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Közlöny
Felavatták a megújult
Móra házat

Pedagógusainkat ünnepeltük

Befejeződött a Móra ház rekonstrukciója.
Az épületre ötszáztizenötezer forintot költöttek, melyből 465 ezer forintot a város
biztosított, a fennmaradó összeget a Polgári Bál bevétele fedezte.
Az ünnepélyes átadásra május 18-án, a Városalapítók Napja és a Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából került sor. Köszöntőt és ünnepi beszédet mondott Dongó
József önkormányzati képviselő.
Részletek a 3. oldalon

Idén május 31-én tartotta meg pedagógusnapi ünnepségét a város, melynek a művelődési központ színházterme adott otthont. A rendezvény a Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Batthyány Lajos
Általános Iskola kórusának műsorával kezdődött. Ünnepi köszöntőt mondott Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő. A Móravárosi óvodások és Németh Viktor dalénekes megzenésített versekből összeállított műsorát követően került sor a díszdiplomák, szolgálati emlékérmek, oklevelek átadására. Folyt. 2. o.

Nem lett a bencéseké a gépészeti
Nem adja át a gépészeti szakiskola épületének használati jogát és a hozzá tartozó vagyont a város képviselőtestülete a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságának. Minderről május 31-ei ülésén határozott a város képviselő-testülete.
Az intézményt működtető PG Alapítvány így nem visszatekintő iskolát négy éve működteti a Kiskuntud szerződést kötni a bencés renddel. Az iskola a félegyházi PG Alapítvány. A szerződés értelmében
jövő év januárjáig alapítványi fenntartásban marad az iskola 25 évre kapta használatba az épületet a
és vélhetőleg ezután az állam működteti tovább. várostól.
Mint köztudott, a közel másfél évszázados múltra
Részletek a 3. oldalon

Deák Viktória
a diákpolgármester
A város közép- és általános iskoláinak
5085 diákjából 3571-en adták le voksukat
a május 22-én megtartott gyermek és
ifjúsági önkormányzati választáson.
Ez azt jelenti, hogy a részvételi arány 71
százalékos volt. A diákpolgármester Deák
Viktória, a Mezgé tanulója lett 2145 szavazattal.
Részletek a 3. oldalon.

Kiválóan szerepeltek mazsorettjeink Kitüntették legjobbjainkat
Hét város mazsorett csoportjai vettek
részt az idei, szám szerint XIII. Országos Mazsorett Fesztiválon. A rendezvényt Hosszúpályi, Eger, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Vajna, Solt, Hajdúnánás táncos lábú lányainak felvonulása
nyitotta meg.
Az országos mazsorett fesztiválon a
Százszorszép csoport felnőtt korcsoport
show kategóriában Kiemelt Arany Oklevelet kapott. A Csillagfény csoport II.
korcsoport show kategóriában Kiemelt
Arany Oklevelet és pom-pom kategóriában is Kiemelt Arany Oklevelet érdemelt
ki.
Részletek a 3. oldalon.

Idén is színvonalas programokkal várta az érdeklődőket az önkormányzat a Városalapítók Napján. A központi ünnepségre május
20-án, a városháza dísztermében került sor, ahol legkiválóbbjaink
vehették át munkájuk jutalmát. A kitüntető címeket és elismerő okleveleket Kapus Krisztián polgármester adta át.
A rendezvény vendége volt Kelemen
Zoltán, az erdélyi
Biharfélegyháza
polgármestere és
Bányai Gábor, a
Bács – Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke.
Folytatás a 2. old.
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Kitüntetések városalapítóink ünnepén
Folytatás az 1. oldalról.
Az ünnepi testületi ülést Kapus Krisztián polgármester nyitotta meg. Először a helytörténeti
vetélkedő helyezettjei kapták meg méltó jutalmukat,
majd ezt követően került sor a városi szintű kitüntetések és elismerő oklevelek átadására. A műsorban
közreműködött: a TKIKI Batthyány Lajos Általános
Iskola gyermekkara, a Campanella Csengettyű
együttes, a TKIKI Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Harsona kvartettje, és a Kiskunfélegyházi
Mazsorett Egyesület tagjai.
A kitüntetettek névsora: „Kiskunfélegyházáért”
kitüntető cím: Sarlós Boldogasszony Főplébánia.„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím: Jankovszki Zoltánné igazgató. „Petőfi Emlékérem”
kitüntető cím: Palásti Gábor kőfaragó. „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért ” kitüntető díj: Hajagos Gyula plébános. „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért ” kitüntető
díj: Szatmári Imre kántor, karnagy. „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj:
Ódor László szociálpolitikai csoportvezető.
Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj: Dr. Bense Katalin fül-orr-gégész szakorvos. „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj: Dr. Fehérvári István
főorvos. „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj: Tóth Györgyné. „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért ”: Szabó József
birkózó edző. „Kiskunfélegyháza Város
Művészeti Tevékenységéért ” kitüntető díj: Holló
László Képzőművész Kör. „Kiskunfélegyháza
Város Tudományos Munkájáért ” kitüntető díj:
Kőfalviné Ónodi Márta. „Kiskunfélegyháza

Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért”
kitüntető díj: Kis Jánosné dajka. „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj:
Csáki Zsolt mezőőr. „Kiskunfélegyháza Város
Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj: IBV –
Hungaria Kft. „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj: NT Kft.
„Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete
Elismerő Oklevele”: Dr. Ábrahám István nyugalmazott városi vezetőügyész, Czakó Imréné
takarító, Csanádi Istvánné tanár, Dinnyés Gyula
íjászoktató, Facultas Felsőoktatási Centrum, Fekete Pálné nyugalmazott óvodai dajka, Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola, Gémes Károly
karbantartó, Karácsonyi Fény Alapítvány, Kiss
Istvánné dajka, Kovács Erzsébet nyugalmazott
gyógypedagógus, Lukács Ferenc szakmai tanár,
Nagyné Mészáros Erika tanár, Dr. Nánási Erzsébet, Pásztor György galambtenyésztő, Rabi Illés
vállalkozó, Rigó Mihály, Sánta Jenőné, Seres
Dániel, Tapodi József a Béke Klub vezetője.
VIII. Helyismereti vetélkedő első helyezettjei,
5-6. osztályosok között: Fricska Dorottya, Doroghi
Tünde, Varga Dorina (Kiskunfélegyházi Öszszevont Általános Iskola Dózsa György Általános
Iskolája) Felkészítő tanár: Drozdik Márta. 7-8. osztályos korosztályban: Biczók Boglárka, Kiss Laura, Kiss Klára (Kiskunfélegyházi Összevont
Általános Iskola Platán utcai Általános Iskolája).
Felkészítő tanár: Takácsné Medveczki Zsuzsanna.
Középiskolások között: Berkó Vivien, Kovács
Nikoletta, Seres Edina (Kiskunfélegyházi KSZI
Közgazdasági Szakközépiskola).

Diáksportért emlékplakett
„Diáksportért emlékplakettel” tüntette ki
Mester Ernőt, a Kiskunfélegyházi Diák Sport
Bizottság elnökét, a Kiskunfélegyházi Összevont Ált. Isk. igazgatóját a Magyar Diáksport
Szövetség. Az elismerést május 19-én, Budapesten, a Magyar Sport Háza Konferenciatermében megtartott tisztújító küldöttgyűlésen adta
át Deák György örökös tiszteletbeli elnök és
Balogh Gábor elnök.

tikában – az ország legjobb általános iskolái közé
tartozik

Megalakult
a Móra Emlékbizottság
Alakuló ülését tartotta május 18-án a Kiskunfélegyházi Móra Emlékbizottság. Az elnöki tisztet Kapus
Krisztián polgármester, az ügyvezető elnökit Kapus
Béláné, a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
elnökhelyettese, az egyesület irodalmi szekciójának
vezetője tölti be. A titkári feladatokkal Vas Lászlót
bízta meg a tagság. Az ülésen szó esett egyebek
között a jövő esztendő és a 2014-es Móra-emlékév
programtervezetéről is.

Vasúti kocsit szeretnének
a selymesiek
Személyszállító kocsival szeretnék bővíttetni a Kiskunfélegyháza-Selymes közötti vasúti szerelvényt,
mivel a járat iskola időben rendkívül zsúfolt. A fiatalok 80 százaléka ugyanis vonattal közlekedik –
adtak hangot kérésüknek a selymesiek a május 15én megtartott lakossági fórumon, melynek az új
közösségi ház adott otthont.
Ván Jenő, a körzet önkormányzati képviselője elmondta, a fórum résztvevői leginkább utak állapotára, közbiztonság helyzetére, valamit az illegális
szemetelésre panaszkodtak, de szó esett a városi kórház helyzetéről, és a tervezett programokról is. A
közbiztonság javításával kapcsolatban június közepén hívnak össze lakossági fórumot. Célja a helyzet
tisztázása, a külterületi polgárőrség megerősítése.

Terv szerint halad
az útkátyúzás

A kitüntetésre a megyei diáksport szervezetek
javasolták Mester Ernőt. Az indoklás szerint a
körzeti versenyek anyagi és szakmai lebonyolításához igen sok támogatást biztosít. Iskolájában bevezette a mindennapos testnevelést és
eredményesség területén is – elsősorban atlé-

Pedagógusainkat köszöntöttük
Folytatás az 1. oldalról.
Arany oklevelet kapott: Gácsi Józsefné, Csáki
Benjáminné. Gyémánt diplomát vehetett át: Bácsalmási Ferencné, Kapus Imréné, Hevér Erzsébet,
Tarjányi Mária, Fekete Jánosné, Őrfalvy Judit,
Tarjányi Ferencné, Boda Lajosné, Ivók Jánosné,
Dobos Lászlóné. Vas-oklevelet kapott: Dr. Tóth
Józsefné, Sápi Péter, Dr. Baksa Györgyné, Nagy
József. Rubin oklevelet vehetett át: Gyarmati
István.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem, több mint
négy évtizedes szolgálati év után: Kovács Erzsébet, Rácz F. Lászlóné. Több mint három évtizedes szolgálati év után: Majoros Lászlóné,
Szőriné Kiss Gabriella, Szabó Lászlóné, Ferencz
Józsefné, Szikura Peregi Gáborné. Több évti-
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zedes szolgálati év után: Szecskó Péterné.
35 éves szolgálat után: Kiss Margit, Kőháziné
Kovács Mária, Nagy Ferencné, Terbe Ákosné,
Hajdúné Sisák Erzsébet, Mohosné Kothencz Irén,
Palásti Lászlóné, Andrási Endréné, Patai Istvánné, Tóthné Hajdú Ibolya, Márton Györgyné.
30 éves szolgálat után: Táborosi Gálné Tarjányi
Lenke, Zoboki Mihályné, Tóthné Bakró Gabriella, Takács Istvánné, Kocsisné Tiszai Erzsébet,
Tóth Istvánné Anikó, Nagy Lajosné, Solymosiné
Mészáros Márta, Surányi Istvánné, Dobó Aliz,
Ozsvár Péter, Tarjányi Sándor, Pázmándi Istvánné, Cserép Istvánné, Iványiné Réczi Katalin,
Lantos Mihályné, Besze Péterné, Laczkó Gyuláné. Az elismerésket Kapus Krisztián polgármester adta át.

Jó ütemben halad a város aszfaltozott útjainak
javítása. A legveszélyesebb és legkritikusabb útszakaszokon, így a Molnár telepi szervizúton is
betömték a kátyúkat a szakemberek. A kátyúzás a
város valamennyi utcáját érinti.
A bontást és az aszfaltozást két, eltérő képzésű és
felszereltségű brigád végzi. Aszfaltozást akkor lehet
kezdeni, amikor annyi kátyú elő van készítve, hogy
egy teherautónyi aszfalttal betölthető. Az úthibák kijavítása emiatt 2-3 napot vesz igénybe. A munkaterületet KRESZ táblákkal jelzik. A munkálatok
befejezési határideje június 15. A kátyúzásra idén
több mint tízmillió forintot költ a város.
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Újabb esély a drogfüggőknek
Új megelőző-felvilágosító szolgáltatás indul a
VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központban. Az úgynevezett „elterelésen” azok vehetnek részt, akik ellen
csekély mennyiségű, illetve – függő használó
esetén – nem jelentős mennyiségű, kizárólag
saját használatra szánt kábítószer birtoklás
miatt indult eljárás. A hat hónapos kezelésen
részt vevők az ezt bizonyító okirat birtokában
elkerülhetik a börtönbüntetést – tájékozatta a
Félegyházi Közlönyt Varga Judit Barbara
intézményvezető.
A jelenleg érvényben lévő szabályzók szerint
az elterelésre a „vádemelés elhalasztása” nevű
jogintézmény keretei között kerül sor. A
rendőrség tehát lefolytatja a nyomozást, majd
átadja az ügyet az ügyészségnek. Amennyiben
az elterelés feltételei adottak, egy évre elhalasztják a vádemelést. Ez alatt az idő alatt kell
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a gyanúsítottnak igazolnia a hat hónapos
folyamatos kezelésen való részvételt. Ha az
igazolást az egy év eltelte előtt benyújtják, az
ügyészségnek azonnal meg kell szüntetnie az
eljárást. Ha a gyanúsított nem vállalja az
elterelő kezelést, vagy vállalta, de nem tudja
okirattal igazolni a hat hónap folyamatos teljesítését, akkor vádat emelnek ellene. Aki részt
vesz a hat hónapos megelőző-felvilágosító
programban, nem csak az esetleges börtönbüntetést kerülheti el, hanem megtanulhatja,
hogyan lehet sikeresebb ember- mondta el Varga Judit Barbara.
Érdeklődni és jelentkezni a VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központban (Kiskunfélegyháza, Bajza u. 36.) lehet nyitva tartási időben (Hétfő-csütörtök: 12-20 óra.
Páros héten, pénteken: 14-22 óra, páratlan
héten, pénteken: 8-16 óra), illetve a 0630/8490122 telefonszámon lehet.

Folytatás az 1. oldalról.
A rendezvény vendége volt Vészits Andrea, Móra
Ferenc, és Móra Zsuzsanna, Móra István dédunokája, akik az íróhoz kötődő emléktárgyakat
ajándékoztak a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és
Művelődési Központnak. Az író felújított szülőházát
Balla László alpolgármester és Vészits Andrea avatta
fel. A rendezvény végén nyírfát ültettek az emlékház
udvarán a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület
képviselői. A műsorban közreműködött a Móra Feros kezelésében látták volna viszont az intéz- renc Utcai Óvoda csoportja, a Constantinum Inményt. Megfogalmazódott egy egységes, és erős tézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és
a Móra Ferenc Gimnázium diákjai.
szakképző bázis kialakításának gondolata is.
Dr. Sulyok Miklós, a PG Alapítvány kuratóriumának tagja kihangsúlyozta, megítélésük szerint az intézmény közel kilencszáz diákja és hetven pedagógusa jobb körülmények közé Folytatás az 1. oldalról.
kerülne, ha az intézményt a bencések működtet- A Szivárvány csoport első korcsoportban indult, ahol
nék a továbbiakban. Az elképzelést a tantestület, show kategóriában Kiemelt Arany Oklevelet kapott.
a szülők és a diákok többsége is támogatja. Az A Pillangó csoport szintén első korcsoportban méretiskola csak az alapítvány hozzájárulásával ke- tette meg magát, ahol Ezüst Oklevelet kapott. A
rülhetett volna vissza a városhoz, az erre vonat- legjobb koreográfiai díjat Show kategóriában
kozó engedélyeztetési eljárást viszont május 31- Jankovszki Zoltánné művészeti vezető kapta. A csoig el kellett volna indítani.
port nagyon büszke Jankovszki Zoltánné művészeti
Hosszas vita után végül szavazásra került a vezetőre, aki „Kiskunfélegyházáért Kitüntetésben”
gépészeti szakiskola épülete használati jogára részesült. A kitüntetést május 20-án, a Városalapítók
és a hozzá tartozó vagyon átadására vonatkozó Napi ünnepségen vehette át Kapus Krisztián polgárelőterjesztés, ami nem kapta meg a többséget. mestertől.
Az átadás mellett négyen, ellene hárman voksoltak, öten tartózkodtak és két képviselő nem
jelent meg a szavazáson.
-g-

Nem lett a bencéseké a gépészeti
Folytatás az 1. oldalról.
Az alapítvány mára azonban anyagilag ellehetetlenült, csupán év végéig tudja finanszírozni
az iskola működtetését. A zavartalan működtetés érdekében megállapodás született az
alapítvány és a bencés rend között, melynek értelmében 2012. szeptember elsejétől az intézményt a bencések működtetik tovább. Ehhez
azonban arra lett volna szükség, hogy a város
átadja a gépészeti szakiskola épületének használati jogát és a hozzá tartozó vagyont a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságának. A kérdésről hónapok óta folytak
egyeztetések, ám nem alakult ki egységes álláspont a városatyák között.
A képviselő-testület május 31-ei ülésén tovább
folytatódott az érvek és ellenérvek ütköztetése.
Többen úgy vélekedtek, amennyiben a város támogatja azt, hogy a bencés rendhez kerüljön az
intézmény, veszélybe kerülhet a szakképzés
Félegyházán. Voltak olyanok is, akik újra a vá-

Mazsorettes sikerek

Kamera a gyűjtőszigetekhez

Letette az esküt a diákönkormányzat
Ünnepélyes keretek között tették le az esküt a
képviselő-testület május 31-ei ülésén a helyi
Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselői. A megbízóleveleket Kapus Krisztián polgármester adta át a fiataloknak.
A GYIÖK képviselői: Horváth Péter (MFG),
Illés László (Kossuth), Kanalas Kitti (Mezgé),

Térfigyelő kamerák beszerzését fontolgatja a város,
mely a szelektív hulladékgyűjtő szigetek ellenőrzését
szolgálja. A cél az illegális hulladéklerakások viszszaszorítása. A felszerelés költségeit a szolgáltató
fedezné. Az első kamerát próbaként Dózsa Gy. u. –
Halasi út sarokhoz szerelik fel. Minderről május 31-ei
ülésükön döntöttek a városatyák.

Wiedermann Kinga (Közgé), Makra Gergely
(Közgé), Gáspárdy György, Nagy Balázs (Constantinum), Nemcsok Evelin (Darvas), Nagy
Viktória (Darvas), Tholt Réka (Dózsa), Kovács
Tímea (József), Nagy Eszter (Platán), Fábián
Fanni (TKIKI), Csicsai Annamária (TKIKI),
Félegyházán 2009. januárjában kerültek kiheNagy Lilla (Constantinum), Dora Noémi (Conlyezésre a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási
stantinum), Kolompár Angéla (Kiskun).
Rendszerben beszerzésre került első szelektív
hulladékgyűjtő szigetek, számuk mára (bel- és külterületen) már közel ötven. Ezek közül nyolc olyan
sziget, ahol a gyűjtőkonténerek mellé nagyobb mennyiségben hordanak ki kevert kommunális szilárd hulladékot is. Öt darab (Dózsa Gy. u. – Halasi út sarok,
Kun u. – Kőrösi Cs. S. u. sarok., Mikszáth K. u. 6.
sz.-al szemben, víztorony előtt, Izsáki út 22. sz.,
Tüzép telep előtt, Bajcsy-Zs. u. – Csongrádi út
sarok) – a város belterületén található. A problémát
térfigyelő kamerák kihelyezésével kívánják orvosolni. Az első berendezést rövidesen üzembe
helyezik. A gazdasági bizottság legutóbbi ülésén
kezdeményezte, hogy a berendezések költségét a
szolgáltató vállalja magára – tudtuk meg Gyenes
Attila önkormányzati képviselőtől.
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Programajánló

Szűts Tamás alkotásai a szakmaköziben

- Városi könyvtár
Június 8., péntek 17 óra – Hattyúház: Szász András: Kincses erdélyi városok c. új könyvének bemutatója. A kötetet és szerzője munkásságát Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke méltatja. Közreműködik: a Fény Gyermekei Ifjúsági Közösség.
Június 21., csütörtök 18 óra - Hattyúkerti zenés
esték c. sorozatban közreműködik a TKIKI Művészeti Iskola Vonószenekara Hegyesi Judit zenetanár vezetésével.
- Művelődési központ
Június 23., szombat 18 órától: Szentiván éji programok: kézműves foglalkozás, aprók tánca, TCK
zenekar, tűzugrás.
Június 25-29. között: Kincskereső tábor a Művelődési Központban 6-12 éves gyermekeknek. Ismerkedés a népi kismesterségekkel, kézműves technikákkal, sok játékkal fűszerezve.
Június 30., szombat 19 óra Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán Hollywoodi Duettek koncertje.
Kiskun Múzeum
Június 12. kedd 17 óra: Egy gyűjtemény – egy
múzeumőr előadássorozat 4. A múzeumi könyvtár
gyűjteményét ismerteti: Búcsú Lídia könyvtáros
(Kiskun Múzeum). Dr. Mezősi Károly múzeumigazgató munkásságát bemutatja: Török Brigitta
helytörténeti könyvtáros (Petőfi Sándor Városi
Könyvtár). Kiskun Múzeum Baráti Kör tag.
Június 16. szombat 16 órától: MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA a Kiskun Múzeumban.
-Június 30. szombat 16 óra: Lengyel fotókör bemutatkozó kiállítása a Wesel Hugó Fotókör meghívására,

„Járom az utam” címmel nyílt kiállítás Szűts
Tamás szobrászművész alkotásaiból május 16án a Szakmaközi Művelődési Házban. A tárlatot Rosta Ferenc, a Móra Ferenc Gimnázium
igazgatója nyitotta meg. Közreműködtek a Móra
Ferenc Gimnázium diákjai.

Orgoványi színjátszók
Kiskunfélegyházán is bemutatkozott május 17-én
az Orgoványi Színjátszó Csoport, akik a megyében
már több helyen előadták Polc Alaineiről összeállított darabjukat.
A rendező, Gellért Imréné sajátos környezetben, a
Hattyúházban talált újabb helyet az amatőr társulatnak az előadáshoz. Az eddigi színpadokon, és Félegyházán is, nagy sikere volt a Magyar Hospice
Mozgalom megalapítójának műveiből összeválogatott, mégis egy egész történetet alkotó műnek.

Az érelmeszesedésről...
Nagy sikerrel, közel 130 érdeklődő előtt zajlott le
az Atilla Király Népfőiskola kiskunfélegyházi bemutatkozó rendezvénye május 24-én, a művelődési központban. Dr. Horváth István orvos
– biológus professzor, az MTA doktora volt az est
vendége, aki napjaink tömegbetegségéről, az
érelmeszesedésről tartotta meg vetítéssel
kiegészített előadását.
Beszélt az érelmeszesedés kialakulásáról, lezajlásáról, okairól, miközben kritizálta a napi orvosi
gyakorlatot a betegséggel kapcsolatos rossz beidegződések, rossz laboreredmény értelmezések
miatt. Bemutatta a betegséget hatásosan gyógyító
koleszterin-anyagcsere helyreállító vakcinát,
amivel hazai és külföldi kiállítások, találmányi
konferenciák kitüntetéseit nyerte el. A magyar
találmány a fiókban van tartva, eddig három kormánytól sem kapta meg a gyógyszerré válás folyamatához az állami támogatást. Kollár László

Városunk múltjában és jelenében sok képzőművészt találunk a legnevesebbektől lelkes amatőrökig egyaránt. Amennyire kedvezett ez a táj, ez
a kisvárosi miliő – kiemelve a piac (!) – a festőknek, grafikusoknak, annyira idegennek tűnhet
ez a vidék a szobrászatnak. Valahogy Kiskunfélegyháza nem igazán tudta előhívni a plasztika
tehetségeit. Némileg talán szerencsés kivétel ez
alól Szűts Tamás, igaz ő sem e vidék szülötte. De
az elmúlt évtizedek alatt itt, ebben a városban
makacs következetességgel, konok elszántsággal
birkózott anyagával a kővel, a bronzzal, az
agyaggal, olykor a fával, az üveggel vagy épp az
acéllal.
Szegeden fordult a szobrászat világához, első
mesterei is ott ismertették meg vele műfajának
alapjait, s ma ő az egyetlen itt élő, magát félegyházinak valló szobrász-alkotó. Munkái többfelé
eljutottak, más városokba, országokba is, de itteni tárlatai, bemutatkozásai alapján is nyilvánvaló, hogy a plakett-művészetben jutott a legmesszebbre. A plakett, az éremművészet, az
egyik legnehezebb műfaj, hiszen úgy kell
tömöríteni, úgy kell a mondanivalót kifejezni,
hogy nagyon kevés hely és eszköz áll a művész
rendelkezésére. Ebben kiállítónknak nagy segítségére van irodalmi vénája.
Amikor végigtekintünk kiállításán azt kell mondanunk, igen sokszínű és kiválóan mutatja Szűts
Tamás nagyfokú kreativitását. Rengeteg ötlet,
kiérlelt vagy pillanatnyi elképzelés öltött tárgyi
formát keze alatt. Kedveli az ad hoc megoldásokat, gyakran a megtalált anyagokból úgy hoz létre
alkotásokat, hogy alig dolgozza meg azokat. Az
így létrejött művek meghökkentőek, elgondolkodtatók, tanulságosak, vagy annyira evidensek,
magától érthetődők, hogy azon tűnődünk, ne-

künk ez hogy nem jutott eszünkbe. A tárlat tartalmilag ugyanolyan sokszínű, mint formailag.
Jól kifejezi az alkotó érzékenységét, érzelmi
töltését a világ és szűkebb környezetünk dolgaira
való odafigyelését. Ennek érzékeltetésére elég,
ha csak megállunk a félegyházi nevezetes épületeket ábrázoló plakett-sorozata előtt, vagy – ami
igazán újdonság alkotói világában – azon félegyházi személyekről készített érmeire tekinteni,
akik városunk köztudatába mélyebben beleírták
magukat. De ugyancsak szemléletes, ha itt felmutatott plasztikát figyeli meg az érdeklődő,
észrevehető az alapgondolat, lehetünk-e mi emberek valamiféle hidak egymás felé? Emellett
megvillantja az embert fenyegető reménytelenséget is. Talán ezek a legérzékenyebb, legkézzelfoghatóbb tartalmi töltetek Szűts Tamás bemutatott anyagában. Az alapvetően humánus beállítódás azonban nemcsak az alkotásokban lesz
nyilvánvalóvá, hanem a gyakorlatban is folyamatosan színezte, színezi magánéletét. Jellemző volt
rá az a karitatív munka, amelyet mint a Máltai
Szeretetszolgálat tagjaként végzett.
Ez a bemutató nem egy egyszeri, az alkotó soron
következő kiállításainak egyike csupán, mert egy
igazán szép, kerek évfordulóhoz kapcsolódik.
Amint azt a plakátok is hírül adták, a most 60 esztendős Szűts Tamást köszöntötték a Móra Ferenc
Gimnázium tehetséges tanulói ezen a kiállításon.
RF

Búcsú Alinda munkái Budapesten
A kiskunfélegyházi Búcsú Alinda alkotásaiból
nyílt kiállítás május 24-én, Budapesten a Közlekedéstudományi Intézet épületében.
A tárlatot Szabó Ildikó, Holló László-díjas képzőművész nyitotta meg, aki még a Móra Ferenc
Gimnáziumban tanította rajzolni Alindát. Búcsú
Alinda először mutatkozott be egyéni kiállítással

a Közlekedéstudományi Intézetben. A falakról
régi és új képei köszönnek vissza, amelyek alkotókorszakait mutatják. Alinda sokoldalú alkotó,
hisz fotózással, számítógépes grafikával is foglalkozik. Meséket 2011-ben kezdett el írni, amelyeket saját alkotásaival illusztrál. A kiállítása
szeptember 10-ig látható munkanapokon 8-15
óra között a Közlekedéstudományi Intézetben.

80 nyár, Zene, zene, zene...
Czigány György Erkel Ferenc-díjas és Liszt
Ferenc-díjas magyar író, költő, újságíró és
Simon Erika író, latin–történelem szakos tanár
vendégeskedett május 24-én a Hattyúházban.
Az író-olvasó találkozón mutatták be Czigány
György: „80 nyár” című önéletrajzi kötetét, valamint Simon Erika: „Zene, zene, zene, beszélgetés Kocsis Zoltánnal és Medveczky Ádámmal” című könyvét. A találkozón Czigány
György zongorajátékában is gyönyörködhettek
az érdeklődők.
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Szentmisével kezdődött
az Ótemplom családi napja
Gitáros misét tartottak pünkösdhétfőn az Ótemplomban, melyet Talapka István apát celebrált, és a családokért ajánlott fel. Ezt követően
az atyák megáldották a hívők járműveit, majd
a Constatinum Intézménybe vonultak át a
résztvevők, ahol játékos táncház kezdődött. Először egy ismerkedős, majd a moldvai „kecskés”
tánc lépéseit sajátíthatták el az érdeklődők.
Az ifjúság focival foglalta el magát, a kisebbek
számára pedig kézműves foglalkozásokat tartottak. Pünkösdi rózsát és a Szentlelket jelképező
galambot hajtogattak papírból, valamint különböző fantáziadús alkotások születtek, amiket sógyurmából formáztak meg a gyerekek.Az ízletes
ebéd elfogyasztása után egy kis pihenő következett, majd maradva a moldvai dallamoknál, „ördög útját” táncoltak a résztvevők. Gulyás László

Fotó: Barna-Pap Rozália
Vándormuzsikus Egérparádé című produkciójával örvendeztette meg a jelenlévőket, mely méltó
lezárása volt a jó hangulatú rendezvénynek.
Bali Kinga

Megint az olasz kapcsolat…
Közel két hét után újabb olasz vendégek látogatták meg városunkat. Ezúttal a baráti
találkozás mellett a vendégek kifejezetten a
városalapítók napi rendezvényei miatt jöttek el
Kiskunfélegyházára.
A Vellai Dynamo női futballistái Luigi Calligaro
és Mario Scariot vezetésével maguk fedezték fel
a különböző kínálatokat a szervezett program helyett. Központi szerepet játszott a barátságot igazoló futballmérkőzés, ahol az olasz lányok meg-

mérkőzhettek magyar barátaikkal. A baráti összejövetelt Balla László alpolgármester nyitotta meg
és adta át minden résztvevőnek a város hivatalos
köszöntését és a felajánlott emléklapot. Minden
játékos, illetve résztvevő megkapta a kétnyelvű
feliratot hordozó színes trikókat, mely dr. NemesNagy Tibor önzetlen ajándéka volt. Az itáliai
lányok felsőfokban beszéltek itt tartózkodásukról
és elvitték a város, a gimnázium és a magyar
barátok jó hírét az olasz testvérvárosba.
RF

5. oldal

Meg lehet csinálni!
Farkas Attila drogpervenciós munkatárs tartott
előadást május 18-án a kiskunfélegyházi VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drogprevenciós Központban az intézmény kéthetente jelentkező előadássorozatának keretében. Attila személyes tapasztalatait osztotta meg a fiatalokkal,
illetve rávilágított arra, miért kell és hogyan lehet absztinensé válni.
Farkas Attila elmondta, tizenöt évig volt heroinfüggő. Sok rosszat tett, a börtönt is megjárta. Tíz
évet töltött a rács mögött a kábítószer miatt. A
ráckereszttúri drogprevenciós központ munkatársai segítették a javulás útjára. Hat esztendeje
„teljesen tiszta”. Családot alapított, Kiskunhalason él és dolgozik, illetve drogpervenciós munkatárs. Saját életét állítja példaként a kábítószerfüggő elé, melynek üzenete: Meg lehet csinálni!
Attila véleménye szerint a drogfogyasztók nem
rossz emberek, ám nincsenek tisztában azzal,
hogy mibe kezdtek bele. A legfontosabb feladatának tekinti tehát, hogy hitet, erőt adjon nekik
egy új, egy jobb élet reményében.

Gyermeknap a városban,
a Gazdakörben, Selymesben

Miniszteri elismerő oklevél a Közgének
A 2011/2012. tanév Országos Szakmai Tanulmányi
Versenyének eredményhirdetése május 22-én volt
a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Városunk
szempontjából azért van különleges jelentősége
ennek az eseménynek, mert a verseny lebonyolítását a Szakképző Intézmény Közgazdasági Szakközépiskola tagintézménye nyerte el és valósította
meg 2012. április 11-12-13-án.
Az 50 éves évfordulóját ünneplő Közgazdasági
Szakközépiskola méltón képviselte városunkat
az országos megmérettetésen. Összesített eredmények alapján az iskola országos 5. helyezést

ért el. A tanulók bizonyították, hogy a nehéz szakmai megmérettetésre pontos, precíz minőségi
munkával készültek fel. Az eredményei a következők: Országos 7. helyezést ért el Jantyik
Aranka Zsuzsanna. Országos 15. helyezést ért el
Deák Bettina. Országos 17. helyezést ért el Deák
Tímea. Felkészítő tanáraik: Rácz Istvánné, Kovács Sándorné, Tasi Judit, Kelemenné Móczár
Éva, Makai Dorina. Az iskola is megkapta a
Nemzetgazdasági Miniszter elismerő oklevelét a
verseny színvonalas lebonyolításáért- tudtuk meg
Kocsisné Móczár Julianna tagintézmény-vezetőtől.

Tanácskoztak a nyugdíjasok
Évi rendes küldöttgyűlését tartotta május 14-én
a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok Egyesületének elnöksége a művelődési központban. A
napirendi pontok között szerepelt az egyesület
2011. évi tevékenysége, közhasznú jelentés,
számviteli beszámoló, az ellenőrző bizottság beszámolója. Az érvényben lévő alapszabály szerint pedig megválasztották az egyesület új vezetőségét.
Az elnöki tisztet Juhász István, az alelnökit
Németh Lászlóné és Szabó Péterné tölti be.
Ugyanúgy, mint az elnökségben, az ellenőrző
bizottságban sem volt személyi változás, hisz
az elnöknek Tarjányi Lászlónét, míg a tagoknak Forgó Gyulánét és Seres Dánielt választották a küldöttek.
Juhász István a tavalyi munkával kapcsolat-

ban elmondta, a klubok által szervezett rendezvények száma meghaladta a százhetvenet,
melyeken több mint hétezren vettek részt. A
programok zöme családias, vidám és hangulatos volt, de nem maradtak el a megemlékezések, a köszöntők sem. Jelentős előrelépés
volt, hogy a rendezvényeken több generáció
is képviseltette magát. A kistérségi kapcsolatokban nyolc klubjuk érintett. Ennek kapcsán
15 rendezvényre került sor, közel kétezer fő
részvételével. Az egyesület tavaly hat önálló
programot szervezett. Kiemelkedő közülük a
Békenap, a kistérségi nyugdíjas találkozó,
valamint az idősek napi rendezvény. Mindemellett bővültek a klubok segítségnyújtó
tevékenységei is. Háromezer órában mintegy
60 fő tevékenykedett társadalmi munkában.
-g-

Bemutatók, kézműves foglalkozás, pünkösdi
király és királynéválasztás, aszfaltrajz verseny,
báb-és társasjáték várta a gyermekeket május
26-án a Gorkij utcában. A gyermeknapi program szervezője és házigazdája a város önkormányzata, valamint a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Művelődési Központ volt. Délután
a Nagyszőlő úti Gazdakörben szerveztek családi
programot.
Számos programmal várja minden esztendőben
a Nagyszőlő úti Gazdakör a környéken élőket.
Így idén sem maradhatott el a gyermeknap, melyet május 26-án tartottak meg a gazdakör
épületének udvarában. Az apróságokat és természetesen a nagyobbacskákat ugrálóvár, trambulin, célba dobás, na és persze lovacskázás várta. A gyermekek és szüleik önfeledten szórakozhattak, hisz valamennyi játékot ingyen használhattak és mindemellett harapnivalóval és üdítőitalokkal is vendégül látták őket a szervezők.
Selymesben, június 2-án közel ötszázan látogattak el a közösségi háznál megtartott gyermeknapi programokra. Hasonlóképp a gazdaköri
rendezvényhez itt is. számtalan játék várta az
aprónépet és szüleiket - tájékoztatta lapunkat
Ván Jenő, a körzet önkormányzati képviselője.
-munkatársunktól-
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„Családok Európáért” Találkozó
Bagnols sur Céze 2012. július 11-15.-ig
A Testvérvárosi Egyesület Kiskunfélegyháza 2012-ben is célul
tűzte ki, hogy az európai kultúrát, a hagyományokat mind szélesebb körben bemutatja a Kiskunfélegyházán élő lakosoknak. A
„Családok Európáért” Találkozó minden évben megrendezésre
kerül különböző európai testvérvárosainkban. 2012-ben július 1115.-ig Bagnols sur Céze-ben, francia testvérvárosunkban lesz a
találkozó.Olyan családok jelentkezését várjuk, ahol a gyerekek 16
évnél fiatalabbak, és akik szeretnének külföldi családokkal szorosabb kapcsolatot kiépíteni.A kiutazás költségei a kiutazó családot
terhelik.Jelentkezési határidő: 2012. június 13. szerda.Várjuk jelentkezésüket! További információ kérhető: Tel: 06-76/562-039
E-mail: dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu

Közhasznúsági jelentések
Az Egészségért Közalapítvány a Kórházért 2011. évi tevékenységéről. Az
alapítványt a Képviselő-testület 1996-ban hozta létre, melynek célja a kórház
felújítása, gép-műszer beszerzésének támogatása, a város és a környező
települések lakosainak magasabb szintű egészségügyi ellátása, a kórház
működési feltételeinek javítása. 2011. évben 972 e Ft támogatást kapott az
alapítvány. Az alapítvány záró mérlege 4.768 e Ft. Központi költségvetésből támogatást nem kaptunk. Pártot nem támogattunk és párttól támogatást nem kaptunk. Tisztségviselőink munkájukat térítés nélkül végezték. Alapítványunk
munkáját, pénzügyi tevékenységét a Felügyelő Bizottság rendszeresen
ellenőrizte.
Nagyné Szanka Márta kuratórium elnöke

. . . . . . . .

A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001. Alapítvány 2011. évben kapott
SZJA 1% felhasználásra nem került. A Magyar Kultúráért Határok Nélkül 2001.
Alapítvány értesíti valamennyi adományozóját, hogy 2011. évben számlájára a
személyi jövedelemadó 1%-ból 81.796.-forint érkezett. Az alapítvány a fenti
összeget a 2012. évben használja fel, tervek szerint Petőfi Sándor Szülőföldem
című vers angol fordítású emléktábla a Petőfi ház udvarán, továbbá Petőfi-kutató posztamensének állításhoz.
Tóth Gyuláné, a kuratórium elnöke

Pályázati felhívás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot hirdet vidámparki,
gasztronómiai, vásári és szórakoztató tevékenységet folytató magánvállalkozások,
egyesületek részére.
A pályázat célja: 2012. évi FÉLEGYHÁZI NAPOK - SZENT ISTVÁN ÜNNEPE
(augusztus 20.) rendezvények szórakoztató műsorok, kirakodó- és kézműves vásár,
étkeztetés, színpad- és hang-fény technika, vidámparki szolgáltatások színvonalas
szervezése, biztosítása. Pályázat kiírója biztosítja: - a Kiskunfélegyháza Béke tér,
valamint a Petőfi - téri Hattyúház és Terasz Club előtti sétány szakaszának térítésmentes használatát, - a rendezvény idején a nyertes szolgáltatón túl más vállalkozónak nem engedélyezi vendéglátó-ipari, vásáros és vidámparki tevékenység végzését,
- a nyertes pályázó által szervezett árusok, vendéglátó-ipari terület foglalási díja a
pályázót illet meg. A szerződés meghatározása: - Megbízási szerződés a 2012. évi
Félegyházi Napok - Szent István Ünnepe műsor-, gasztronómiai-, szórakoztatató
vidámpark és színpad - technikai szolgáltatások nyújtására. Az ajánlatok bírálati
szempontja: - díjtalan színpad és színpadtechnika ,- díjtalan műsor és koncert biztosítása, szerzői jogdíj megfizetése. Az alkalmassági követelmények: A pályázónak rendelkeznie kell a fesztivál szervezéséhez és biztosításához megfelelő
szakhatósági engedélyekkel. A pályázat postára adásának/ beadásának
határideje: 2012. július 16-án 16:00 óráig folyamatos. Eredményhirdetés: beérkezést
követő 15 napon belül. Az ajánlat benyújtásának címe: Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. I.
emelet 27. sz. Művelődési Iroda. A pályázatok tartalmi és formai követelményei:
Az ajánlatot 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani, az alábbiakat kell
feltüntetni: „FÉLEGYHÁZI NAPOK 2012„ „Iktatóban nem bontható fel!”. Az
ajánlatok felbontásának helye, ideje: Helye: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal, Művelődési Iroda 6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1., I. em. 27. Ideje: 2012. július 17. 08.00
Az eljárás rendje: A pályázatok felbontása és az esetleges hiánypótlások beérkezése
után a pályázat kiírója a pályázókkal egy vagy több fordulóban, egyenként tárgyal.
A pályázat végleges tartalmát a pályázó részéről a tárgyaláson tett legutolsó ajánlat
határozza meg. A pályázat kiírója a nyertes pályázót a döntést követően levélben
értesíti.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2012. június 8.

Egyházi sorok
Újtemplom:
• Június hónapban minden pénteken az esti szentmise után a Jézus Szíve litániát
végezzük.
• Ifjúsági mise lesz a Kalmár kápolnában június 8-án, pénteken este 7 órakor.
Minden fiatalt hívunk és várunk!
• Egy napos kirándulást szervezünk általános iskolás hittanosoknak június 9én, szombaton Petőfiszállás-Szentkútra. Érdeklődni lehet a hitoktatóknál. Indulás reggel 9 órakor a Plébánia előtti parkolóból, visszaérkezés délután 3 óra
tájban várható.
• „Újvilág” címmel passiót mutatnak be Kecskeméten. Plakát a hirdetőtáblán
olvasható.
• A Móra Ferenc Gimnázium felvételt hirdet 6 osztályos gimnáziumi osztályába.
Érdeklődni lehet Rosta Ferenc igazgatótól a gimnáziumban.
Ótemplom:
• Zarándoklat indul az év folyamán Lourdes-ba, Szentföldre, illetve Pio
atyához. Érdeklődni a plébánián lehet.
• Hétfőn az esti szentmise előtt fél 6-tól bibliaóra lesz.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 19 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
es 19 óra. Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 18.30 óra,
vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus
liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap 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: Június 4-től június 10-ig: Kórházi Patika,
Kkfháza, Fadrusz J. u. 4 Tel.: 76/560-158. Június 11-től június 17-ig: Kör Patika,
Kkfháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620. Június 18-tól június 24-ig Móra Patika,
Kkháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Június 8-10-én: Dr. Fekete Miklós, Kkfháza,
Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955), Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa
György u. 38. (Tel.: 70/6-677-188). Június 16-17-én: Dr. Kovács Zoltán
Kkfháza, Damjanich u. 22. (Tel.: 30/3-389-244), Dr. Pozsár Miklós, Kkfháza,
Szegfű u. 21. (Tel.:20/9812181).
GYEPMESTERI TELEP:(Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek, házasságot kötöttek:Tóth Andrea – Bali Krisztián János
Dr. Dobrovszki Ágnes – Hegyi László.
Meghaltak: Seres Mátyás – Debrecen, Kullai Antalné Varga Ilona – Kecskemét,
Kertész Sándorné Baranyi Piroska – Városföld, Hajagos-Tóth Mátyás Petőfiszállás.

2012 – az aktív idősödés éve
Kedves Nyugdíjasok! Kedves Idősek! Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt
június 15-én (péntek) 10 órára a kiskunfélegyházi városháza dísztermében tartandó előadásra és fórumra. Téma: A nyugdíjas társadalom a mai Magyarországon. Vendégünk: dr. Iván László professzor országgyűlési képviselő, Nyugdíj- és
idősügyi albizottság elnöke az Idősügyi Tanács tagja, neurológus, igazságügyi
elme szakorvos, geriáter szakorvos, a Batthyány-Strattmann László Idősek
Akadémiájának alapítója és vezetője. MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő

Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város honlapján
(www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve a Félegyházi Közlöny online
felületén (www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1.
Telefon/fax: 76/562 000, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Kenta Kft.
ISSN: 1216-1403
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Idén sem marad el a móravárosi utcai futóverseny

Hat korcsoport futói mérték össze tudásukat
május 26-án a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub hagyományos utcai futóversenyén a Móravárosban. Elsőként az ovisok, majd az általános iskolások álltak rajthoz. A 19. Kiskun
Kupa mezőnyét Balla László alpolgármester indította útra. A futóknak 3000, illetve 6000
métert kellett teljesíteni. A rendezvényt roller és
vonalkorcsolya verseny színesítette.
Ovis futás 200 méter, Leány: 1. Papp Laura, Kiskunfélegyháza. Fiú: 1. Szabó Gábor, Kiskunfélegyháza. Általános iskolás futás, 1.-2. osztály
800 méter; Leány: 1. Hegyi Boglárka, Kiskunfélegyháza. Fiú: 1. Trungel Nagy Kolos, Kiskunfélegyháza. 3-4 osztály 800 méter; Leány: 1.

Fricska Anna,Kiskunfélegyháza. Fiú: 1. Kis
Czakó Máté, Kiskunfélegyháza. 5-6 osztály
1000 méter; Leány: 1. Fricska Fanni, Kiskunfélegyháza. 7-8 osztály 1000 méter; Fiú: 1. Holló
Szabó Martin, Kiskunfélegyháza.
19. Kiskun Kupa a Fornetti Kupa Bács-Kiskun megyei futó körverseny 5. állomás. Versenytáv 6000 méter, 10-14 éves korosztály;
Leány: 1. Bácsmegi Boglárka, Martfű. Fiú: 1.
Csányi Bendegúz. 15-19 éves korosztály; Nő: 1.
Hegyi Brigitta, Kiskunfélegyháza. Férfi 1. Tóth
Bálint, Kecskemét. 20-29 éves korosztály; Nő:
1. Biacsi Ilona, Szeged. Férfi: 1. Szurmik Attila,
Kiskunfélegyháza. 30-39 éves korosztály; Nő: 1.
Kádas Szimona, Nagyvárad. Férfi: 1. Bálint Zoltán, Izsák. 40-49 éves korosztály; Nő: 1. Háriné

Kollégiumi olimpia Félegyházán
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
számára rendeztek Kollégiumi Olimpiát június 13. között városunkban. A sportrendezvényen 14
város iskolájának versenyzői fociban, kézilabdában, duatlonon (kerékpározás, futás), íjászatban,
valamint streetballban mérték össze tudásukat.
Összesítésben a félegyháziak az előkelő második
helyen végeztek.
Félegyházi eredmények, duatlon csapat (3 legjobb
fiú+ 2 legjobb lány): 1. Hajdúböszörmény, 2. Kis-

kunfélegyháza, 3. Nyírbátor. Duatlon lány 19 indulóból Végh Emese, Kiskunfélegyházi versenyző
1. helyezést ért el. Íjászat fiúk (45 induló): 1.Horváth
Tamás, Hajdúböszörmény, 2.Kovács Róbert, 3.
Czombos Attila, Kiskunfélegyháza. Íjászat lányok
(26 induló): 1. Lajos Katalin Rita, 2. Csenki Renáta,
Kiskunfélegyháza. Íjászat csapat (3 legjobb fiú+ 2
legjobb lány) 1. Kiskunfélegyháza. Labdarúgás,
legjobb góllövő: Katona Norbert Kiskunfélegyháza
Összesített eredmények: 1. Hajdúböszörmény, 2.
Kiskunfélegyháza, 3. Hódmezővásárhely.

Bronzérem a Kiskun Kupán
Az erdélyi Korond, és Segesvár, a vajdasági Zenta és Magyarkanizsa, és az ország több egyesülete,
valamint a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói léptek szőnyegre május 19-én a KÖÁI József Attila Iskola tornacsarnokában, hogy elhódítsák a Kiskun Kupát. A megmérettetésen a birkózók öt
korcsportban adtak számot felkészültségükről és tudásukról. Az Id. Besze László birkózó emlékversenyen közel 19 csapat 111 sportolója vett részt.
A Kiskunfélegyházi Vasas TK eredményei, lányok: Diák 40 kg: 2.Rekedt
Nagy Réka.Kadet 45 kg: 1. Vidéki Nikolett. Fiúk, gyermek kcs 35 kg: 1. Wagner
Alex. Diák II. kcs: 29 kg: 2. Szöllősy
Balázs, 35 kg: 1 Kovács Alex, 38 kg: 2.
Provics Gergő, 3. Besze László, 45 kg:
2. Czibolya Máté, 69 kg: 1.Szécsényi
Ádám. Diák I. kcs 54 kg: 1. Czibolya
Milán. Serdülő 54 kg: 3. Seres Gergő.
Kitűnő birkózásukért különdíjat kaptak:
Czibolya Milán és Kovács Alex. Csapat:
1. Orosházi Spartacus, 2. Cegléd, 3.
Kiskunfélegyházi Vasas TK. Edzők: Ván
Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Staskó Anita, Kecskemét, Férfi: 1. Domján Ferenc, Kunszentmiklós. 50-59 éves korosztály;
Nő: 1. T. Nagy Magdolna, Kecskemét. Férfi:
Pénz- váltó István, Nyárlőrinc, 60 év feletti korosztály; Férfi: Dr. Lele László, Kecskemét.Versenytáv 3000 méter, 10-14 éves
korosztály; Leány: 1. Fricska Anna, Kiskunfélegyháza. Fiú: 1. Holló Szabó Martin, Kiskunfélegyháza.15-19 éves korosztály; Nő: 1. Vidéki
Nikolett, Kiskunfélegyháza. Férfi 1. Hegyi Béla,
Szeged. 20-40 éves korosztály; Nő: 1. Körözsi
Dorina, Nagyvárad. Férfi: 1. Papp István, Kiskunfélegyháza. 40 év feletti korosztály; Férfi: 1. Fazekas Tibor,
Kiskunfélegyháza. Roller verseny. Leány: 1. Horváth
Adrienn. Fiú: 1. Horváth Viktor. Görkorcsolya verseny.
Leány: 1. Makai Viktória. Fiú: Czibolya Milán.

Sakk ünnep
Három korosztályban mérkőztek a hétvégén,
Szombathelyen a Sakk Diákolimpia csapatversenyek országos döntőjén a fiúk és lányok.
A megmérettetésen 19 megyebajnok, a Budapestbajnokság hat helyezettje, a múlt évi bajnok és néhány meghívott csapat vett részt.
Megyénket öt iskola képviselte. Az alsó tagozatos lányoknál a Kiskunfélegyháza Összevont Ált. Iskola (Zana Laura, Szekeres
Zsófia, Retkes Sára) csapata 17. lett.
Seres László BKMSSZ főtitkár

Nyári intenzív C típusú
vizsgára felkészítő

NYELVTANFOLYAM
Kiskunfélegyházán.
Információ: 30/931-8774
és www.nyelv-iskola.eu.
és 16 óra után:
Lantos Jánosnénál:
70/457-6392
Széll és Szert Kft.
(01-0183-05, PL-3915/35, PL-3914/28)
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Grosics Gyula
Emléktorna
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Sikeresen szerepeltek tornászlányaink

Szép hagyomány már, hogy május elején a
Lakiteleki Népfőiskolán megrendezik azt az általános iskolás korosztályos meghívásos kispályás labdarúgó tornát, melyet a legendás Fekete Párducról neveztek el.
Az idén meghívást kapott a kecskeméti labdarúgó tagozatos iskola korosztályos csapata
mellett Tatabánya, Szarvas, Soltvadkert együttese is, illetve már sokadik alkalommal a Móra
Ferenc Gimnázium 7., 8. évfolyamának csapata.
A félegyházi mórások a III. helyet érték el az
alábbi eredmények nyomán: MFG-Kecskemét
0:2; MFG-Soltvadkert 1:0; MFG-Szarvas 0:1;
MFG-Tatabánya 0:0. Nagy Ferenc edző csapata
Forczek Tibor, Rádi Gábor, Retkes Péter, Farkas
Bence, Gémes Hunor, Horváth Ábel, Sipos
Csaba és Kovács Ákos volt.

Már a következő
olimpiára készülnek
Az ország legtehetségesebb felnőtt öklözői kaptak meghívást a Magyar Ökölvívó Szövetség
tatai edzőtáborába. A „Csillag program” a
2016-os olimpiai felkészülés jegyében zajlik.
Horváth Richárd, a KHTK 17 éves versenyzője
is részt vesz a felkészítő-válogató edzéseken. A
meghívást kiemelkedő eredménynek értékeli
Varga István, Mészáros Zsolt, Mihály János
edzők.

Birkózó siker Cegléden

Szegeden rendezték meg május 12-én a VIII.
Arany Kupa Országos Tornaversenyt, ahol a
Kiskunfélegyházi Tornászok csapata képviselte városunkat.
Három szeren (talaj, gerenda, szekrényugrás)
az I-II. korcsoportban, egyéni összetettben
első helyezést ért el Siber Szófia, Siber Glória
pedig második lett. A félegyháziak csapata a
versenyen, melyre 12 csapat nevezett, a IV.

helyen végeztek. A csapat tagjai: Provics Panna, Retkes Hanna, Siber Glória, Siber Szófia,
Lakatos Melani, Nemes Adél, Retkes Réka. A
III-IV. korcsoportban 3 szeren egyéni összetettben III. helyezést ért el Terjék Éva. A csapat a
VIII. helyen végzett. A csapat tagjai: Besze
Boglárka, Németh Anita, Petényi Beáta, Terjék Éva, Petényi Laura, Palásti Viktória, Belecz Natália. A tornászlányokat Tóth-Fodor
Anett edzőnő készítette fel a versenyre.

Gyulán bizonyítottak a Koppányok
Nagy volt az érdeklődés az elmúlt hétvégén a
gyulai várban megrendezett kétnapos íjászversenyen. A Koppány Íjászok az alábbi csapatösszeállításban indultak: Magyar Zsanett, Dongó
Anita, Vass Bianka, Csányi Dóra, Nathalie Fridrisch, Bakró István, Csányi József, Vass Tibor,
Boldog Bence, Kiss János, Szólya Imre.
Már az első nap hozott dobogós helyet a félegyházi
Turul Koppány Íjászainak. Vass Bianka magabiztosan nyerte az ifi lány kategóriát. Magyar Zsanett
pár ponttal maradt le a dobogóról, így negyedik
lett, míg Csányi Józsefet is két eredményes lövés
már dobogóra hozta volna. A többiek ez esetben,

a mezőnyben végeztek. Ezt követően sem volt pihenésre idő, mert kezdődött az éjszakai verseny.
Kihasználva a vár adta lehetőségeket és az éjszakai fényeket, illetve azok sötétségét sem volt könynyű dolguk az íjászoknak. Magyar Zsanett felnőtt
nő kategóriában a 3. helyezéssel igen előkelő eredményt produkált a közel 20 induló között. Ifi lány
kategóriában Vass Bianka első helyezést ért el. Kis,
hajnali hideg jurtában alvás után kezdődött a hétfői
csapatverseny. Vívás, harc, lövés, minden belefért,
ami a vár hangulatát és a csapatok erejét bizonyítani tudta. A koppányok itt is legények voltak a
talpukon, mivel a dobogó második fokára álltak
fel.
Dinnyés Gyula

Az elmúlt hétvégén rendezték meg Cegléden a
diákolimpia országos döntőjét a lányok és a 1011 éves fiúk csoportjának. A lányok 40 kg-os
súlycsoportjában Rekedt Nagy Réka bronzérmet szerzett.
A fiúk mezőnyében is sikerült egy bronzérmet
szerezni, mégpedig a 69 kg-os súlycsoportban
Szécsényi Ádám állhatott a dobogó harmadik
fokára. A 46 kg-osok között versenyző Czibolya
Máté az ötödik helyen végzett. Mindhárom fiatal sportoló az Összevont Általános Iskola tanulója. Rekedt Nagy Réka és Czibolya Milán a
Platán utcai, míg Szécsény Ádám a József Attila tagintézménybe jár. Edzők: Ván Jenő, Szabó
József és Kelemen András

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

