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Mindannyiunk közös célja
a város fejlődése
Konfliktushelyzet alakult ki az elmúlt napok-
ban Kapus Krisztián polgármester és a helyi
Fidesz-KDNP frakció között.

A városi kórházi és a Vagyonkezelő ZRt.-vel
kötött szerződések kapcsán felvetődött ano-
máliák tisztázása okán a Fidesz-KDNP kiskun-
félegyházi frakciója dr. Kerényi Jánoshoz, a
párt régióigazgatójához fordult. Arra szerettek
volna választ kapni, hogy jogszerűek-e a meg-
kötött szerződések, megbízások és pénzki-
fizetések. 
Kapus Krisztián elmondta: semmilyen olyan
szerződés nincs, amit ne lettem volna jogosult
aláírni. Hiszen egy polgármesternek van saját
hatásköre, saját lehetősége a hivatalon belül is,
és természetesen semmit nem írtam alá a nél-
kül, hogy akár a jegyzővel ne egyeztettem vol-
na. Én úgy gondolom, hogy a szerződéseink
bármikor vizsgálhatóak, úgy gondolom, hogy
semmi törvénytelenséget nem tettünk.
Időközben különböző hírek keltek szárnyra,
melynek kapcsán az ellenzék is kifejetette ál-
láspontját.                              Részletek  2. oldalon.   

Kimetették a családot
Bajba jutott családot mentettek ki a hó
fogságából február 15-én délután a pol-
gármesteri hivatal város üzemeltetési cso-
portjának munkatársai.

A viharos erejű szél hatalmas torlaszt emelet
a III. kerületben az egyik tanyához vezető
bekötőúton. A hazatartó család autója olyan-
nyira elakad, hogy a hólánc sem segített.                   

Részletek a 3. oldalon. 

Esküvő kiállítás Kiskunfélegyházán

Kazak vendégek városunkbanÚj csarnokot épít 
az IBV Hungária
Gyárlátogatásra invitálta február 8-
án Kapus Krisztián polgármestert és
Balla László alpolgármestert az IBV
Hungária Világítástechnikai és
Műanyagipari Kft. 

A tíz esztendeje városunkban műkö-
dő, mára Európa egyik meghatározó
ipari lámpatest gyártó cégét Helfrich
Márton ügyvezető igazgató mutatta be. A látogatás alkalmával szó
esett a tervezett fejlesztésekről is. A cég közel kétezer négy-
zetméteres csarnok építését tervei. Az új gyáregység elindulása
kétszáz embernek jelent munkalehetőséget – tájékoztatta a Félegy-
házi Közlönyt Balla László alpolgármester.

Keresztény szakkönyvekre pályázott tavaly no-
vemberben a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központ a Palánta Sorsfordító Ala-
pítványnál. A „Karácsonyi könyvadományok”
című pályázat sikeresnek bizonyult, melyről ja-
nuárban értesült az intézmény. 

A könyvtár közel 10 ezer forint értékben nyert tá-
mogatást szakkönyvek beszerzésére. Ebből az ösz-

szegből a vallási szakkönyvek állománya 28 db
dokumentummal gyarapodott. Ezek a könyvek a fi-
atal és a felnőtt keresztény olvasók számára hiány-
pótlóak, így igen nagy értéket képeznek a könyvtár
állományában. Bízunk abban, hogy olvasóink ha-
szonnal forgatják majd az új könyveket, melyeknek
teljes listáját megtekinthetik a könyvtár honlapján:
http://www.pskv.hu.- mondta el lapunknak Szabó
Istvánné könyvtáros.

Újabb támogatást nyert a könyvtár

Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza
város polgármestere, a „Kun Ösz-
szefogás” Konzorcium elnöke és
Ficsór József, a Konzorcium tit-
kára tett látogatást Budapesten, a
Kazak Nagykövetségen. A találko-
zón résztvevők egyeztettek a 2012-
ben megrendezésre kerülő Kunok
II. Világtalálkozója előkészüle-
teiről.

Felmerült annak lehetősége is, hogy
a nagykövetség munkatársai bemu-
tatják országukat Kiskunfélegyháza
polgárainak. Február 29-én 11 óra-
kor a művelődési központban "A

társadalmi-gazdasági modernizáció,
mint Kazahsztán fejlődésének fő irány-
vonala" címmel kerül sor egy film-
vetítéssel és kiállítással egybekötött
előadásra.

Esküvő kiállítást és Valentin napi vásárt tartottak február 18-án a városi sportcsarnokban.
Díszvendég Makány Márta divattervező volt. A látvány mellett zenés program is várta az
érdeklődőket.                                                                                                   Folytatás az 5. oldalon. 

Fotó: Dongó József
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A Fidesz-KDNP frakció sajtóközleménye

A kiskunfélegyházi Fidesz-KDNP képviselőcsoportja szükségesnek érzi, hogy
reagáljon az elmúlt napokban a különböző sajtóorgánumokban megjelent hírekre,
miszerint konfliktus, ellentét alakult ki a képviselőcsoport és a polgármester között.
Az ellentétek tisztázása érdekében párbeszédet kezdeményezett a felek között dr.
Kerényi János, a párt régióigazgatója kedden, ahol mindenki kifejtette álláspont-
ját, és a további együttműködés feltételeit.

A képviselőcsoport tagjai egyetértenek abban, hogy a konszolidált további közös
munkavégzésükhöz mindenképpen szükséges az általuk aggályosnak vélt ügyek
törvényességi tisztázása. A kivizsgálás érdekében felkérjük Kiskunfélegyháza jegy-
zőjét, hogy tegye meg az ilyenkor szükséges lépéseket. Véleményünk szerint az elmúlt
két kormányzati ciklusban (az MSZP-s vezetés idején) a politikai visszaélések
sokasága miatt a polgárok bizalma megrendült a politikában, és éppen ezért érezzük
szükségesnek, hogy a felvetődő problémák és kétesnek vélt ügyek tisztázásra kerül-
jenek. Mi a továbbiakban is a város érdekeit képviseljük. Célunk egy olyan költ-
ségvetés elfogadása, amely tovább javítja Kiskunfélegyháza város pénzügyi helyzetét,
és amely stabillá, kiszámíthatóvá, ezáltal vonzóbbá teszi Kiskunfélegyházát a befek-
tetni akaró vállalkozói szféra számára. Célunk továbbá az intézményeink (iskolák,
kórház) állami kézbe adása során a lehető legjobb lehetőségek megteremtése Kiskun-
félegyháza lakosai számára.
Fidesz-KDNP kiskunfélegyházi képviselőcsoportja: Balla László, Dongó József,
Gyenes Attila, Horváth Gábor, Jankovszki Zoltán, Mester Ernő, Szamosi Endre

Kapus Krisztián: Nem sértettünk törvényt

- Mi a véleménye az elmúlt napokról, ez a frakció lázadása a polgármester ellen?
-  Hogyan éli meg, hogy felszólították a lemondásra? - Én nem kifejezetten mon-
danám azt, hogy frakciólázadás van, szerintem a frakción belül kommunikációs
problémák adódtak. Nyilvánvalóan minden jó családban vannak konfliktusok,
vagy bármely városban, ezek a konfliktusok ebből adódtak. Azt gondolom, hogy
ezeket kezelni szükséges. Azt gondolom, hogy attól még, hogy az ATV.hu megje-
lentetett téves információkat, nem erről van szó. Tévesen lett beállítva több min-
den.
- Miben érez felelősséget? - Én azt látom problémának, hogy való igaz, hogy a
havonta egyszer összeülő frakcióülésen nem lehet minden információt megosztani.
Valószínűleg a képviselők egy része úgy gondolta, hogy kevés információhoz jut.
Ezen egyébként máris változtattunk, hiszen sokkal intenzívebb frakciózás van a
város vezetésével, nem csak velem, hanem az alpolgármester úrral is, hiszen mi ket-
ten sokkal többet találkozunk és beszélünk meg. Nyilván való, hogy voltak
képviselők, akik azt érezhették, hogy nincsenek minden információ birtokában, de
mint vezető én is elmondhatom, hogy nem vagyok minden információ birtokában,
hogy a hivatali dolgozók, vagy az intézményvezetők közül ki-mit csinál.
-Ennél bonyolultabb azért a folyamat, hiszen végtére is azzal vádolják, hogy
voltak olyan szerződések, amiket nem volt jogosult egyedül aláírni. - Ilyen nincs,
semmilyen olyan szerződés nincs, amit ne lettem volna jogosult aláírni. Hiszen
egy polgármesternek van saját hatásköre, saját lehetősége a hivatalon belül is, és ter-
mészetesen semmit nem írtam alá a nélkül, hogy akár a jegyzővel ne egyeztettem
volna. Én úgy gondolom, hogy a szerződéseink bármikor vizsgálhatóak, úgy gon-
dolom, hogy semmi törvénytelenséget nem tettünk.
- A napnál is világosabb, hogy az ATV- a frakció egyik tagjától kapott belső in-
formációkat, ha azt játsszuk, hogy a belső puccskísérlet megbukik, akkor lesz
kutatás, hogy ki mártotta be a várost? - Az, hogy ez az információ a frakcióból
kerül ki az adott, mert a frakción belül voltak frakcióbeszélgetések, így ez
alapvetően egy párt belügye. Arról hogy valaki informálja a sajtót egy
frakcióülésről, ahol a problémáinkat igyekeztünk megbeszélni, eleve azt gondolom,
hogy egy hiba. Alapvetően mégsem ez a legnagyobb baj, hogy kimegy egy infor-
máció, hanem az, hogy nincs meg az a gerinces ember, aki egyébként felvállalja
azt, hogy ezt kiszolgáltatta. Most mindenki ártatlan arccal mondja, hogy ő nem.
- Lesz ebből kutatás? -  Én azt gondolom, hogy ez nem az én dolgom, hiszen Balla
László a frakcióvezető.
Mi a valódi probléma Kiskunfélegyházán, hiszen Ön 2006-tól a többséget adó
frakció vezetője volt, majd 2010-től pedig már polgármestere Kiskunfélegy-
házának, így lassan hat éve gyakorlatilag Ön vezeti a várost? - Ez ebben a for-
mában azért nem igaz, mert 2006-ban, amikortól úgy gondoljuk, hogy jobboldali
többség vette át a város vezetését, a Fidesz választókerületi elnöke, valamint a
mondjuk így: a „helyosztásnál” jelen lévők között, én nem voltam ott. Tehát kár
lenne az én nyakamba varrni a 4 esztendőt, mert a feladatleosztásnál, alpol-
gármesterek, bizottságok tagjainak a kijelölésénél, a többi párttal való egyeztetés-
nél én nem voltam jelen. A polgármestert az MSZP-SZDSZ adta. Én 2007 nyarától
egy helyzetet örököltem, s főleg ezt 2010-től a PPP konstrukciós sportcsarnokkal,
a kórház adottságaival és egy adott városi büdzsével együtt. 

A riport teljes szövege: hiros.index.hu

Az MSZP és a Societas közleménye
Mi, a kiskunfélegyházi MSZP alapszervezet, illetve Societas szervezet elnökségi
tagjai egyre növekvő érdeklődéssel figyeltük az elmúlt napok fejleményeit, ame-
lyek Kapus Krisztián polgármester és a városi Fidesz frakció tagjai között támadt
konfliktusra vonatkozó homályos és rendkívül bizonytalan értesülésekről 2012.
február 11. óta a különböző helyi, illetve országos sajtóorgánumokban megjelen-
tek.
Baloldali, demokrata és nemzeti érzésű emberekként fontosnak tartjuk azt, hogy
az objektív tájékoztatás jegyében egyértelmű információk jussanak el a
választókhoz egy-egy település belügyeivel kapcsolatban. Kiskunfélegyházán visz-
ont ezúttal a közvélemény alapvető információkról sem értesülhet egy a
városvezetésben támadt vélt vagy valós anomália ügyében. A Fidesz frakcióból
senki nem tud e tekintetben egyértelmű válaszokat adni, s a polgármester hallgat,
nem nyilatkozik. A helyzet azért is súlyosabb az átlagosnál, mert az önkormányzat
érdemi munkáját is akadályozza. A további hallgatás és dezinformálás tehát végső
soron Félegyházának és a félegyháziaknak árt. Ezért szeretnénk, ha a Fidesz városi
frakciójának prominensei, illetve polgármesterünk színt vallana végre ezeket a vá-
dakat és információkat illetően. Amíg ugyanis Kapus Krisztián nem áll ki Félegy-
háza népe elé, hogy számot adjon szavazóinak, tetteiről és felelősségéről, s amíg
a Fidesz frakció nem tud egyértelműen nyilatkozni jelenlegi helyzet ügyében,
addig Félegyházán ex lex-állapotról beszélünk, melynek megszüntetése mielőbbi
közös érdekünk. Polgármester Úr: valljon színt!
Dr. Garai István Levente, MSZP kiskunfélegyházi alapszervezete; elnök, Hor-
váth Tamás,alapszervezete, alelnök, Ernyes László, alapszervezete; általános el-
nökhelyettes, Eszik Bence, Societas Bács-Kiskun Területi Szövetsége; elnök, Za-
kariás Csaba, Societas kiskunfélegyházi szervezete; elnök, Szöllősi János, alelnök

Képviselői közlemény
Sajnos az elmúlt napokban Kiskunfélegyháza újból a figyelem középpontjába került.
Napról napra különböző helyi és országos sajtóorgánumokban jelentek meg a város-
ról, annak vezetőjéről negatív vélemények, írások. Ezért kérem, hogy a város érde-
kében összefogva, pártpolitikától függetlenül kérjünk vizsgálatot minden problémás-
nak tűnő, állítólagos üggyel kapcsolatban! Ezt akkor is érdemes és kötelességünk
megtennünk, ha kiderül, hogy alaptalanok a leírtak, nem megalapozottak az állítások.
Jobb, ha tisztázódik a helyzet, fontos ez a további munka, a város jövője szempontjából
is.Érdeke a városnak, az itt élő embereknek, nekünk képviselőknek is, egyben köte-
lességünk is. Képviselői esküm és erkölcsi értékrendem ezt megköveteli! Miután 2011.
március 1-én kiléptem a Fidesz Frakcióból, több interjút is adtam.A frakcióból való
távozásom idején, arra a kérdésre, hogy függetlenként hogyan tudom a város érdekeit
szolgálni, azt válaszoltam, hogy összefogásra van szükség. “Képviselői esküm nem
pártoknak szól, hanem a városnak, és a polgároknak. Arra tettem esküt, hogy Kiskun-
félegyháza városát és annak fejlődését szolgálom. E cél érdekében képes vagyok az
összefogásra párt- politikától függetlenül úgy, hogy közben megőrzöm egyéniségemet
és értékrendemet is. Remélem döntésemmel hozzájárulok ahhoz, hogy a város sikere-
sebb legyen és képviselőtársaimmal jó munkakapcsolatot tudjak fenntartani! Nyitott
vagyok mindenki felé és minden jó szándékú kezdemé- nyezést örömmel fogadok.”
Kiskunfélegyháza Képviselő Testületének Tagjai! Tisztelt Képviselőtársak! Az elmúlt
napokban voltak akiket személyesen, voltak akiket írásban kerestem meg,felvettem a
kapcsolatot minden képviselővel a város érdekében. Itt az idő! Fogjunk össze Kiskun-
félegyházáért! Nyújtom a kezem!                           Bense Zoltán független képviselő

Az LMP sajtóközleménye
Lehet Más a Politika az alábbi lépéseket javasolja: Tisztázni szükséges, hogy az előző
önkormányzati választások óta eltelt időszakban a városvezetés részéről történt-e olyan
cselekmény vagy mulasztás, ami a polgármester vagy más döntéshozó személyek
büntetőjogi felelősségre vonását tenné szükségessé. Nyílt levélben felkérjük a
Képviselő-testületet és Jegyző Asszonyt a szükséges intézkedések és nyilatkozatok
megtételére. Kapus Krisztián polgármester úr – függetlenül attól, hogy a kialakult
helyzetért terheli-e büntetőjogi felelősség vagy nem – a város lakosságának és a
képviselőtestület többségének bizalmát helyrehozhatatlanul elveszítette. A szabad
kiskun lelkünktől idegen és a demokrácia szellemével összeegyeztethetetlen vezetési
stílusával, szakmailag hibás és elfogult intézkedéseivel méltatlanná vált a nagy elődök
hivatalának viselésére. Ezért nem maradt más megoldás, mint a távozás. A hibákat be
kell ismerni, de azokat már másoknak kell kijavítani.  Függetlenül attól, hogy ez
megtörténik-e, a kialakult válságos helyzetért súlyos felelősség terheli a Fidesz frak-
ciót, amely szavazataival hozzájárult a rossz döntésekhez, illetve hosszú ideig eltűrte
a demokratikus játékszabályokat és a szakmaiságot megcsúfoló vezetői magatartást.
A város gazdálkodásának célszerűségéért nem a polgármester, hanem a képviselő-
testület felel rendeleteivel és határozataival. A folyamatosan a csőd és a fizetőképesség
határán táncoló önkormányzat ezzel sem büszkélkedhet. Nem látjuk esélyét, hogy je-
lenlegi összetételében ez a képviselő-testület egy új, netán ellenzéki polgármester
megválasztása esetén képes lenne jó irányba fordítani a város megviselt, rozoga szeke-
rét. A fentiek miatt kérjük a képviselőket, hogy az önkormányzati törvény 55. § (1)
bekezdése alapján név szerinti szavazással, minősített többséggel mondják ki a testület
feloszlatását és új időközi választás kiírását.      LMP Kiskunfélegyházi Csoportja    

A teljes szöveg a http://felegyhazikozlony.hu/?p=25773 oldalon olvasható.
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Sikeresnek bizonyult az egyeztetés 
a hulladékszállítás ügyében

Bajba jutott családot
mentettek ki a hóból

Folytatás az 1. oldalról
A bajbajutottak a városüzemeltetési csoport
munkatársaitól kértek segítséget, mivel a ta-
nyában egyedül maradt a 92 éves nagymama,
gyermekük pedig a bölcsödében várta, hogy
hazavigyék a szülők. A hivatal munkatársai-
nak terepjárója többször elakadt, míg sikerült
megközelíteni a helyszínt. Járművükkel utat
tapostak a hóban, majd a tanyához vontatták
az elakadt személygépkocsit. A család autóját
ezt követően kivontatták a főútra – tájé-
kozatta a Félegyházi Közlönyt Sipos Róbert,
a városüzemeltetési csoport munkatársa.

Az év autóbuszos
személyszállítója 
A Turizmus Kft. hagyományos február 1-jei
díjátadó fogadásán 19 díjat adtak át a mérték-
adó szakmai szervezetek a Művészetek Palo-
tájában. 

Idén új kategóriákban is kaptak elismerést a
szakemberek. Az év autóbuszos személyszál-
lítója címert (Magánvállalkozók Nemzeti Fu-
varozó Ipartestülete) Czakó Tibor, a félegy-
házi PIZOLIT Kft. ügyvezetője vehette át.

A társasházak, az önkormányzat és a szolgál-
tató képviselői egyeztettek február 13-án az a
januártól hatályos önkormányzati rendeletet, az
új árszabás, valamint a személyenkénti szerző-
déskötési kötelezettség ügyében a városházán.
A módosító javaslatok rövidesen a bizottságok,
majd a képviselő-testület asztalára kerülnek.

Balla László alpolgármester kérdésünkre elmond-
ta, a megbeszélésen egyebek között elhangzott: a
társasházak kapjanak lehetőséget arra, hogy ne
egyénileg, hanem igény esetén a közös képviselők
szerződhessenek a szolgáltatóval. A januártól hatá-
lyos rendelet szerint az egy, kettő vagy háromfős
háztartások a lakásban lakcímmel vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkezőknek a Polgármesteri Hi-
vatal Okmányirodájának Népesség-nyilvántar-
tójától kell igazolást kérniük, a kérelem-nyom-
tatványt pedig a közszolgáltató ügyfélszolgálati
irodájába kell benyújtaniuk február 15-ig, amen-
nyiben 70-80 literes edényzetre szeretnének szer-
ződni. A közös képviselők az időpont kitolását
kérték, mely vélhetően március 2-re módosul.

Ugyancsak változást jelent, hogy az egy személy-
ben kötött szerződés esetén az ingatlanokban
lakók számát nem az okmányiroda által kiadott
igazolás alapján veszik lajstromba. A valós ada-
tokat a közös képviselő állapítja meg és továbbítja
a szolgáltató felé. Ennek célja költségek igazsá-
gos elosztása, a nem fizetők kiszűrése.
Az új hulladékszállítási tarifákat a szolgáltató visz-
szavonja, az emelés mértékét a nemzeti fejlesztési
miniszter rendeletében foglaltak szerint állaptják
meg. Tehát a szemétszállítás díja visszaáll a tava-
lyi szintre. Balla László a megbeszélésen ígéretet
tett arra is, hogy változás esetén az önkormányzat
egyeztető fórumot hív össze a város hat társasházi
körzetének képviselői részvételével, a szolgáltató
pedig ez eddiginél hatékonyabb tájékoztatásról
biztosította a résztvevőket.
A módosító javaslatokról lapzárta után (február
23-án) döntött a képviselő-testület. A változásokról
már ma (február 24-én) olvahatnak a lap inter-
netes felületén (www.felegyhazikozony.hu), majd
következő (március 9.) számunkban.  

Kép és szöveg: -g-

Hárommillióval karcsúbb a büdzsé
Idén három millióval kevesebből, vagyis 71
millió forintból kell gazdálkodnia Kiskunfél-
egyházi Többcélú Kistérségi Önkormányzati
Társulásnak. 

A rendelkezésre álló pénz a becslések szerint
elegendő lesz a feladatellátásra, mivel nincs
hiteltartozásuk, az elmúlt években pedig sike-
rült általános és céltartalékokat is felhal-

mozniuk Az ülésen egyebek között szó esett
még a belső ellenőr díjazásáról. A feladattal
Alács Gyulánét kívánja megbízni az idén is a
Kiskunfélegyházi Többcélú Kistérségi Önkor-
mányzati Társulás. A javadalmazásának össze-
géről áprilisban, a költségvetési számok ismere-
tében születhet döntés –derült ki a társulás
február 8-ai ülésén, melyet a Városházán tar-
tottak.

Kelendőek voltak a műtárgyak
Az árverésre bocsájtott ötvenöt műtárgyból
harmincöt elkelt a február 16-án megtar-
tott jótékonysági árverésen, melynek
bevételét Holló László festőművész, Kiskun-
félegyháza díszpolgára születésének 125.
évfordulója és a Holló László Képzőművész
Kör 50 éves fennállása alkalmából készülő
emlékkönyv kiadására költik.

A több mint ezer példányban megjelenő
könyvet a Kiskun Múzeum és a Kiskunfél-
egyházi Képző- és Iparművészek Közhasz-
nú Egyesülete adja ki, mely március 7-én a
kiskunfélegyházi Holló ünnepség
időpontjában jelenik meg. 

Előadás 
a legmagyarabb íróról

Arany János, a „legmagyarabb író” nagykő-
rösi éveiről tartott előadást Juhász István tanár,
városunk díszpolgára február 9-én a Hattyú-
házban.

A közönség a Toldi szerelme című elbeszélő
költeményből hallhatott részleteket. Juhász
István mindemellett Arany János számos, sokak
szá- mára ismeretlen művéből idézett. Az
előadással a 195 éve született és 130 éve elhunyt
magyar író emléke előtt tisztelgett az előadó és a
szer- vezők.



Móra – felolvasónap Félegyházán
Móra Ferenc halálának 78. év-
fordulója alkalmából tartottak
megemlékezéseket február 7-én
és 8-án városszerte. A program
február 7-én a Petőfi Sándor Vá-
rosi Könyvtárban indult felolva-
sónappal, melyen a város ál-
talános és középiskolás diákjai
vettek részt. A programot a Móra
Ferenc Művelődési Közművelő-
dési Egyesület szervezte –tájékoz-
tatta a Félegyházi Közlönyt Ka-
pus Béláné, az egyesület elnök-
helyettese.

A Danube Flow résztvevői nyílt pályázatot hird-
ettek, amelyre kreatív projektötleteket várnak. A
jelentkezők javasolhatnak közösségi és családi prog-
ramokat, vidám akciókat a folyópartra, forgathat-
nak klipet a Dunáról, tervezhetnek művészeti,
köztéri alkotást, ruhakölteményt, mobil alkalmazást,
Facebook játékot, installációt vagy akár egy Dunára
írt operát is. A fantázia szabadon szárnyalhat, az
egyetlen feltétel, hogy az ötlet középpontjában a
Duna és környezete szerepeljen. Az egyéni
jelentkezők, csoportok és szervezetek 2012. már-
cius 7-ig küldhetik be az elképzeléseiket. A pályázat
összdíjazása egymillió forint, amiből a tervek
szerint négy nyertest jutalmaznak. Az eredmény-
hirdetés március 21-én, a Víz Világnapja elő-
estéjén lesz. A részletes pályázati kiírás itt
olvas-ható:http://danu- beflow.eu/sites/default/files/
danube_flow_palyazat. pdf

Hamvazószerda 
a nagyböjt kezdete
Idén március 7-re esik hamvazószerda ünnepe, a
keresztény világban ezen a napon kezdődik a
nagyböjt. Ez a nap a negyvennapos vezeklő és böjti
időszak első napja, megemlékezés Jézus böjtölésé-
nek, illetve kínszenvedésének időszakáról.

A 7. századtól vált szokásossá a bűnbánati felkészü-
lés. Ezen a napon az ókereszténység idején a me-
zítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a
püspök a templomba vezette, majd miután a
bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut
hintett, és kiutasította őket a templomból, miként
Isten is kiűzte az első emberpárt a Paradicsomból. A
kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt
a templomba belépniük. 
A hamvazószerdai liturgia az őskeresztény hagy-
ományt idézi, amikor a hívők a vezeklés részeként
hamut szórtak a fejükre. Az előző évben megszen-
telt és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán
(és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a
hívek homlokára, miközben ezt mondja: „Em-
lékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!“. 
II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok
minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg
ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mind-
máig fennmaradt. A hamuval hintés ősi jelképe a
bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra
figyelmezteti az embert.

Pályázatfigyelő

Programajánló

Hattyúház: Február 24., péntek 18-22 óráig,
Február 25., szombat 8-19 óráig: 15 órás
Wass Albert felolvasóest a Hattyúházban. Hoz-
za el Ön is kedvenc részleteit, és segítsen meg-
idézni a magyar irodalom hagyatékát! Helyszín:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Hattyú-ház) Kiskun-
félegyháza, Szent János tér 9. Érdeklődés, jelent-
kezés: a könyvtárban: 76/461-429, 70/338-7317;
psvk @psvk.hu, vagy Gulyás László: 30/218-
3275;vandormuzsikus@gmail.com, http://www.-
wassalbertfelolvasas.hu/
Művelődési Központ: Február 24., péntek 19
óra: Dumaszínház vendége: Csenki Attila és
Kiss Ádám.

Móra Ferenc halálának 78. évfordulója alkal-
mából tartottak megemlékezéseket városszerte.
A program a Móra Ferenc Gimnáziumban és
a Constantinum Intézményben vette kezdetét.

Az író Daru utcai szobránál február 8-án
helyezték el a megemlékezés virágait az önkor-
mányzat, a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat,
és a gimnázium képviselői.  

“Addig nincs semmi baj, míg az ember jó kedv-
vel győzi. Olyan aranyhíd az, amely átsegíti a
nyomorúság minden szakadéka fölött” – tanítja
a nagy mesemondó. E fenti állítás jellemzi Móra
Ferenc életét munkásságát, derült ki (február 8-
án) a Constantinum Intézmény diákjainak ün-
nepi műsorából. Az író halálának 78. évfordu-
lója alkalmából rendezett programnak a műve-
lődési központ adott otthont.

A nagy mesemondó emlékezete

Megemlékezést tartott a Jobbik Magyarországért
Mozgalom helyi szervezete az 1945. február 11-13.
budavári kitörés hősei és áldozatai emlékére. 

A Kitörés Napi rendezvényre február 12-én került
sor a felsőtemetői II. világháborús emlékműnél.  A
történelmi esemény jelentőségéről Kollár László, a
helyi szervezet elnöke beszélt.  Elmondta, a második
világháború legkegyetlenebb, legvéresebb leghosz-
szabb ideig tartó várostroma – Sztálingrád – után
Budapest bevétele volt. Az 1944. december 26-tól
1945. február 13-ig tartó harc folyamatában csak a
várnegyed bevétele majdnem hét hétig tartott.
Utánpótlás hiányában a védők nem tudták to-
vább tartani a Várat a túlerővel szemben,
megadásról szó sem lehetett. Két választás állt
előttük, vagy megvárják, amíg oroszok vala-
mennyiüket lemészárolják, vagy megpróbál-
koznak kitörni az orosz vonalakon át. Amikor
a szovjet csapatok már a Széll Kálmán és a

Széna téren voltak, a parancsnokság elha-
tározta a kitörést. Február 11-én este 8 órakor
megindult a rohamozók első hulláma, aztán a
többi. A kitörés óriási áldozatokat követelt,
csak néhány száz magyar katona élte túl a
poklot. 
Varga Mihály a harcoló alakulatok utolsó
levelezéséből idézett. A megemlékezés végén
a résztvevők mécsest gyújtottak az elesett ka-
tonák emléke előtt tisztelegve.

A budavári kitörési kísérletre emlékeztek
A Kitörés Napja
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Még októberben rendezték azt a városi mese-
mondó versenyt, ahol az általános iskola
felső tagozatos kategóriában a móra gim-
nazista Barna-Pap Bianka (8/E) a legjobb-
nak bizonyult, s képviselhette Kiskunfélegy-
házát a megyei döntőben.

Ez év február 11-én érkezett el az „igazság pil-
lanata” a kecskeméti Katona József Könyvtár-
ban, ahol megrendezték a mesemondók városi
győzteseinek megyei seregszemléjét. A felső
tagozatos kategóriában 13 versenyző érkezett a
megye különböző városaiból, Kecskemét, Kis-
kunhalas, Jánoshalma, Baja stb. A félegyházi
Móra Ferenc Gimnázium kiválósága ezúttal is
igazolta kivételes tehetségét, valamint felké-
szültségét és meggyőző fölénnyel utasította
maga mögé minden ellenfelét. Az első hely –
stílszerűen – a „Meseország hercegnője” címet
is jelentette dr. Borbélyné Szabó Katalin tanít-
ványának. Barna-Pap Bianka kiváló példája a
tehetséggondozásnak. A gimnázium hatévfo-
lyamára járó diákja az elmúlt másfél évben

fokozott odafigyelést, felkészítést és lehetőséget
kapott tanárjától, hogy a benne rejlő képességeit
minél jobban kibontakoztathassa. Eddig szinte
minden versenyt, ahol elindult, megnyert – a múlt-
ja és jelene nagyszerű, jövője ígéretes.             RF

„Meseország hercegnője…”

Minden, ami egy esküvőhöz kell!

Farsang a művelődési központban

„Farsang farka” címmel szervezett programot február 11-én, a műve-
lődési központ. A rendezvényen érdeklődők megismerkedhettek a far-

sangi népszokásokkal. Készült kiszebáb is, melyet, a tél elűzésének jelképeként
elégettek. A hangulatot a táncház fokozta. Éhen sem maradt senki, hisz a szervezők frissen sült
fánkkal traktálták a program részvevőit.                                                              Fotó: Szász András

Szerzői est
Szatmári Imre, a Zenebará-
tok Egyesületének művé-
szeti vezetője  tart szerzői
estet február 28-án a TKIKI
Művészeti Iskola Nagyter-
mében. A rendezvény 17.30
órakor kezdődik. Közremű-
ködnek: a TKIKI Művészeti Iskola növendékei,
a TKIKI Batthyány Iskola Kicsinyek Kórusa,
a Palestrina Kamarakórus és a Kiskunfélegy-
házi Zenebarátok Kórusa.

Díjmentes 
egészségfelmérés 
Díjmentes egészségfelmé-
résre kerül sor február 26-
án (vasárnap)10 óra és 16
óra között a Lakótelepi
Közösségi Házban (6100.
Kiskunfélegyháza Darvas
József tér 1.). 

Az egészségfelmérés egész-
ségi és fittségi szint felmérésből, zsír %
mérésből és BMI-index meghatározásból áll.
Rávi- lágít a pillanatnyi egészségi állapotra.
Mindenki személyre szabott tanácsadásban
részesül, igény szerint a későbbiekben további
személyes konzultációra is van lehetőség. Min-
denkit szeretettel várunk! Kádárné Tóth

Remény
Tisztelettel várjuk Önöket a
BUGACI TANYASZÍN-
HÁZ előadására március 3-
án, szombaton, 17 órakor a
művelődési központba. 

Színpadon: Illyés Gyula: Tű-
vétevők című parasztkomé-
diája. Azt est bevételét Tóth
Tibikének és családjának
ajánlják fel a szervezők. Az est fővédnöke Hor-
váth Gábor önkormányzati képviselő. A
belépőjegy ára 100 forint, a támogatói jegy 500
forint. További információ és jegyrendelés:
Művelődési Központ (6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.) Telefon: 76/466-843.

Irodalmi pályázat
A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány pályázatot
hirdet az alábbi kategóriákban: vers (min. 3, max. 5
vers), próza (pl. mese, novella, napló, memoár,
esszé; terjedelem: max. 10 oldal). A pályaművek
témája kötetlen. Pályázni lehet eddig még nem
publikált művekkel. Pályázhatnak Kiskunfélegy-
háza és kistérségének lakói, valamint Bács-
Kiskun megye alkotó kedvű „tollnokai”. A
pályaműveket az alábbi címre kérjük postán
beküldeni: KISKUNFÉLEGYHÁZI IRO-
DALMI ALAPÍTVÁNY 6100 Kiskunfélegy-
háza, Pf. 179. Postára adási határidő: 2012.
március 10. Ünnepélyes díjátadás a Költészet
Napján, 2012. április 11-én 17 órai kezdettel lesz a
Móra Ferenc Művelődési Központban. További in-
formáció: http://felegyhazikozlony.hu/?p=24689

Esküvő kiállítást és Valentin napi vá-
sárt tartottak február 18-án a városi
sportcsarnokban. 

A kiállításon fotósok, videósok, cukrász-
ok, utazási irodák, fodrászok, kozme-
tikusok, ruhaszalonok és szinte minden,
az esküvőhöz kapcsolódó szolgáltató
mutatkozott be. A látvány mellett zenés
program is várta az érdeklődőket. Fel-
lépett egyebek között az Ifjúsági Fúvós
Zenekar, a Dézsi Band Zenekar, a Pad-
kaporos Táncegyüttes és a Kiskunféle-
gyházi Mazsorett Együttes is. A rendez-
vényt Kapus Krisztián polgármester nyi-
totta meg.



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. GYÓGY-
SZERTÁRI ÜGYELET: Február 20-tól február 26-ig: KORONA Pa-
tika: Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466-582. Február 27-től
március 4-ig: KÓRHÁZI Patika, Fadrusz J. u. 4. Tel.: 76/560-158. Hétfő-
péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét, aktuális te-
lefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09
óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig tele-
fonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Február 25-26-án: Dr. Kovács Zoltán
Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3389-244), és Dr. Pozsár Miklós
Kkfháza, Szegfű u. 21. (Tel.: 20/9812-181). Március 3-án és 4én: Dr.
Vígh István, Bugac, Rákóczi út 1. (Tel.: 30/2-343-128), Dr. Ónodi Zsolt
Kkfháza, Arad u. 6. (Tel.: 20/3677-242). GYEPMESTERI TELEP (Csó-
lyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06 70/321-05-84.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség: 06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

2012. február 24.

Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9,
10.30 es 18 óra. Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 16 óra,
vasárnap 7, 8, 9, 10.30, 16 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus litur-
gia a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Újtemplomból: - Zarándoklatot szervezünk a csíksomlyói búcsúra,
amelyet május 26-án fognak megtartani. Tervek szerint 25-én, pén-
teken indulunk és 28-án, pünkösdhétfőn jövünk vissza. Ellátás és szál-
lás panziókban lesz. A részvételi díj 35000Ft. Érdeklődni és
jelentkezni lehet a Plébánián 20000Ft. előleg befizetésével. Kérjük,
hogy akik szeretnének részt venni a szervezés miatt jövő vasárnap
estig jelentkezzenek!
- Nagyböjtben minden héten, pénteken és vasárnap keresztutat
végzünk, pénteken az esti szentmise után, vasárnap pedig az esti szent-
mise előtt.
Ótemplom: - Február 27. (vasárnap) Országos templomi gyűjtés a
katolikus iskolák javára. 
- Március 9. (szerda) Hamvazószerda. A Nagyböjt kezdete. Ham-
vazószerda és Nagypéntek szigorú böjti napok: hústilalom van (ez
Nagyböjt minden péntekjére érvényes), napi háromszori étkezés,
egyszeri jóllakás.
- Március 1-től március 31-ig az esti szentmisék vasárnap is 17.30-kor
kezdődnek.
- Április 1-től szeptember 30-ig az esti szentmisék vasárnap is  18.30-
kor kezdődnek.

Egyházi sorok
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Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján

(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!

Meghaltak: Sinkó Sándor –Kiskunfélegyháza, Papp Lászlóné Sági
Rozália – Pálmonostora.

Anyakönyvi hírek

Elhunyt Jászberényi László 
Február 10-én hajnalban elhunyt Jászbe-
rényi László, a város ismert közéleti szemé-
lyisége. A gyászmisével egybekötött búcsúztatója
február 24-én 12 órakor lesz az Ótemplom-
ban. Jászberényi László 1990-2010 között
önkormányzati képviselőként tevékenyke-
dett, illetve MDF helyi, majd megyei alelnöki
tisztét töltötte be.

Javaslat kitüntető címekre!
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 14/2011. /VI. 24. / rendelete
alapján – lehetőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél
adományozására. A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írás-
ban február 29-ig lehet a Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1.) Polgármesteri Titkárságán benyújtani (a javaslattételhez szükséges adatlap is
ott szerezhető be, vagy letölthető a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról). 

Sikeres elfogás a Szegedi úton
Sikeresen zárta az elmúlt hetet a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság.
Február 17-én éjszaka a Járőrszolgálati Alosztály munkatársai elfogták
azt a két elkövetőt, akik egy Szegedi úti ingatlan udvarába behatolva
eltulajdonították az ott található réz ereszcsatornát. A betörők - miután
az értékes fémet leszerelték -, éppen távozni akartak a helyszínről,
amikor a rendőrök tetten érték őket, majd előállították a kapitányságra.
A két férfi ellen betöréses lopás vétségének megalapozott gyanúja
miatt indult eljárás.                                   Dr. Horváth-Rekedt Gréta

Waldorf Iskola Félegyházán
Városunk új általános iskolája - a Waldorf Iskola - egy lehetőséget nyújt azon
szülők számára, akiknek fontos, hogy az iskola gyermeküknek ne csupán a
fejét táplálja, hanem segítse egyénisége és kreativitása kibontakozásában,
használható tudást kapjon, és az életre nevelje. 

Február 18-án, szombat délután tartotta a Waldorf Iskola a soron következő be-
mutatkozó előadását Kiskunfélegyházán a Művelődési Központban - "Járjak-e
a Waldorf úton?" címmel, ahol az érdeklődő szülők és családok waldorf pedagó-
gusoktól és waldorf iskolát végzett diákoktól kaphattak válaszokat kérdéseikre.
A Waldorf iskolák alapvető feladatuknak a gyermekek legtágabb értelemben
vett nevelését tekintik. A hagyományos módon értelmezett oktatást, tanítást
fontos, de korántsem elegendő eszköznek tartják. A tárgyi tudás átadása mellett
fontosnak vélik a fantázia ébrentartását, a kreatív gondolkodás fejlesztését,
a gyermekek egyediségének elfogadását és tiszteletben tartását, a jellem segítő
formálását. Ezek által  lesz a gyermekből felnőtt korára a világra nyitott, alkotó
személyiség, aki megfelelő önismerettel rendelkezik, harmóniában tud élni saját
magával és környezetével és  megtalálja a helyét az életben. A Waldorf-tanterv
(mely államilag elfogadott, más iskolák számára is választható kerettanterv)
maximálisan a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik. A Waldorf-iskolások
mindazt megtanulják, amit állami iskolába járó társaik, ám ezeket az ismereteket
a waldorf pedagógia másképp juttatja el hozzájuk. "Véleményem szerint ötször
annyit tudnak a Waldorfos diákok" állította az est egyik meghívott vendége
Kocziha Miklós, aki jó néhány éven keresztül vett részt állami oktatásban, és
immár több mint 20 éve tanít waldorf iskolában. Alapvetően minden gyerek
kíváncsi a világra, fel akarja fedezni azt, sok-sok kérdése van. A Waldorf iskola
erre az érdeklődésre épít, ezt kívánja fenntartani, itt ez a tanulás alapja. Itt a gye-
rekek azt tanulják meg amit előzőleg tanítójuk segítségével megtapasztaltak,
abból következtetéseket vontak le, szabályszerűségeket alkottak. A waldorf
iskolákban a tanulás egy élmény. És amit az ember szeretettel, örömmel végez,
s így megtanul, azokra a dolgokra évekkel később is emlékezni fog. 

F E L H Í V Á S ! A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány tisztelettel kéri az
irodalomkedvelőket, hogy adójuk 1 %-ával szíveskedjenek támogatni az
alapítvány működését!  ADÓSZÁM:18353808-1-03
Köszönjük támogatásukat!

az alapítvány kuratóriuma     
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Legyűrte az MVFC 
a Mókusokat
Február 11., Berettyóújfalu, Pálfi István Ren-
dezvénycsarnok. Játékvezető: Szűcs László. As-
szisztensek: Kövér Tamás, Szabó Ferenc Szilárd.
Fornetti Altro-Mókusok: Sándor Szilvia - Bezsenyi
Anita, Zsadányi Szilvia, Rátkai Orsolya, Bezsenyi
Zsuzsanna. Cserék: Suhajda Eszter, Kiss Katalin,
Csontos Piroska. Edző: Osztopáni Mihály.

MVFC Berettyóújfalu -
Fornetti Altro-Mókusok 9-2 (5-0)

Góllövők: Oláh Anikó (5), Rátkai Orsolya (öngól),
Farkas Éva, Füredi Andrea, Heidt Edina, illetve
Suhajda Eszter, Rátkai Orsolya.
Sárga lap: Füredi Andrea.
Osztopáni Mihály (edző/Fornetti Altro-
Mókusok): A 18. másodpercben bekapott gól miatt
változtatnunk kellett az eredetileg eltervezett tak-
tikánkon. Korlátozta lehetőségeinket, hogy meglehe-
tősen tartalékos összeállításban érkeztünk Berettyó-
újfalura, ami miatt nem tudtunk mindig kellő ütem-
ben frissíteni a játékunkon.  A vereség ellenére, meg-
fogyatkozott csapatom küzdeni tudásból nálam
jelesre vizsgázott, de ma csak ennyire futotta az
erőnkből. 
Következő bajnoki mérkőzésüket február 26-
án a Tolna-Mözsi FSE ellen játsszák a Móku-
sok. Addig két hét áll Osztopáni Mihály edző
rendelkezésére, hogy felkészítse csapatát az
újabb nagy kihívásra.

Erőfelmérő 
kézilabda torna 
A P&P Félegyházi kézilabda-csapatoknak
lehetősége nyílt február 19-én részt venniük
a White Sound felkészülési tornán. Nagyon
örültek a város kézilabdacsapatai, hogy a baj-
nokság megkezdése előtti héten lehetőséget
kaptak egy utolsó formasimításra.

A torna során a következő eredmények szület-
tek: P&P Kiskunfélegyháza – Kalocsai KC
(12-17) 30-33, Kiskunmajsa SE – FKSE
Szeged-Algyő (16-13) 22-24, P&P Kiskun-
félegyháza - Kiskunmajsa SE (12-9) 28-23,
Kalocsai KC - FKSE Szeged-Algyő (11-18)
27-32. Végeredmény: 1. FKSE Szeged-Al-
győ, 2. Kalocsai KC, 3. P&P Félegyháza, 4.
Kiskunmajsa SE.
A torna gólkirálya Nagy Gábor (FKSE Sze-
ged-Algyő), legtechnikásabb játékosa Szvétek
Balázs (Kalocsai KC), legjobb kapusa Fekete
Krisztián (P&P Kiskunfélegyháza fiatal tehet-
sége) lett.
A tornán lehetőséget kapott junior csapatunk
is, hogy felmérje tudását a tapasztaltabb, bár
lassúbb P&P Félegyházi megyei csapat ellen.
A mérkőzésen végül 31-28 arányban a megyei
csapat diadalmaskodott. 
A város csapatai levonták a konzekvenciákat
és az utolsó héten igyekeznek javítani a hi-
bákon, tovább erősíteni az erősségeket. A 12.
fordulóban a P&P Félegyházi NBII férfi csapa-
tok február 25-én Mezőtúrra utaznak, ahol
igen kemény, küzdelmes mérkőzésekre van-
nak kilátások.

Árvai Zoltán

Íjászok randevúztak a hétvégén városunkban 

Értékes döntetlen a harmadik fordulóban 
Hét győzelemmel, két döntetlennel és három
vereséggel zárta az extra liga őszi fordulóját
a Kiskunfélegyházi ASI asztalitenisz csapa-
ta. Tizenhat pontot gyűjtöttek, mely a 4.
helyezéshez volt elegendő a 12 csapatot
számláló mezőnyben.  A tavaszi idény már
csak tizenegy csapattal kezdődött. A FASI I.
csapata két győzelemmel és egy döntetlennel
tartja a 4. helyezését. 

Győrben 7:3-ra Szolnokon 8:2-re győztek,
míg február 18-án, hazai pályán döntetlent
értek el a Szerva ASE Szécsény csapata ellen.
A rendkívül színvonalas mérkőzésen - kissze-
rencsével – akár a győzelmet is megsze-
rezhették volna, hiszen a Vajda-Korponai
páros a döntő szett végén többször is vezetett.

Egyéniben Korponai Zoltán kitűnően játszott
Vitsek Iván (az ötszörös magyar bajnok Fél-
egyházi CERDO csapatának egykori tagja)
ellen. A döntő szettben felváltva vezettek,
végül 3:2-re Vitsek nyert. Vajda Viktor és
Móczár Máté 2, 2, Korponai 1 győzelmet szer-
zett. A visszavágás tehát nem sikerült, de a
Szécsény csapatát megelőzve tartják a 4.
helyet. A bajnokság folytatásában ötször ját-
szanak egymás után idegenben, majd május
19-én a Pénzügyőr, és végül június 2-án a
Büki TK jön Kiskunfélegyházára. 

Némedi László
A csapat tagjai (balról-jobbra): Erdélyi Sza-
bolcs, Vajda Viktor, Korponai Zoltán, Móricz
Máté. Középen: Karsai Ferenc szakosztályel-
nök 

Több százan mérték össze tudásukat február
19-én a kiskunfélegyházi Turul Koppány
Íjászai Hagyományőrző Egyesület örömíjász
versenyén. A szám szerint XX. megmérettetés-
nek a Constantinum Intézmény sportcsar-
noka adott otthont. A résztvevők hat kategó-
riában állnak rajthoz. A verseny zárásaként
egyéni és csapat íjászpárbajra került sor.

A Turul Koppány Íjászai HE és a Kiskunfélegy-
házi Íjász Egyesület versenyzőinek ered-
ményei. Serdülő lány pusztai: 1. Szeibert Nóra,
2. Csányi Dóra (Turul Koppány Íjászai HE).
Felnőtt férfi vadászreflex: 2. Praczu Mihály
(Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület). Tisztelet-

reméltóbb férfi pusztai: 1. Fekete András (Kis-
kunfélegyházi Íjász Egyesület). Menyecske
pusztai: 1. Magyar Zsanett, 2. Keserű Szilvia, 3.
Natalie Friedrichs (Turul Koppány Íjászai HE).
Ifi leány pusztai: 1. Vas Bianka, 2. Ladányi Ág-
nes (Turul Koppány Íjászai HE). Mini lány
pusztai: 3. Steitz Adelina (Turul Koppány
Íjászai HE). Ifi fiú pusztai: 1. Tábi János (Turul
Koppány Íjászai HE). Legény pusztai: 1. Bakró
István,  3. Boldog Bence (Turul Koppány
Íjászai HE). Felnőtt férfi pusztai: 3. Csányi
József (Turul Koppány Íjászai HE). Szenior
férfi  Longbow: 1. Kiss Jenő (Kiskunfélegyházi
IE). A verseny teljes eredménylistája: http://fel-
egyhazikozlony.hu/?p=25941
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Eredményesek voltak birkozóink Korondon és Wolfurtban

Nagyszerűen sikerült az a korondi kirándulás,
amelyen a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkó-
zói vettek részt február első hétvégéjén. A tele-
pülés híres szülöttjének emlékére idén már XII.
alkalommal rendeztek szabadfogású emlék-
versenyt az utódok.

A nagyszerű birkózó, Lőrincz Márton 1936-ban
szerzett olimpiai bajnoki címet hazánknak. Az
eseményen 16 csapat 173 sportolója mérette meg
magát. A félegyházi csapat minden tagja dicsé-
retet érdemel, mert megállták a helyüket az erős

mezőnyben, hiszen a csapatversenyben harma-
dik helyen végeztek. Ahhoz, hogy dobogóra áll-
hatott az edző, kellettek a kitűnő egyéni teljesít-
mények. Női mezőnyben a 45 kg-osok között
Vidéki Nikolett, válogatott versenyzőhöz méltón
legyőzte többek között a román bajnokság bron-
zérmesét is és aranyérmet szerzett. Szintén nem
talált legyőzőre Rekedt Nagy Réka a diák 35 kg-
ban. Fiúk közül ki kell emelni Kovács Alexet, aki
a legnépesebb súlycsoportban, a 35 kg-osok kö-
zött minden ellenfelét tussal győzött le és Ő kapta
a verseny különdíját is. Szintén aranyérmet nyert

Szécsény Ádám a +55 kg-osok között. Sikerült
még 3 bronzérmet is szerezni: Szöllősy Balázs a
28 , Wagner Alex a 32 és Vidéki Roland a 38 kg-
osok között állhatott a dobogó 3. fokára. A ver-
seny egy nagyszerűen sikerült bállal zárult a
felnőttek számára, majd másnap a téli táj szépsé-
geivel és a havas lejtők nyújtotta örömökkel is-
merkedhettek az alföldi delegáció tagjai.
Február 11-én, Szabó Emese az ausztriai Wol-
furtban lépett szőnyegre és szerzett ezüstérmet
az 55 kg-os súlycsoportban.Edzők: Ván Jenő,
Kelemen András és Szabó József.

Bronzérmes lett Emese Klippan-ban

A felnőtt női birkózó válogatott Svédország-
ban, Klippan városában mérette meg magát
február 18-19-én. Ez a legnagyobb nemzet-
közi erőpróba a női mezőny számára a tava-
szi kontinens bajnokságok és az olimpiai
kvalifikációs versenyek előtt. 

Felvonult a teljes európai élmezőny, vala-
mint USA és a jelenleg a világ női birkózás-
ában legerősebb, Japán is! Szabó Emese a
Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzője az
59 kg-osok között lépett szőnyegre számos
világnagyság társaságában. Először egy nor-

vég lányt győzött le pontozással, majd a ké-
sőbbi győztes japántól elszenvedett vereség
után a bronzéremért vívott mérkőzésen tussal
nyert egy svéd hölgy ellen és így felállhatott
a dobogó harmadik fokára. 
Ezen a hétvégén rendezték Budapesten a
szumó sport magyar bajnokságát, ahol Re-
kedt Nagy Nóra az U 16 és az U 18-as ko-
rosztályban is bajnoki címet szerzett. Ezzel
biztossá vált, hogy Nóra, a Móra Ferenc
Gimnázium 10. évfolyamos tanulója képvi-
selheti hazánkat az idei szumó EB-n. Edzők:
Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András

Nem vesztett pontot 
az Astra Bulls
Az elmúlt hétvégén játszották le a Női NB II
Felső-ház A csoportjának harmadik for-
dulóját Ezúttal a Kiskunfélegyházi Kész
csarnokban, a Bulls volt a vendéglátó. Nem
voltak udva- rias vendéglátók, mert min-
denkit legyőztek, és így továbbra is 100%-os
teljesítménnyel vezetik a csoportot.

Eredmények: Astra Hungary FC- Tolna-
Mözs FSE 4:1, Fészek Csempebolt NFK –
Szombathelyi Egyetemi SE 2:1, Astra Hun-
gary FC – Fészek Csempebolt NFK 3:1, Tol-
na-Mözs FSE – Szombathelyi Egyetemi SE
1:0, Tolna-Mözs FSE – Fészek Csempebolt
NFK 4:6, Astra Hungary FC – Szombathelyi
Egyetemi SE 4:2.
Tabella: 1. Astra Hungary FC 27 pont, 2.
Fészek Csempebolt NFK 18 pont, 3. Szom-
bathelyi Egyetemi SE 6 pont, 4. Tolna-Mözs
FSE 3 pont.

-tudósítónktól- 
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