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Kö z l ö n y
Nagy sikere volt az ötödik Polgári bálnak

A városé lett a volt
kommendáns hivatal
A volt kommendáns hivatal épülete is a
város karácsonyfája alá került. Az ingatlant
a Kormány -1449/2011. (XII. 22.) Korm.
Határozata egyes állami vagyonba tartozó
ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló– december 22-én hozott határozata értelmében az önkormányzat
lakásgazdálkodási feladatok ellátására, ifjúsági garzonlakások kialakítására használhatja – jelentette be Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
Folytatás a 3. oldalon.

Újabb 200 millió
Félegyházának

Immáron ötödik alkalommal rendezték meg az úgynevezett Polgári Bált városunkban. A 2012. évi báli szezon nyitórendezvényének a Darvas József Általános Iskola tornaterme adott otthont január 7-én. Az est
fővédnöke dr. Kerényi János kormánymegbízott, védnöke Bányai Gábor, a megyei közgyűlés elnöke, sztárvendége Zséda volt. Az idei rendezvény bevételét a Móra-ház felújítására ajánlották fel a szervezők.

Kórház a város karácsonyfája alá!
Új lehetőséget tartogat a városi kórház számára a Semmelweis-terv. Az elmúlt héten a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetben folytatott tárgyaláson körvonalazódott az intézmény
jövőképe.
A városi kórházban sürgősségi fogadóhely, egynapos kezésre – jelentette be a december 20-ai sajtótájékozsebészet, illetve belgyógyászati ellátásformák valósul- tatón dr. Mészáros János, egészségügyi szakpolitikus
hatnak meg az elkövetkezendő egy-másfél évben. A és Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza város polgármegvalósításra európai uniós források állnak rendel- mestere.
Folytatás a 2. oldalon.

Emléktáblákat avattak
Petőfi Sándor emlékére
Petőfi Sándor születésének 189. évfordulója tiszteletére rendezett
megemlékezést december 31-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a Petőfi Emlékbizottság, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
és a Művelődési Központ. A rendezvény a Petőfi Emlékháznál
kezdődött, az emléktábla, majd Kugler Ferenc Petőfi-szobrának koszorúzásával. Köszöntőt mondott Halász János, a NEFMI parlamenti államtitkára.
A köszöntő után Petőfi Sándor „Szülőföldemen”című versének első
versszakát négy nyelven megörökítő emléktáblákat avattak az Emlékház udvarán. A táblákat Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő, a Petőfi Emlékbizottság elnöke, Ficsór József a
Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001 Alapítvány alapítója, dr. Garai
István országgyűlési képviselő és dr. Tarjányi József, a Petőfi Alma
Mater Társaság elnöke ajánlotta fel.
Folytatás a 3.
oldalon.

Kapus Krisztián polgármester segítő közreműködésének köszönhetően, az „Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok” címen soron kívüli,
újabb 199.988 millió Ft támogatást nyertünk, mely a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter utalványozása alapján
megérkezett bankszámlánkra – mondta el
Katonáné Tóth Judit, a Gazdasági Iroda
irodavezetője.
Önkormányzatunk az ÖNHIKI első ütemű
pályázatán 172 millió forintot, a második
ütemű pályázaton pedig 70 millió forint viszsza nem térítendő támogatást nyert. Ezzel az
összeggel együtt Kiskunfélegyháza Városa
2011. évben 441.977.764,- Ft vissza nem
térítendő támogatást kapott – nyilatkozta
Kapus Krisztián, polgármester, országgyűlési képviselő.
Folytatás a 2. oldalon.

Babaköszöntő a Városházán
Kétszázharminchat újszülöttel gyarapodott idén Kiskunfélegyháza
lakossága. A babákat és szüleiket
köszöntötte december 30-án a
város nevében Balla László alpolgármes- ter.
Az ünnepég résztvevőit a Szegedi úti óvodások, illetve dr. Horváth-Rekedt Gréta és
Kovács-Csonka Szilvia műsora káprázatta
el. A babák az emléklap mellé két-két ezer
forintos vásárlási utalványt kaptak. Az ün-

nepség keretében Gyenes Bencének, Réczi Natáliánk, Kovács Zsófiának, Besze Lászlónak, Sipos Hannának és szüleiknek Balla László
adta át az emléklapot.

2. oldal

Félegyházi Közlöny

Kórház a város karácsonyfája alá!
Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Mészáros János, egészségügyi közgazdasági szakokleveles orvos, az Egészségügyi
szolgáltatói adatgyűjtési és a szakellátás struktúrájának átalakításával foglalkozó bizottság
tagja elmondta, december 15-én a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetben (GYEMSZI) megbeszélésre került sor a Semmelweis-tervben
foglalt lehetőségek megvalósításáról. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház, Rendelőintézet,
Gyógyfürdő és Rehabilitációs Központtal kapcsolatban is körvonalazódtak azon lehetőségek, melyekkel ismét 24 órás folyamatos
egészségügyi ellátásban részesülhetnének a
kiskunfélegyházi és a vonzáskörzetében élő
polgárok.
Elsődleges szempont a sürgősségi fogadóhely
megvalósíthatósága, hiszen a szakemberekkel
és a diagnosztikával lehetőség teremtődik ezen
ellátás kapcsán a folyamatos betegellátásra.
Fontos előrelépést jelentene a betegek aktív
nappali ellátásának biztosítása, mely az aktív
belgyógyászati ágyak aktivizálásával valósulna
meg.
A sebészeti ellátáshoz való hozzáférés megteremtése is cél. Technikailag és szakmailag
napjainkban már ezen ellátási forma bevett
gyakorlat, és az egynapos sebészettel a bete-

gek jelentős hányada ellátható. Az intézmény
főprofilját, a rehabilitációs ellátást még nagyobb szerephez kell juttatni a térségben. Az
emeltszintű járóbeteg szakellátás fejlesztését
– bele értve a gyermek szakellátást is -, a
funkcióváltó intézményt érintő intézkedések
révén a térség lakóinak igényeihez és szükségleteihez kell igazítani. Mivel Kiskunfélegyháza városa anyagilag önállóan nem bír megbírkózni a feladattal, a megbeszélésen arról is szó
esett, hogy ehhez megfelelő anyagi forrást, támogatást kap majd a város. Így az aktív ellátás
ismét 24 órában megjelenik Félegyházán.
A tervek hatékony megvalósulása érdekében
a megyén belüli szakellátásban érintett intézményekkel szoros együttműködésben, a
megyei kórházzal pedig stratégiai együttműködésben kell tevékenykedni. A választások
óta az egyik legfontosabb feladat volt a városi
kórház ügyének hatékony rendezése. Az elmúlt több mint egy esztendőben számtalan
tárgyalást folytattak az intézmény helyzetének
normalizálása érdekében. Az eredmény most
már egyre kézzel foghatóbb, hisz az elsődleges ellátást rövidesen mindenki megkaphatja Kiskunfélegyházán és annak környezetében – hangsúlyozta ki Kapus Krisztián
polgármester.
-g-

Energetikai fejlesztés a Móravárosi óvodában
Közel huszonhétmillió forintot költöttek a
Móravárosi óvoda fejlesztésére. Ebből 21 millió volt a pályázati pénz, az önerő egy részét,
4,5 milliót az önkormányzat, a fennmaradó
1,3 millió forintot pedig a Móravárosi Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány biztosította – mondta el a december 22-ei műszaki átadáson
Balla László alpolgármester.
Balla László a beruházással kapcsolatban kifejtette, a város idén tavasszal nyújtott be pályázatot a szaktárcához a létesítmény energetikai

fejlesztésének megvalósítása érdekében, mely
sikeresnek bizonyult. A munka költségeinek 80
százalékát sikerült elnyerni, a fennmaradó 20
százalékos önerőt az önkormányzat és a Móravárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány biztosította. A rendelkezésre álló összeg elegendő volt
a kazáncserére, a lapostető komplex hő-és vízszigetelésére, a külső nyílászárók cseréjére. A
kivitelező úgy végezte a munkáját, hogy nem
zavarta a folyamatos óvodai ellátást. A beruházással várhatóan jelentős energia megtakarítás
érhető el – tette hozzá Balla László

Jobb ivóvizet Félegyházának!
Városunk is részt vesz a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programban, melynek célja hogy
az ivóvízben lévő szennyező anyagok arányát a
határérték alá szorítsa. A program a Dél-alföldi
régióban 1,2 millió lakost érint. A beruházás
összköltsége 9,5 milliárd forint, melyből 7,5 milliárd forintot biztosít az Európai Unió.
A város az Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként vesz részt a projektben. Az önkormányzat a
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányában
foglalt ütemezés szerint e célra 6.100.518.- Ft
összeget biztosít, melyet a Bácsvíz ZRt. megtérít.
Mint arról már korábban beszámoltunk, a projekt, illetve a pályázat előkészítése érdekében –
209 település részvételével – 2005. novemberében létrejött a Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Konzorcium, majd pályázatot nyújtott be a
projekt előkészítési költségeinek hozzájárulásához.
Az érintett önkormányzatok képviselő-testületei
2009. december közepétől tárgyalták és elfo-

gadták a társulási megállapodás tervezetét. Egy
kikötésük volt. A társulás csak akkor jön létre, ha
a Bácsvíz ZRt. közgyűlése is jóváhagyja azt,
hogy az önerőt a leendő szolgáltató biztosítja a
kedvezményezettek részére. A Bácsvíz ZRt. tulajdonosai tavaly januárban úgy döntöttek, hogy
a Bácsvíz ZRt. a „Kék-Víz” Észak-Bács-Kiskun
Megyei Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás útján megvalósuló Ivóvízminőségjavító Program finanszírozásához szükséges
önerőt, illetve a társulási, működési költségeket
biztosítják az önkormányzatok részére. Idő közben a pályázat kötelezően biztosítandó önereje
20%-ra változott. A társult települések nagy része
jelezte, hogy ezt nem tudják vállalni.
A további egyezetések során kiderült EU Önerő
Alapból újabb pénzek lehívhatók, a kormány
pedig úgy döntött, a fennmaradó összeget magára
vállalja. A cél, az ivóvízrendszerek arzénmentesítése. A tét 1,2 millió ember egészséges ivóvíz
ellátása. A projekt befejezése után az ország minden szegletében egészséges ivóvíz folyik majd a
csapokból.
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Újabb 200 millió
Folytatás az 1. oldalról.
A belügyminiszter 4/2011. (III. 1.) BM rendelete az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatásáról rendelkezik, melyhez forrásul a Magyar Köztársaság 2011. évi költségve- téséről
szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. Helyi
önkormányzatok támogatásai és áten- gedett
személyi jövedelemadója fejezet 6. cím 2. alcíme szolgál. A jogszabály szerint a miniszterek a támogatásról tárcaközi bizottság
javaslata alapján, folyamatosan, de legkésőbb
2011. december 10-éig kellett dönteni, az önkormányzat működőképességét veszélyeztető
esetben pedig soron kívül.

Testvérvárosunk lesz Torda
Idén március 15-én szentesítik Torda és Kiskunfélegyháza város közötti együttműködési megállapodást, valamint a testvérvárosi okmányt. Erre
városunkban május első hétvégéjén kerül sor. A
két település között az 1990-es évek vége óta van
jól működő kapcsolat, mely az elmúlt évek alatt
bővült, és több területre is kiterjedt. Tavaly merült
fel az igény arra, hogy a kapcsolatot írásos dokumentum aláírásával is erősítse meg a két település
vezetője.
Tordával az 1990-es évek végén, egy sportkapcsolat révén ismerkedett meg városunk, majd a két
település polgármestere alapozta meg a két város
további együttműködését. Ficsór József tordai
delegációt hívott meg az akkori Városalapítók napi
ünnepségre. A tordai vendégeknek, illetve a polgármesternek annyira megtetszett a rendezvény,
hogy azóta a kiskunfélegyházi rendezvény mintájára Tordán is megrendezik minden évben a Tordai
napok ünnepséget. Az együttműködés további
eredménye, hogy Kiskunfélegyháza egy nagyobb
összeggel járult hozzá a tordai magyar iskola létrejöttéhez. Pataky József, a Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság elnöke közreműködésével
folyik a tordai csatában elesett kiskunfélegyházi
hősök adatainak felkutatása. A város és környékéről
származó magyar katonák tiszteletére 2011. november 2-án avattak emléktáblát a Felsőtemetőben.
A csata félegyházi hőseinek a tordai temetőben
2012. március 15.-én állítanak méltó emléket.
Kapus Krisztián polgármester tovább mélyítette a
két település kapcsolatát. 2011. év elején a város felajánlotta Tordának, hogy a Kiskunfélegyházi
Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal segítségét
az egyszerűsített honosítási eljárás és a kettős állampolgárság megszerzése érdekében a tordai illetve az erdélyi magyarok számára. Az írásos
tájékoztatót még év elején eljuttatták Tordára.
Ugyan csak ebben az esztendőben fogalmazódott
meg a két település közötti testvérvárosi megállapodás megkötésére. A képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyta Torda és Kiskunfélegyháza
kapcsolatának megerősítést.
Fogadóórákat tart minden hónap első hétfőjén
Horváth Gábor, a 7. sz. választó-körzet önkormányzati képviselője a Petőfi lakótelepi közösségi
házban . Időpontok: január 23., február 6., március
5., április 2., május 7., június 4.
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Félegyházi Közlöny

Emléktáblák Petőfi Sándor emlékére
Folytatás az 1. oldalról.
Halász János, a NEFMI parlamenti államtitkára
beszédében elmondta, a költő születésnapja tulajdonképpen egybe esett a nemzet születésével, a reformkor kezdetével. 1823-ban a nemzet messianisztikus módon várt valakit, akiben egyesül mindaz, ami szimbolizálhatja a nagyra törő nemzet
kreativitását, a tradíciót, a progresszió szándékát, a
nem- zeti elkötelezettséget, a szabadság elemi erejű
akarását. Petőfiben mindez megtestesült. Kívánom
ma- gunknak, hogy ezen eszmények hassák át mindennapjainkat és eszerint tudjunk élni mi is, úgy
ahogy Petőfi Sándor élt. Az emléktáblák leleplezését
követően a program a Hattyúházban folytatódott.
Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő köszöntőjében a
költő nagyságáról, munkásságának jelentőségéről beszélt.
Elmondta, az év utolsó napján
mi, félegyháziak, mint egy zarándokhelyre, ellátogatunk ide a
Petőfi emlékházhoz, hogy éltessük azt a szellemiséget, amelyet
Petőfi emléke sugároz ránk,

hogy éltessük a szülőföld iránti szeretetet, melyet
Petőfi emléke is erősít minden félegyházi polgárban.
Farkas Lajos múzeumigazgató „A mi Petőfink”
címmel tartott előadást a szalkszentmártoni Petőfikultuszról.A „Petőfi nyomában jártak (Petőfi-kutatók
Kiskunfélegyházán)” című könyvet a szerkesztő,
Kapus Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület elnökhelyettese ismertette.
Közreműködtek: Vas László, Hegyesi Judit
hegedűtanár, Kiss Ákos Jenő dalénekes és Olajos
Mária egyetemi hallgató. A rendezvény Félegyháza
Petőfi borának kóstolójával zárult.
Kép és szöveg: -gulyás-

3. oldal

A városé lett
a volt kommendáns hivatal
Folytatás az 1. oldalról.
A határozat értelmében a tulajdonba adásról
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzatokkal –2012. június 30-ig – a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződést köt. Az
ingyenesen tulajdonba adott ingatlant az
önkormányzat a szerződés aláírásától számított 15 évig nem idegenítheti el, és az ingatlant a birtokbavételtől számított 15 évig az
adott ingatlanra megjelölt hasznosítási célnak
megfelelő, ez esetben lakásgazdálkodási feladatokra, köteles hasznosítani.
Az egykori – 1907-be épült – Molnár Imreház, mely a huszadik század első felében a
város legszebb épületei közé tartozott, nemsokára a fiatal párok otthona, külsejét tekintve
pedig a város egyik dísze lesz – tette hozzá
Kapus Krisztián.

Dombormű
Krizsanótzy emlékére
Emléket állítottak december 26-án Krizsanótzy János templomépítőnek a Sarlós Boldogasszony templomnál. Az új dombormű az
Ótemplom, plébánia felőli oldalán kapott
helyet. A posztamens és a dombormű felállításának költségeit az egyházközség állta. A
dombormű elhelyezését a város képviselőtestülete is támogatta.

Új eszközöket adott az Opel
Az autószerelő szakmunkásképzés gyakorlati
oktatásához szükséges szemléltető eszközöket
(pl.: kormánymű, sebességváltó, dízelmotor,
villamos és egyéb berendezések) kapott a
Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium az Opel
Southest Europe Kft-től. Az eszközök ünnepélyes átadására december 16-án került sor az
iskola autós tanműhelyében.
Ágoston Tibor, a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium igazgatója elmondta, az Opel Southest
Europe Kft. és az Opel Tormási Autóháztól

kapott eszközök a legmodernebb technikát
képezi, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
diákok a magas színvonalú, a kor technikai
elvárásainak megfelelő elméleti és gyakorlati
képzésben részesüljenek.
Nagy Attila, a cég délkelet európai garancia
menedzsere kihangsúlyozta, a műszerekkel a
magyar autószerelő képzést támogatja az
Opel Southest Europe Kft. A kiskunfélegyházi szakképző intézménynek adott részegységek az Opel szentgotthárdi gyárából származnak. A legértékesebb közülük az idén
gyártott, csúcsminőséget képviselő 1,6 köbcentis motor.

Lemondtak tisztségükről
A kiskunfélegyházi Vagyonkezelő Közhasznú
Nonprofit Zrt. végelszámolás útján történő
megszüntetéséről döntött legutóbbi ülésén
Kiskunfélegyháza képviselő-testülete.
A szakbizottságok előtt, és a képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy a zrt. felügyelőbizottságának tagjai közül dr. Réczi László
november 9-én, Mester Ernő elnök és Jankovszki Zoltán FEB tag pedig december 5-én
írásban nyújtották be lemondásukat felügyelőbizottsági tagságukról. A zrt. vezető testületének tagja, Hollenda Gabriella novemberben már lemondott tisztségéről, Gyarmati
Menyhért vezérigazgató és Kissné Kovács
Ilona gazdasági igazgató pedig december 27én írásban eljuttatta tisztségükről való lemondásukat Kiskunfélegyháza jegyzőjéhez.
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Felavatták Klebelsberg
emléktábláját
Új helyre, a KÖÁI József Attila Általános Iskolába került Klebelsberg Kuno, Magyarország legnagyobb kultuszminiszterének emléktáblája. A
képzőművészeti alkotást, mely ez idáig 2009-ben
megszűnt Bankfalui Általános Iskolát díszítette,
Kapus Krisztián polgármester és Rekedt Zoltán, a
bankfalui iskola volt igazgatója avatta fel december 20-án új helyén. Az ünnepségen közreműködtek a KÖÁI József Attila Általános Iskola
diákjai.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, ezeréves
államiságunk kiemelkedő politikusa tízéves minisztersége alatt az egyetemes kultúrtörténetben is
kiemelkedő programot valósított meg, többek között három egyetemet, huszonegy klinikát, három
főiskolát és ötezer népiskolát építtetett fel. Minisztersége utolsó évében a nemzeti jövedelem 15 százalékát fordította kultúrára, oktatásra, tudományra.
Szent István-i léptékű alkotása üzenet a mának,
iránymutatásként szolgálhat a jelennek is.
A klebelsbergi történelmi örökség
kötelez bennünket
arra, hogy felelősek
vagyunk az oktatási
feltételek biztosításáért, melyekben
gyermekeink, a felnövekvő generációk a
határtalan tudást
sajátíthatják el –
tette hozzá Kapus
Krisztián.
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Morell 100
Százéves embertársunkat köszönteni különleges élmény, és nem adatik meg túl sokszor.
Csodálat, meghatódottság, elérzékenyülés,
magunkba nézés kísérheti az ünnepet. Nem
volt ez másként december 21-ének délutánján
sem, amikor a magyar filmszakma összegyűlt
a budai Marcibányi tér művelődési házában,
hogy tisztelegjen Morell Mihály előtt, aki e
sorok megjelenésekor már belépett a 101.
életévébe.
A magyar filmművészet e nagy öregjét sok szál
köti városunkhoz. Szülei még az első nagy világégés vérzivataros időszakában költöztek
Kiskunfélegyházára nyugalmat remélve. Az
egykori alma mater faláról egy kitűnő állapotban megőrződött tablóról néz le ránk megilletődött komolysággal a fiatal Morell Mihály.
Az 1931-ben végzett osztály valószínűleg a 200
éves gimnázium egyik legsikeresebb osztálya
lehetett, hiszen tanulótársai voltak többek közt
a magyar festészet nagyjai közt számon tartott
Szántó Piroska, de Földi Lőrinc munkásságát is
szoborral ismerte el Sopron városa. (Bíró Béla
tanár úr végleg megnyugodhat az égi katedrán,
tanítványai nem hoztak rá szégyent. Néhány
hónapig a gimnázium tanára is volt Morell Mihály, hogy azután elinduljon a filmművészet
rögös útján. Nem véletlenül jöttek el tisztelegni
az egykori tanítványok, akik már maguk is
mesterei a műfajnak. Sára Sándor (Van, aki e
nevet nem ismeri?), András Ferenc, Koltai

Lajos – hogy csak a legismertebbek közül
soroljak fel néhányat -, meleg szavakkal,
meghatottan idézték fel Morell Mihállyal töltött
időszakukat.
Kiskunfélegyházáról Balla László alpolgármester úr adta át a város ajándékát, majd Ficsór
József és Dr. Bánkiné Molnár Erzsébet ny.
múzeumigazgató köszöntötte Miska bácsit. Az
egykori alma mater kései igazgatója – e sorok
írója -, az iskola emlékkönyvével és borával
ajándékozta meg a Móra Ferenc Gimnázium
legidősebb tanárát! Az esemény legmeghatóbb
része az volt, amikor az ünnepelt megköszönte
a jelenlévőknek – akik zsúfolásig megtöltötték
a helyiséget – a feléje áradó szeretetet. Mellesleg volt egy kiállítás is a művész (film, festő,
szobrász) szénrajzaiból, melynek plakátja
viselte a MORELL 100 feliratot, de igazából ez
„csak” körítés volt, emelve azt a megismételhetetlen hangulatot, amely akkor este belengte
a Marcibányi téri művelődési ház helyiségét, s
mindenkit, aki ebben a „történelmi pillanatban”
jelen volt.
RF

Hangverseny az Ótemplomban

Pista bácsi 95 éves lett
Születésnapja alkalmából köszöntötte december 20-án a kilencvenöt esztendős Hegyi Istvánt
Kapus Krisztián polgármester és Balla László
alpolgármester. Pista bácsi a virág mellé egy
oklevelet is kapott, melyet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével.
Hegyi István 1916. december 20-án született
Kiskunfélegyházán, iskoláinak elvégzése után a
szüleivel együtt földműveléssel foglalkozott
egészen a háború kitöréséig. Akkor behívták katonának, majd orosz fogságba esett, ahonnan
négy év után tért haza. 1949-ben nősült meg, egy
lánya született. 1950-től nyugdíjba vonulásáig a
Sütőipari vállalatnál dolgozott. Két unokája és
hat dédunokája van.

Remek hangversenyt adtak december 19-én a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjai és tanárai a Sarlós Boldogasszony templomban. Az ünnepi koncerten ismert zeneszerzők műveiből,
és a magyar irodalom költőinek verseiből hallhatott válogatást a közönség. A hangverseny gyertyagyújtással, majd közös énekléssel zárult.

Festményeket kapott a könyvtár
Három festményt kapott ajándékba Mogyoró
István, Kiskunfélegyházán élő festőtől a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár. A képek Petőfi Sándort, Kölcsey Ferencet ábrázolják, valamint
egy félegyházi látkép gazdagítja az intézmény
gyűjteményét.
Az alkotásokat december 31-én,
Petőfi Sándor születésének 189.
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség keretében vette
birtokba a könyvtár. Mogyoró
István 1941. augusztus 6-án
született Kiskunfélegyházán. A
képzőművészettel önképzőként

ismerkedett meg. Rajzkészségére
Mátis Kámán festőművész figyelt fel először. 1975-ben városunkban a Fényes Adolf körben
Palkó József festőművésztől kapott szakmai segítséget. Tagja a
Kecskeméti Képzőművészek Közösségének és az Országos Képző- és Iparművészeti Társaságnak. 1991-től
tagja a Független Művészek Szövetségének. Mintegy 25 önálló, és
számtalan csoportos kiállításon szerepelt, alkotásai megtalálhatók több
hazai és külföldi magán- és
közgyűjteményben.
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Sterilszoba Tibikének

Könyvek, ruhanemű a rászorulóknak

Sterilszoba kialakítására költi a december
30-ai nemzetközi jótékonysági koncert
bevételét a Plain-Rock Egyesület. A tagság
aktívan részt vesz a munkában, a festést január 5-én kezdték el , majd ezt követően kerül sor a nyílászárók és parketta, majd a bútorok cseréjére.

Könyveket, játékokat és ruhaneműt gyűjtött a
Petőfi Sándor Városi Könyvtár a rászoruló
családok számára. Az adományokat december
15-én adta át Kapus Krisztián polgármester, és
Kállainé Vereb Mária az intézmény igazgatója a
könyvtárban Zsótér Ágnesnek, a Kapocs Segítő
Szolgálat vezetőjének.

Mint arról már korábban beszámoltunk a Rocktár tavalyi év utolsó koncertjén a hasnyálmirigy
rákban szenvedő négy éves Tóth Tibikéé volt a
főszerep. Öt zenekar csapott a húrok közé december 30-án este, hogy minél több adományt
gyűjtsön össze a beteg kisfiúnak. Tibike sajnos
csak lélekben tudott részt venni a rendezvényen, mert folyamatos gyógykezelés alatt áll a
szegedi klinikán. A nemzetközi jótékonysági
koncerten 130.000 forintot gyűjtöttek össze. Az
est bevételéből január 5-én kezdődött el a kisfiú
gyógyulásához elengedhetetlen sterilszoba
kialakítása, amelyhez a munkaerőt is a Rocktárat üzemeltető Plain-Rock Egyesület biztosítja.
Mindezen túl a TCK zenekar a január végéig
eladott új CD-inek teljes bevétele is Tibike gyógyulását szolgálja majd. A lemezeket jelképes
áron vásárolhatják meg (1000 Ft) az adakozni
vágyók a Rocktárban, az Y sörözőben és a Korona kávézóban. Az adományokat egyebek között a sterilszoba berendezésére (könnyen tisztítható bútorok, antibakteriális matrac stb.) fordítják.

A jótékonysági akciót immáron harmadszorra
szervezte meg a városi könyvtár. A jótékonysági
akcióban idén a város iskolái, valamint a Gyermek és Ifjúági Önkormányzat is nagy szerepet
vállalt. Az iskolák közöl a legkiemelkedőbbnek
a TKIKI, a KÖÁI és a Constantínum bizonyult.
A magánszemélyek közül a legtöbb ruhaneműt
Dr. Formanek Zoltán és családja adta. Az adományt a Családok Átmeneti Otthonában élők
kapták meg.

Ajándékot osztott a Fidelitas
Karácsony előtt egy nappal közel 100 doboznyi
ajándékot vittek a Bács megyei kórház gyermek
osztályára a Fidelitas Kecskeméti, Kiskunfélegyházi, Lakiteleki és Petőfiszállási vezetői. Az
adományozás az Országosan meghirdetett Csillagszóró névre keresztelt jótékonysági akció
részeként valósult meg.

kokat a Fidelitas tagjai és szimpatizánsai gyűjtötték
össze. Kifejezték örömüket, miszerint a cél sok
embert tudott mozgósítani és összefogni. A Fidelitasnak nem ez volt az első jótékonysági gyűjtése
ugyanakkor remélik, hogy a jövőben is hasonló
sikerrel zárulnak majd ezek a kezdeményezések.

A jobboldali fiatalokat tömörítő mozgalom BácsKiskun megyei szervezete a megye nagyságára és
a csoportok számára hivatkozva nem csak a megyei kórháznak, hanem Kiskunhalas és Kalocsa
kórház gyermekosztályának is egyaránt gyűjtött
ajándékokat. A Bács megyei kórház beteg gyerekeinek hatalmas örömet okoztak az ajándékok, hiszen sokan közülük kénytelenek az ünnepeket az
otthon melege helyett a kórház falai között tölteni.
Dósai Bence kiskunfélegyházi és Nemcsik Mátyás kecskeméti elnök elmondta, hogy az ajándé -

Képzés pályázati pénzből
A hagyományhoz hűen idén is Betlehemet állítottak Karácsony első napján, december 25-én a
Katolikus Ifjúsági Iroda fiataljai a Béke téren. Az
„istállóban” kecskék, juhok, és egy szamár őrizte
a betlehemi jászlat.

Ingyen ebéd a rászorulóknak
Hétszáz főnek főztek ingyen ebédet városunkban,
decemberben. Kétszáz adag ebédet készített és osz tott ki december 18-án a Jobbik és az Amatőr Királyi Szakácsklub a Petőfi szobor előtt, a kettős
keresztnél.
Az 1956 Magyar Nemzetőrség Dél-alföldi Egysége
kiskunfélegyházi Alegysége december 23-án a Polgármesteri Hivatallal szemben, a parkolóban felállított sátornál 300 adag egytálétellel várta a rászorulókat. Kétszáz főre főztek ebédet december a
Bajcsy Zsilinszky Endre utcában, a volt kollégium
épületében. A főzést és az ahhoz szükséges alapanyagot Balla László alpolgármester, a körzet
önkor- mányzati képviselője kezdeményezte, illetve
biztosította. Az ebédet Bojtor Tibor, Szabó Tibor és
Csengődi Gábor készítette el. Az egytálétel mellé
jutott tea, bejgli és egy kis forralt bor is.

A Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
2010. évben megnyert TÁMOP 3.1.5 /09/A/22010-0493 számú projektje keretein belül, négyen részesültünk abban a szerencsében, hogy
különleges keretek között tanulhassunk.
Az elnyert támogatási összeg nem csak négyünk
teljes képzési díját, hanem utazási – szállás-költségtérítést, és nem utolsó sorban 50%-os munkaidő
kedvezményt is biztosít számunkra. Ezen felül
olyan plusz ismereteket kaptunk már az eddig eltelt
másfél év során, melyek segítségül vannak a mindennapi munkánkban is.
Vezető óvodapedagógus szakon betekintést nyerhetünk az intézmény szervezeti felépítésébe, struktúrájába, a vezetés elméleti alapjaiba. A gyógytestnevelés képzés során betekintést nyerhetünk, a szerzett rendellenességek, tartáshibák, deformitások rehabilitációjába, ami megvalósulhat mind a szárazföldi, mind pedig a vizi gyakorlatok alkalmával.
Ennek feltétele - szakorvosi diagnózis. Közös
munka eredményeképpen, sokat tehetünk a gyermekek egészséges fejlődéséért. A gyermektánc az
óvodában képzés alkalmával különböző néphagyományokkal,még általunk nem ismert népi gyermekdalokkal és játékokkal szélesedik és bővült –
bővül ismerettárunk. Ezáltal a mindennapi életbe

és az óvodai nevelőmunkába szorosan beépítve a
gyermekek és a felnőttek hagyományápolásába,
művészeti nevelésébe, mozgáskultúrájának fejlesztésében egyaránt szerepet játszik. A fejlesztő
pedagógus szakon a különböző részképesség
problémákkal küzdő gyermekek megsegítése a feladatunk, ezzel is kiegészítve az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkáját. Segítséget adva mind
a szülőknek és gyermekeknek a tanulási zavarok
kialakulásának megelőzésében. A szakon ehhez kapunk magas szintű ismereteket.
Mindannyiunk számára a képzés kiegészítő szakvizsgával zárul 2012. júliusában. Ezen különböző
modulokkal a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez
többrétűen járulunk hozzá. Nem utolsó sorban
gazdagítjuk a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos
Óvoda nevelőtestületének szakmai sokszínűségét.
Timafalvi Lászlóné, Csőke Szilvia,
Fekete Ferencné, Ágó Mária

Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda
TÁMOP-3.1.5/09/A/2-2010-0493 számú
projektje
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Adomány a rászoruló családoknak
Még karácsony előtt, várva a nagy hidegeket, felkerestük Tóth László
mezőőrrel azokat a külterületi és belterületi családokat, akiknek néhány
mázsa fa is nagy segítség a fűtésszezon beálltával. Körzetem területén
levő, elhanyagolt önkormányzati út ismételt kimérésével, és a rajta levő
akácos kivágásával, segítettünk a nagycsaládosoknak, egyedül élőknek,
illetve mindazon rászorulóknak, akik hátrányos helyzetük miatt nem
jutnak, vagy csak minimális tüzelőfájuk van.
A Füleki család is ezek közé tartozik, akinek a tűz megsemmisítette a
tüzelőjük nagy részét. De felkerestünk, sokgyermekes és özvegyembereket, akiknek szintén nagy segítség, ha egy kis meleget tudnak az otthonukba varázsolni a téli estéken. Decemberben többször megismételtük ezt a karitatív munkát, és még januárban is megpróbáltunk néhány
családon segíteni, amíg a kitermelt fa ezt lehetővé tette. Összesen 18
családhoz jutottunk el, akik elmondták, hogy ilyen jellegű segítségben,
még soha nem volt részük. Látni az emberek szeretetét, az általunk nyújtott segítségért. Már ezért megérte képviselőként dolgozni!
Horváth Gábor önkormányzati képviselő

Fizettek az ittas sofőrök
December hónaptól megszigorította a közúti ellenőrzéseket a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság, melynek egyik fő célja az ittas
járművezetőkkel szembeni hatékonyabb fellépés volt. A decemberi
statisztikai adatok alapján 24 esetben került sor rendőri intézkedésre
ittas vezetés elkövetés miatt. 9 esetben bűncselekményi kategóriában
indítottak eljárást (ahol a járművezető véralkohol koncentrációja az
elkövetés idején 0,8 ezrelék feletti szinten volt), ebből 6 esetben a
helyszínen elvételre került a vezetői engedély, 2 esetben a vezető nem
tartotta magánál, 1 esetben pedig az elkövetőnek nem volt vezetői engedélye. Az ittas vezetés bűncselekmény elkövetésénél a jogszabály az
ügy elbírálását az illetékes bírósághoz teszi át, mely ezekben az esetekben is megtörtént. A 9 ügyből 2 esetben gyorsított eljárás keretében
már jogerős ítéletet hozott a bíróság, pénzbüntetés kiszabása mellett
mindkét esetben eltekintett a járművezetés eltiltás alkalmazásától. A
rendőrség hatáskörébe tartozó (0,8 ezrelék alkohol koncentráció alatti
érték alapján indult) ittas vezetés közigazgatási eljárásban a jelenlegi
jogszabályi keretek nem teszik lehetővé a járművezetéstől eltiltás alkalmazását, csak a pénzbírság kiszabását. Ennek megfelelően a 15 esetben indult közigazgatási eljárásban a gépjárművezetők részére
átlagosan 150.000 Ft, míg a kerékpárosok részére 30.000 Ft pénzbírságot szabtak ki.
Dr. Horváth-Rekedt Gréta

Indul a második életmód klub
Ősz elején még arról számoltunk be, hogy Kiskunfélegyházán először
indul el egy nagyszerű kezdeményezés, amely mindenki számára
megoldást nyújt, hogy minőségibb életet éljen. Ez a Súlyfelejtő és
Egészséges Életmód klub. Az eltelt három hónap alatt jó eredményekkel,
gyakorlati és elméleti tudással gazdagodtak klubtagjaink. A lelkes csapat
fiatalokból, kis gyermekes családanyákból, aktív dolgozókból, nagymamákból és nyugdíjasokból áll. Van, aki karcsúbb és egészségesebb szeretne lenni vagy egészségi állapotának javulását kívánja elérni. Akadnak,
akik a család asztalára egészségesebb ételeket szeretnének tenni. Egy viszont közös bennük, az elszántság és a tenni akarás. A folyamatos mérések
(testsúly, centiméteres mérés illetve a testanalízis vizsgálat) bizonyíték
arra, hogy jó úton haladnak klubtagjaink. A klub beváltotta a hozzá fűzött
reményeket: fantasztikus hangulatban, egymást támogatva és bátorítva
érjük el a kitűzött egyéni célokat. Mindenkinek személyes wellness-tréner
van segítségére, aki felügyeli a klubtag fejlődését. Aki kedvet érez ahhoz,
hogy részese legyen a következő klubnak, itt a lehetőség! Hamarosan
indul a második Súlyfelejtő és Egészséges Életmód klub Kiskunfélegyházán! Klub nyílt napok: 2012.01.16.(hétfő): 16.30-17.30. 2012.01.20.(péntek):18.30-19.30. Helyszín: Lakótelepi Közösségi Ház
6100. Kiskunfélegyháza, Darvas József tér 1. Bejelentkezés és folyamatos helyfoglalás (max.20 fő). Kádárné Tóth Tünde, Klubtréner, wellness-tréner, 06-7062-30-677, 19750616t@gmail. com.
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Egyházi sorok
Újtemplom: Ifjúsági mise lesz a Kalmár kápolnában január 13-án, pénteken
este 7 órakor. Minden fiatalt hívunk és várunk.
- Egyházközségi szentségimádási nap lesz január 14-én, szombaton. Délután 4 órakor szentségkitétel lesz, majd 5 órától közös szentségimádási órát
végzünk.
- Imakurzust szervez a Betánia karizmatikus közösség. Templomunkban
megváltozik a keresztelés rendje. Kérjük, hogy a gyermekeiket kereszteltetni akaró családok a tervezett időpont előtt 1 hónappal jelentkezzenek a
Plébánián!
- Előkészítő tanfolyamot szervezünk azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek
megkeresztelve, nem voltak elsőáldozók, nem bérmálkoztak. Érdeklődni és
jelentkezni lehet a Plébánián.
Ótemplom: Pénteken lesz 13-a, délelőtt negyed 12-től rózsafüzért imádkozunk családjainkért, délben szentmisével köszöntjük a Fatimai Szűzanyát.
Pénteken este 7 órakor ifjúsági szentmise lesz a Kalmár kápolnában.
- Elérkezett a házszentelések ideje. Akik szeretnék otthonaikat megáldatni,
személyesen jelezzék a Plébánia Hivatalban.
- Akik az idei évben szeretnének házasságot kötni templomunkban, vagy az
egyházi házasságkötéssel kapcsolatban bárminemű kérdésük van, keressék
az atyákat a plébánián, illetve a szentmisék előtt, után a sekrestyében.
- A meghirdetett zarándoklatokkal kapcsolatban érdeklődni a plébánián lehet.
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: Január 8-tól – január 15-ig: KÖRPATIKA, Kiskunfélegyháza, Attila utca 1. Tel.: 76/ 462-620, január 16-tól – január 21-ig Móra Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721, január 22-től – január 30-ig: Petőfi
Patika (ügyeletének teljesítésének helye KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560158. 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: január 14-15-én: Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel.: 20/3165-995), Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.:
20/9-511-955). Január 21-22-én: Dr. Vígh István, Bugac, Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343128), 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.

Wass Albert életművéről

Január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából tart előadást ifj.
Tompó László irodalomtörténész az Innovációs Központban (Szent
János tér 2.) Wass Albert életművéről, alkotásairól. A program
szervezője a Jobbik Félegyházi Szervezete.

Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján
(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!
Anyakönyvi hírek, meghaltak: Fábián Jánosné Rácz Mária, Kocsis
László Attila, Balogh Ferencné Zsíros-Juhász Rozália, Szaszkó Zoltán,
Zsigó Ferencné Dóczi Ilona, Vinczellér Jánsoné Gál Franciska, Baksáné Magony Rozália – Kiskunfélegyháza. Kósdi-Berényi Mihályné
Nyúl Erzsébet – Kecskemét. Farkas István – Bugac.
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Béres Sándor
240 kilót nyomott

Negyedik helyen zárt a DSZDSE
Kiváló eredményeket értek el a 2011-es esztendőben
a Magyar Sportmászó Bajnokságban a Darvas
SZDSE versenyzői. Hat igazolt versenyzőjük közül
öt, öt arany, négy ezüst, négy bronzérmet szerzett, illetve egy negyedik helyezést ért el. Csapatban az
előkelő IV. helyet hódította el a DSZDSE .
Fábián József elmondta, a Darvas Szabadidő és
Diáksport Egyesület 1993-ban kezdte megépíteni
és létrehozni egy új sportág alapjait. Nagyon komoly szervezést s rengeteg munkát fektetett már
ebbe a tevékenységbe és komoly elismerést vívott ki, melyre a Magyar Diáksport Szövetség is
felfigyelt. Hosszas egyeztetés útján az idén már
hetedik alkalommal kapja meg a Diákolimpia
Országos Döntőjének jogát. Emellett egy nemzetközi Ifjúsági Sportmászó Kupát is útjára bocsájtott, köszönhetően a versenyzők eredményeinek, a szülők, a versenyzők anyagi és fizikai támogatásának. A sportnak köszönhetően a gyermekekben kialakul egy nagyfokú felelősségérzet,
fejleszti a problémamegoldó gondolkodást és
kimagasló fizikai fejlődést biztosít a test minden
izomzata számára, nem utolsó sorban a versenyek komoly közösségalkotó feladatot látnak
el. Az utóbbi 1-2 évben már többen megkeresték
a szakosztályt terápiás mászás céljából. A diszlexia diszgráfia problémák hátterében a gyermekkori mászás időszaka kimaradt, és ennek korrigálására ez a tevékenység komoly segítséget
nyújt. Nagyon komoly fejlesztés is történt a nyár
folyamán, aminek következtében megújult a fal
és fogáskészlete. Az egyesület jelenleg 25-30 főt

Fekvenyomó verseny zajlott december 18-án a
Darvas József Általános Iskola aulájában. A
hagyományos évadzáró megmérettetésre az
ország több pontjáról érkeztek versenyzők. A
huszonnégy induló között három magyar bajnok is volt. A X. Sébi – kupa fekvenyomó
versenyt Balla László alpolgármester nyitotta
meg.

számlált, közöttük sok a tehetséges fiatal. A tervek szerint idén tizenkét versenyzőt indítanak a
Magyar Bajnokságban - tette hozzá Fábián
József, az egyesület elnöke.
Név

Boulder Nehézségi Gyorsasági

Simon Fanni (Junior)

I.

Simon Gergely (Serdülő B)
Molnár Eszter (Gyermek):

I.

I.

II.

I.

II.

I.

II.

II.

Schultz Benjámin (Mini):

III.

II.

VI.

SchultzViktória(Gyermek):

III.

III.

III.

Eredmények, nők, vegyes súlykategória: I.
Nagy Ibolya. Férfiak, -60kg súlykategória: I.
Molnár Tamás, II. Dobák Rudolf. 60-75kg súlykategória: I. Mezei Viktor, II. Varga Ákos, III.
Beke István, III. Mosonyi Viktor. 75-90kg súlykategória: I. Bíró Gábor, II. Szirom Mihály, III.
Tarjányi György, IV. Dicső Ádám, V. Csalami
Norbert, VI. Szabó József, VII. Forgó Csaba,
VIII. Mészáros Márk. 90-120kg súlykategória:
I. Piszák Péter, II. Géresi Péter, III. Gyüle Ferenc, IV. Krisztin Csaba, V. Vancsa József.
+120kg súlykategória: I. Béres Sándor, II.
Szabó Tamás 240 kg nyomással Kiskunfélegyháza abszolút bajnoka (legtöbbet nyomó) címet
Béres Sándor vitte el. 200 kg nyomással a
Kiskunfélegyházát képviselő Szabó Tamás abszolút bajnok lett. Piszák Péternek 136,504 Wptal a legjobb eredményt érte el. A külön versenyszámot szintén Béres Sándor nyerte, aki
saját testtömegével (130kg), 33 darab érvényes
nyomást tudott teljesíteni.

Vezetőváltás az ökölvívóknál
Január elsejétől Mihály János, többszörös magyar bajnok a Kiskunfélegyházi Honvéd TK
ökölvívó szakosztályának vezetője, Ladányi Endre ugyanis december végén lemondott tisztségéről.
A vezetőedző Varga István lett, segítője pedig
Mizsei György. Az új szakosztályvezető kemény
és fegyelmezett munkát vár a versenyzőktől. Az
idei megmérettetéseken csak jól felkészült
öklözők indulhatnak – jelentette ki az évzáró
meg- beszélésén Mihály János. Varga István
vezető- edző elmondta, az anyagi nehézségek el-

lenére is eredményes esztendőt tudhat maga mögött
a szak- osztály. Köszönhető ez a versenyzők
felkészültségének és a támogatók segítségének.
Külön elismerést érdemel a Kiskunfélegyházi
Ökölvívó Alapítvány tevékenysége, mely felkarolta az ifjú tehetségeket, biztosította a
versenyzéshez szükséges anyagi feltételeket.
Az évértékelőn a két legeredményesebb versenyző, Horváth Richárd és Papp Ádám pénzjutalmat kapott, melyet Dr. Szabó József, az alapítvány elnöke és László Csaba, az alapítvány
tagja adott át az ökölvívóknak.
Némedi László

Fotó: Hajdú Ferenc

Második lett
a Kossuth iskola
Második helyen végzett a Bács-Kiskun megyei
Diákolimpia döntőjében a Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola V.-VI. korcsoportos labdarúgócsapata. Az első helyet a bajai Bereczki
Máté Szakképző Iskola, míg a harmadikat a
kecskeméti Gáspár András Szakközépiskola
hódította el.
Az érmeket Balla László alpolgármester és Török Tibor, a Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsának tagja adta át. Az eredményhirdetésen, a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnokban, Ágoston Tibor, a Kiskunfélegyházi
Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium igazgatója értékelte a tornát. Az
országos döntőben megyénket a bajai Bereczki
Máté Szakképző Iskola képviseli. A csapat januárban, Kaposváron lép pályára.
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Futással búcsúztatták az Óévet
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Félegyházi futsal siker
A minden évben megrendezett Újévi Kupán
vett részt az Astra-Bulls női futsal csapata
Százhalombattán, ahol a NB I-es női bajnokságot vezető miskolci Vénusz, az Univerzum, az FTC, a félegyházi Mókusok, a
Vesta II. és a Police csapatai léptek pályára.

Huszadik alkalommal rendezte meg hagyományos Szilveszteri futóversenyét, idén Petőfi
Emlékfutás címmel a Jogging Szuperinfó Futóklub a Kossuth utcán. A megmérettetésen korosztályonként álltak rajthoz az indulók.
Elsőként a legkisebbek futották le a 200 méteres
távot, majd a 6-10 évesek sprintje következett.
Végezetül a felnőttek teljesítették a 2200 métert.
Eredmények, 6 év alatt, 200m (102 fő nevezett),
fiú: 1. Szabó Gábor, 2. Lombos Miklós, 3. Széchenyi Bálint. Lány: 1. Szolnoki Anna, 2. Retkes
Réka, 3. Csontos Dóri. 6 – 10 éves korig, 600m
(85 fő nevezett), fiú: 1. Kis Czakó Máté, 2. Kámán Kristóf, 3. Karsai Mátyás. Lány: 1. Fricska

Anna, 2. Karsai Barbara, 3. Csontos Fanni. 10 –
99 éves korig, 2200m (297 fő nevezett), férfi: 1.
Szurmik Attila, 2. Palásti Sándor, 3. Kerekes
Péter, 4. Rekedt Zoltán. Női: 1. Hegyi Brigitta,
2. Vidéki Nikolett, 3. Nemes Mónika.
Németh László, a Jogging Plus Szuperinfó
Futóklub vezetője érdeklődésünkre elmondta, 20
év legnagyobb versenyzői létszámú Szilveszteri
futóversenye volt a december 31-ei megmérettetés. Az egyesület 2012-ben alakulásának 20.
évfordulóját ünnepli. Az elmúlt 20 év versenyzői
és rendezői tapasztalata bizonyítja a mostani rendezvény sikerét. 2012-ben az egyesület a 20 éves
évforduló alkalmával nagyszabású rendezvény
lebonyolítására készül.

Birkózósikerek külföldön
Két különböző helyszínen, nemzetközi versenyeken vettek részt a karácsonyt megelőző
hétvégén a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói. A kadet női válogatott a lengyelországi
Czarny Bór nevű városban lépett szőnyegre.
A csapat tagja volt Vidéki Nikolett is, aki a 43 kgmos súlycsoportban bronzérmet szerzett. Egy
másik delegáció Segesvárra utazott, ahol 3. alkalommal rendezték meg a “Vár Kupa” elnevezésű
meghívásos szabadfogású versenyt. A rendezvé-

nyen 16 sportegyesület 187 versenyzője vett részt,
köztük a félegyházi fiatalok is. Az erős
mezőnyben szépen helyt álltak a gyerekek, mert
heten tud- tak érmet szerezni. Kiválóan szerepelt
Czibolya Máté, Kovács Alex és Szécsényi Ádám,
akik meg- nyerték súlycsoportjukban az
aranyérmet, sőt Czi- bolya Máté még a verseny
különdíját is megkapta a szervezőktől. További
érmesek: Rekedt Nagy Réka, Szöllősy Balázs,
Seres Gergő és Wagner Alex a második helyen
végeztek. Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kele-

A játék körmérkőzéses rendszerben, egyszer
18 perces futamidővel zajlott. Astra- Bulls
lányai a megszokott támadó futsalt produkálva utasították maguk mögé az NB I-es
női futsal élcsapatait, megnyerve ezzel a
tornát.Torna végeredménye:1. Astra – Bulls
(21:3) 15 p., 2. Unverzium (10:3) 13 p., 3.
Ferencváros (17:5) 13 p., 4. Miskolci Vénusz
(14:7) 11 p., 5. Police (6:16) 6 p., 6. Vesta II.
(3:21) 3 p., 6. Kkfháza Mókusok (2:18) 0 p.
Dombó János edző (Astra Bulls): Az egyhónapos szünet nem látszott meg a lányokon, és
a torna jól szolgálta a felkészülésünket.

Ezüstös Mókusok
December 17-én a Szegedi AK Boszorkányok,
a Nagykőrösi Kinizsi TLFC, a Galaxis NFE, illetve a házigazda Fornetti Altro-Mókusok
küzdöttek meg a White Sound Kupáért. A viadal
eredetileg ötcsapatosra volt tervezve, de
sajnálatos megbetegedések miatt a szerb ZFK
Rubin Mol együttese az utolsó pillanatban
lemondta a részvételt. A torna körmérkőzéses
rendszerben, futsal szabályok szerint, 2×20 perc
futóórás játékidővel került lebonyolításra a
kiskunfélegyházi KÉSZ Arénában.
Végeredmény: 1. Szegedi AK Boszorkányok (6
pont), 2. Fornetti Altro-Mókusok (6 pont), 3.
Nagykőrösi Kinizsi TLFC (3 pont), 4. Galaxis
NFE (3 pont). Gólkirálynő(k):Kelemenné Kozma Krisztina és Marton Renáta (Nagykőrösi
Kinizsi TLFC). Legjobb kapus: Winternitz Zsuzsanna (Galaxis NFE). Csapatok legjobbjai:
Zimányi Kovács Anikó (Szegedi AK Boszorkányok), Bezsenyi Anita (Fornetti Altro-Mókusok),
Kelemen Nikoletta (Nagykőrösi Kinizsi TLFC),
Molnár-Sáska Ildikó (Galaxis NFE).

Ezüst színű 200 Ft-os
érméket veszek 500 Ft/db
áron. Érte megyek.
Tel.: 06-20/582-5626

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

