Újtemplom: h-szo 7 es 17 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 es 18 óra.
Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 6, 7 es 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 ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: November 7-13-ig PETŐFI Patika (ügyeletének teljesítésének helye KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158), November 14-20ig PINGVIN Patika (Kiskunfélegyháza, Klapka u. 2.Tel.: 76- 560-081), november
21-27-ig SZENNA Patika: Zrínyi Miklós utca 3. Tel.:76 466-398.
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: November 12-én és 13-án Dr. Kovács Zoltán Kkfháza,
Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244), és Dr. Pozsár Miklós Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.:
20/9812-181), november 19-én és 20-án Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.:
20/3677-242), és Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26. (Tel.: 20/3-619-330).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06 70/321-05-84.
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7. oldal

Aratott
a Forrest Gump SE
Hatodik alkalommal rendeztek darts-versenyt
a súlyos fogyatékos és tanulásban akadályozott sportolók részére. A megmérettetésnek a
szakmaközi művelődési ház adott otthont október 27-én. A versenyen Csongrád, Kiskunhalas, a helyi Göllesz Viktor Általános Iskola,
a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény Csanyi úti, Nádasdy utcai gondozottjai, valamint a Forrest Gump SE sportolói
vettek részt.

Kunszentmiklóson léptek szőnyegre a Kiskunfélegyházi Vasas TK diák korosztályú birkózói október utolsó hetében, ahol szabadfogású meghívásos versenyt rendeztek. A félegyházi csapat kitűnően szerepelt, nyolc
érmet sikerült szerezni, amiből hét arany.
Csapatban a kecskemétiek és a hazaiak után a
harmadik helyet sikerült megszerezni. Korábban (október 15.-16-án) Kalocsán bizonyítottak birkózóink. Eredmények, leány 23 kg:
Vidéki Orsolya élete első versenyén aranyérmet szerzett. Fiúk 26 kg: 1. Szöllősy Balázs.
32 kg: 1. Wagner Alex. 35 kg: 1. Kovács
Alex.38 kg: 1. Vidéki Roland. 42 kg: 1.

Provics Gergő. 46 kg: 1. Czibolya Máté. + 46
kg: 3. Szécsényi Ádám. Október 15-16-án
Kalocsán léptek szőnyegre a Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői.
Kadet korosztály magyar bajnokságán a női
mezőny 43 kg-os súlycsoportjában Vidéki
Nikolett aranyérmet szerzett. A kisebb fiúk
területi meghívásos szabadfogású versenyen
szépen helyt álltak. Öten mérették meg
magukat és mindannyian érmet tudtak szerezni.
Súlycsoportjában Kovács Alex és Vidéki
Roland első, míg Besze László, Szöllősy
Balázs és Wagner Alex második lett. Edzők:
Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Vas Bianka az év
országos teremíjász bajnoka
Dunakeszi adott otthont a Magyar Íjász
Szövetség által szervezett Terem Íjász országos bajnokságnak, ahol több mint 260 fő
minősített íjász versengett, különböző korcsoportokban és kategóriákban a magyar
bajnoki cím elnyeréséért. Az egész napos
országos versenyen az olimpiai, a reflex, és a
csigás íjat használók mellett a tradicionális
íjászok is versenybe szálltak.
Az ország minden részéről érkeztek íjászok,
hogy összemérjék tudásukat: Szegedről,
Tatáról, Tiszavasváriból, Szigethalomról,
Pécsről, Debrecenből, Győrből, Békéscsabáról. A kiskunfélegyházi Turul Koppány
Íjászai HE tagjai öt fővel képviseltették

magukat tradicionális kategóriában. A felnőtt
férfi korcsoportban Bakró István a 20., Vass
Tibor a 14. helyet
szerezte
meg.
Dinnyés Gyula
az egyesület vezetője a szenior férfi korcsoport 2. helyén
végzett. A serdülő lány korcsoportban taroltak
igazán a kiskunfélegyházi íjászok. Ladányi
Ágnes a 2. helyen végzett. Vas Bianka 2011es év Országos Teremíjász Bajnoka lett.

Két érem a Pump and Run-on
Kecskemét Megyei Jogú Város Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltósága és a BácsKiskun Megyei Tűzoltó Sport Club rendezte
meg október 14-én a II. Országos Pump and
Run bajnokságot.
A verseny lényege, hogy a versenyzők
egységesen 60 kg-mal törekednek maximális
ismétlésszám elérésére egy fekvenyomó padon, majd teljes bevetési ruhában, acélpalackos izolációs légzésvédelmi eszközben

futnak le kb. 700 métert. A futást a felszerelés
súlyán kívül nehezíti, hogy a cél a kecskeméti
Vízmű domb tetején található.
A versenyen Kiskunfélegyháza Város Tűzoltósága versenyzői is részt vettek. Deák Sándor és Nemcsok Tamás – bár nem értek el
dobogós helyezést – jól szerepeltek, Dudás
Attila korcsoportjában 2., összetettben a 3.
helyezést érte el a népes mezőnyben –
tájékozatta a Félegyházi Közlönyt Pap-Szigeti
Sándor őrnagy, parancsnok-helyettes.

Eredmények, darts, nők, I. kategória: 1. Ipacs
Ildikó, 2. Szabó Anita – Forrest Gump SE, 3.
Nagy Nikolett, 5. Kolompár Angéla, 6. Német
Katalin – Göllesz V. Ált. Isk. II. kategória: 1.
Samu Klára, 3. Iványi Andrea – Forrest Gump
SE, 4. Bene Jolán, 5. Csáki Mária, 6. Kiss Sz.
Mária – Nádasdy u. III. kategória: 1. Potyesz
Éva, 2. Kovács Erzsébet – Forrest Gump SE, 3.
Seres Anna, 4. Patai Sándorné, 5. Bodor Ferencné, 6. Tarjányi Rozália – Nádasdy u.
Férfiak: I. kategória: 2. Hegedűs Márk –
Göllesz V. Ált. Isk, 3. Szabó József, 4. László
Róbert. Nagy Pál Norbert – Forrest Gump SE.
II. kategória: 2. Papp László, 6. Csontos Róbert
– Forrest Gump SE. III. kategória: 1. Ficsór
László, 2. Ács Attila, 3. Ónódi András – Forrest Gump SE, 4. Dobos József, 6. Vidéki
István – Csanyi út.
Evezés: Nők: I. kategória: 1. Barna Papp Éva,
3. Ipacs Ildikó – Forrest Gump SE. II.
kategória: 1. Kovács Erzsébet, 2. Iványi Andrea, 3. Potyesz Éva – Forrest Gump SE.
Férfiak: I. kategória: 1. Szabó József, 2. Babos
Zoltán, 3. Papp László – Forrest Gump SE. II.
kategória: 2. Marton Sándor, 3. Ács Attila –
Forrest Gump SE.
Iványi László

Harmadikak lettek
a félegyházi focisták
Városunk adott otthont október 14-én a tanulásban hátráltatott diákok megyei labdarúgó bajnoksága őszi fordulójának. A megmérettetésen hat csapat vett részt. A félegyházi válogatott az erős mezőnyben a harmadik helyet tudta elhódítani, Kiskunmajsa,
Kiskőrös mögött.

A Tolna hozta
a kötelezőt
November 6., Kiskunfélegyháza, KÉSZ Aréna
Városi Sportcsarnok Játékvezető: Tóth Csaba.
Asszisztensek: Suba Zoltán, Molnár Henrietta
Lívia.
Fornetti Altro-Mókusok – Tolna-Mözsi
FSE 1-6 (0-3)
Fornetti Altro-Mókusok: Sándor Szilvia –
Rátkai Orsolya, Bezsenyi Anita, Bagdi Csilla,
Zsadányi Szilvia. Cserék: Suhajda Eszter, Hajagos-Tóth Judit, Bezsenyi Zsuzsanna, Ficsór
Mónika. Edző: Osztopáni Mihály.
Góllövők: Bagdi Csilla, illetve Hodován Edit
(2), Schlotthauer Renáta (2), Ganczer Hajnalka,
Szekér Anita. Sárga lap: Folk Zsuzsanna.
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Korondi sakkozók
Félegyházán
Városunkban járt október utolsó hétvégéjén a
Korondi sakk-válogatott. A programokról Nagy
György, a Pince 72 Sakk Klub elnöke gondoskodott, melyben szerepelt egy sörkóstolóval egybekötött városnéző túra, egy a megyeszékhelyünkön tett körséta és színházlátogatás is. A fő
esemény mégis a hagyományos, XI. alkalommal megrendezett Félegyháza-Korond baráti
sakkverseny volt.

Fotó: Gajdics Dávid
Algyőre utazott október 29-én a P&P Félegyházi NBII-es férfi csapata. Magyarország
egyik kézilabda bölcsőjében is sikerült a
neves játékosok ellen jól szerepelnie csapatunknak.
Nagy iramú, küzdelmes mérkőzésben már az
első félidőben sikerült felülkerekednünk a
hazai csapaton. A 14-16-os félidő után a második játékrészben is tartottuk jó teljesítményünket, végül 28-31 arányú győzelmet
arattunk. Ezzel a fontos győzelemmel a
tabella elejére került a P&P Kiskunfélegyháza. Gólszerzőink: Berta László (1), Császár
Márk (1), Horváth Bende (2), Ignácz Vilmos
(8), Savanya Zsolt (2), Teimel Róbert (10),
Virág Sándor (7), Prezenszki István (kapus),
Fekete Krisztián (kapus).

A következő mérkőzésre hazai pályán kerül
sor. Az eddig veretlen Kiskőrös csapatát fogadjuk a KÉSZ Arénában november 13-án
vasárnap 16 órakor. A Kiskőrös trónfosztásra
készül. Szurkolók hadával készül otthoni
légkört teremteni városunkban. Ezért kérünk
minden lelkes kiskunfélegyházi szurkolót,
jöjjön a mérkőzésre és biztassa csapatát!
Junior csapatunk megilletődve, enerváltan
kezdte a mérkőzést. A 16-5-ös félidő után
ugyan magukhoz tértek és megnyerték a második félidőt, ez azonban kevés volt a mérkőzés megnyeréséhez, mely 29-23 arányú
hazai győzelemmel zárult.
Gólszerzők: Harkai Tamás (1), Keleti Dániel
(4), Kovács Attila (3), Nagy Péter (2), Tóth
Viktor (13), Fekete Krisztián (kapus), Fekete
Gábor (kapus).
Árvai Zoltán

Országos bajnokok távolugróink
Kiemelkedő eredményt értek el a Magyar
Köztársaság Diákolimpiáján atlétikában a
Móra Ferenc Gimnázium diákjai.
Kis-Czakó Annamária és Nagy Ferenc tanítványai, a fiú távolugró csapat – az ország 39
csapata közül – lett első (611 cm-es átlaggal),
s ezzel diákolimpiai bajnok, míg a leány súlylökő csapat 2. helyet ért el a 42 induló csapat
közül (9,67 méterrel). A diákolimpiai bronzéremről ezúttal Hegyi Brigitta 11/B osztályos
tanuló gondoskodott duatlon sportágban. Az

aranyérmesek: Kis Viktor 12/C, Vakulya
Balázs 12/A, Szabó Máté 11/C, Enyedi Miklós 10/A, Nagy Ákos 10/A.
Ezüstérmes lányok: Roik Anna 12/A, Preisz
Fanni 12/A, Iványi Erika 11/B, Bencsik
Vivien 10/A és Kapus Diána 9/A.
Atlétikában az országos döntő résztvevői
voltak még a fiú svédváltó (Nagy Ákos, Kis
Viktor, Enyedi Miklós és Vakulya Balázs),
valamint a leány 4x800m-es váltó (Preisz
Fanni, Hegyi Brigitta, Vidéki Nikolett és Pető
Anna).

A verseny végeredménye: 1. Kovács Zoltán (6.5
p.), 2. Kemény Csaba (6.0 p.), 3. Karsai István
(5.0 p.), 4. Seres László (4.0 p.), 5. Rácz István
(3.5 p.), Biró Árpád – Korond (3.5), 7. Nagy
György (3.0), Tanács István Lajos (3.0), Szente
Kálmán – Korond (3.0), Illyés Vészty László –
Korond (3.0). 11. Tófalvi Sándor – Korond (2.5),
Terbe Béla (2.5), 13. Kovács Sándor (2.0), 14.
Hudák János (1.5). A legjobbak mindkét csapatból érmeket, oklevelet nyertek. A találkozó legtapasztaltabb játékosa a hazai Rácz István volt
(70 éves).

Az NBII-ben
debütált a Bulls FC
Az újonnan alakult NB II – es női futsal csapat
megkezdte menetelését a bajnokságban, ahol az
első tornán két nagyarányú győzelem, és egy
döntetlen a mérleg. A gárda idény eleji formában játszott az első két mérkőzésen, ezt mutatja
a rengeteg pontatlanság, amit a mérkőzés folyamán vétett. Ennek ellenére magabiztosan győzte
le a Szentes csapatát 1:10-re, míg a Tolna ellen
csak egy döntetlenre futotta erejéből (3:3). Az
utolsó mérkőzésen már parádézott a gárda, és
17:0-ra verte a Szekszárd együttesét.
A csapat az alábbi összeállításban lépett pályára
a mérkőzéseken: Kiss N.- Vidács K, Pincze G,
Szabó B, Zágor D. Cserék: Pintér V, Szabó N. A
Tolna elleni mérkőzésen a csapat dolgát nagyban
megnehezítette Molnár Eszter kapus, aki parádés
védéseivel, szinte esélyt nem hagyott a félegyházi támadók számára a gólszerzésre. A mérkőzésen az MTK kiváló játékosa, Zágor Bernadett
az Astra színeiben mutatkozott be, jelezte
passzaival, és góljaival, hogy nem volt rossz döntés leigazolása. A csapat tagjainak az idény elején
az összeszokás az elsődleges célja, ez az utolsó
mérkőzésen már sikerült is. A következő fordulóra november 20.-án, Kiskunfélegyházán
kerül sor hazai közönség előtt. Zágor Bernadett
(Astra – Kiskunfélegyházi Bulls FC): Jól éreztem
magam. A két gyengébb ellenfél mellett volt egy
olyan csapat, akivel szoros meccset tudtunk játszani. A csapatunk jól működött együtt, de még
szükségünk van arra, hogy kicsit jobban összeszokjunk. Csapata eredményeiről, és a
játékosokról a http://astrahfc.zolenor.hu oldalon
tájékozódhatnak.

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

