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Félegyházi 

K ö z l ö n y
Megkezdődött a felújítás 
a Dankó utcai bölcsődében
A Dél-Alföldi Operatív Program keretein
belül meghirdetett „Szociális alapszolgál-
tatások és gyermekjóléti alapellátások infra-
strukturális fejlesztése” című pályázati fel-
híváson belül Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata 148 949 226 forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült. 

A támogatás mértéke a projekt elszámolható
összköltségének 95 százaléka. A projekt a
kivitelezői szerződés aláírásával január 14-én
hivatalosan kezdetét vette. A munkálatokat
június 30-ig kell befejezniük a szakembe-
reknek.

Folytatás a 2. oldalon.

Félegyházi küldöttség járt  
a felvidéki Uhrovec-ben
Uhrovec polgármesterének meghívására
háromfős küldöttség utazott január 15-én
egynapos látogatásra partner településünk-
re. A küldöttség tagjai voltak Kapus Krisz-
tián polgármester, Balla László alpolgár-
mester, valamint Kormányos Imre, a Test-
vérvárosi Egyesület elnöke. 

Uhrovecbe érkezve Zuzana Macekova polgár-
mester asszony és az uhroveci alpolgármester
fogadta a küldöttséget. A látogatás illetve a
találkozó célja egyrészt bemutatkozás volt te-
kintettel arra, hogy a jelenlegi városvezetés még
nem járt Uhrovecben.  Másrészt fontosnak tar-
tottuk kinyilvánítani, hogy mindkét településnek
szándékában áll a kapcsolatot folytatni illetve
tovább fejleszteni.             Részletek a 3. oldalon.

Bővült 
az iskolai együttműködés
A kikindai Fejős Klára Általános Iskola igaz-
gatója, Radovan Stepanov és a KTKIKI igaz-
gatója, Makányné Óvári Éva aláírásukkal
erősítették meg azt a testvériskolai együttműködést,
amely a kikindai iskola és a Darvas József Ál-
talános Iskola között 2006 óta működik.

Az iskolaösszevonásokat követően köztudott, hogy
a Darvas iskola a Kiskunfélegyházi Többcélú
Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény tagin-
tézményeként működik tovább városunkban. 

Részletek a 3. oldalon.

Kétszeres olimpiai bajnok hófutó

Pályázati siker esetén napelemes rendszereket
építenek ki a Városi Strand és Uszodában, a
Hajléktalan Szállón, a Szivárvány Személyes

Gondoskodást Nyújtó Intézmény két telephe-
lyén, a Móravárosi, Dózsa György utcai, vala-
mint a Százszorszép Óvodában és a Családok
Átmeneti Otthonában. A projekt előkészítésére
7 millió forintot szavazott meg február 1-jei
ülésén a képviselő-testület.

Részletek a 2. oldalon. 

Energiamegtakarítás napelemes rendszerrel

Kétszáz méteres távon 38:27 másodperces időeredménnyel lett olimpiai bajnok február 3-án hófutás-
ban Csontos Piroska, a félegyházi Jogging Plus Szuperinfó Futóklub versenyzője a Dél-Koreában
zajló 10. Speciális Olimpiai világjátékokon. A számos kiváló eredménnyel – köztük 9 diákolimpia baj-
noki címmel – büszkélkedő félegyházi atléta február 2-án a 100 méteres távon utasította maga mögé
a népes és rendkívül erős mezőnyt.                                                                                 Folytatás a 8. oldalon. 

Ünnepi szentmise Félegyházáért

A hagyományokat követve ünnepi szentmisét tar-
tottak Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén
február 2-án a Sarlós Boldogasszony templomban.
A szertartáson a város vezető tisztségviselői is részt
vettek. 

A város is indul a KEOP-2012-4.10.0/A Helyi
hő, és villamosenergia-igény kielégítése meg-
újuló energiaforrásokkal című pályázatán. 
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Fórumok a piacfelújítás kapcsán
Egyeztető megbeszélést tartottak az árusoknak a
Béke téri termelői piac megújítása kapcsán  január
29-én a polgármesteri hivatalban. A legfontosabb
téma az elárusítóhelyek Béke térre történő ideig-
lenes átszervezésének előkészítése volt, melyről Seres
Ferenc, a piac üzemeltetője és Vaszkó József, a
VSZKSZ igazgatója adott tájékoztatást.

Hartyáni Gyula elsőként a projekt részleteibe avatta
be az érdeklődőket. Elmondta, a piac fejlesztésére, a
Vidékfejlesztési Minisztérium a Tanyafejlesztési Prog-
ramhoz benyújtott pályázat sikeresnek bizonyult. A
beruházásra 57 millió forintot nyert a város, melyhez
6,5 millió forint önrészt kell hozzá tenni. A tervek sze-
rint a munkálatok március elsején kezdődnek, és
április 31-ig befejeződnek. A beruházás keretében
megújulnak az elárusító asztalok, a piac teljes térbur-
kolat, a zöldfelület. A projektet két kiegészítő alap is
segíti. Az egyik a piaci termékalap felmérése, a másik
pedig a kistermelői értékesítési tanfolyam lesz. A régi
asztalok és a teljes burkolat felszedésre kerül. A meg-
lévő rendszer alapján, de új asztal kiosztási rendet
alakítanak ki. Összesen 732 folyóméter elárusító asz-
tal épül, melyek közül a 8 és 10 méteres egységek
tetőfedést kapnak. Az új árusító asztalok tartószer-
kezete zártszelvényből készül, melyre rozsdamentes
lemezborítás kerül, így kialakulnak a 70 cm széles
asztalok. A meglévő faállomány nagy részét sajnos
ki kell vágni. A tervek szerint 37 új fa kerül telepítésre
a megfelelő helyekre.

A munkálatok közel két hónapot vesznek igénybe.
Ez idő alatt az árusoknak közel 600 méteres asz-
talfelületet alakítanak ki az Ótemplom szomszéd-
ságában a Béke- és a Petőfi téren. A beruházás ideje
alatt a piac fedett csarnoka zavartalanul üzemel – fej-
tette ki Vaszkó József, a VSZKSZ igazgatója.
Seres Ferenc felhívta az árusok figyelmét, hogy

amennyiben igényt tartanak a piac területén lévő
ládáikra, a saját maguk által felszerelt tetőkre, azokat
februárban szereljék le és szállítsák el.
Balla László alpolgármester elmondta, a 6,5 millió

forintos önrész felét az önkormányzat, a másik felét
az árusok vállalták magukra. Az alpolgármester egy-
ben javasolta, hogy az árusok mielőbb fizessék be az
éves bérleti díjakat, egyben jelezte, a helyek több évre
előre is megválthatók.
A vásárlók számára tartottak lakossági fórumot

január 30-án Béke téri piac felújítása kapcsán a pol-
gármesteri hivatal dísztermében. A projekt részleteiről
Balla László alpolgármester és Hartyáni Gyula pro-
jektfelelős számolt be, Vaszkó József, a VSZKSZ
igazgatója és Seres Ferenc, a piac üzemeltetője az elá-
rusítóhelyek Béke térre történő ideiglenes átszer-
vezéséről beszélt. A résztvevők kérdései leginkább az
elárusító helyek lefedésére, az esővíz elvezetésre
vonatkoztak. Kiderült, nincs miért aggódniuk, mivel
az asztalok fölötti esővédő lefedés 2,0 m-es távolságú
raszterben készül, oszlopokkal alátámasztva. A lexán
lefedés íves fém tartókra kerül, oldalán függő eresz-
csatorna vezeti el a vizet. 

Szamosi Endre, a 4. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője tartott lakossági fórumot
január 28-án a Batthyány Lajos Általános Isko-
lában. A városatya elsőként a körzetben elvégzett
munkáról, a terveiről beszélt. Ezt követően a
lakosok tették fel kérdéseiket. 

Az elmúlt esztendőben több eredményt is sikerült
elérni a 4. számú választókörzetben – hangsúlyoz-
ta a képviselő. Közadakozásból megújult a Kos-
suth utcai Mallár féle kereszt, illetve a Holló
Béla-Kossuth utca sarkán elhelyezett holocaust
emléktábla. Az elavult fémszerkezetű villanyosz-
lop eltávolítása és a tűzcsap áthelyezése után meg-
szűnt a balesetveszély a Zrínyi utcai S kanyarban.
Közmunkások segítségével újra szintezték és ki-
takarították a Könyök utcai vízelvezető árkokat,
STOP vonalakat festettek fel a Széchenyi-Wes-
selényi utca kereszteződésében. Új buszváró épült
a Kossuth-Batthyány utca kereszteződésében, így
nem maradtak fedél nélkül az utasok az esőben,
hóban, fagyban. Mindezen túl társadalmi mun-
kában vállalta a Kossuth utca öt padjának festését

Szamosi Endre, a körzet önkormányzati képvise-
lője, illetve Jankovszki Zoltán képviselővel közö-
sen tíz mázsa tűzifát osztottak ki a rászorulók
között a tél elején. Az eredmények felsorolást
követően Szamosi Endre a terveiről beszélt. El-
mondta, szeretné elérni, hogy minél több helyen
megújuljanak a főutca járdái. Kábelcsere okán az
első szakasz (Wesselényi utca – gimnázium be-
járta) az idén el is készül. Két térfigyelő kamerát
szeretne elhelyeztetni a két nagy Kossuth utcai
élelmiszerüzletnél, illetve szeretné elérni a Batthy-
ány utca egyirányúsítását is. A képviselő az elvég-
zendő feladatok között jelölte meg az európai hírű
platánsor karbantartását.
A fórum második felében a lakosok kaptak szót.
Többen nehezményezték két szórakozóhely, Gö-
dör, Ypszilon, környékén kialakult helyzetet. A
randalírozó fiatalok ugyanis nem csak hangoskod-
nak, hanem bepiszkítják a környezetet, megron-
gálják a lakóépületeket. Szóba került a körzetben
lévő egyik köz leaszfaltozásának lehetősége,
melynek költségeit a lakók vállalnák magukra.

-munkatársunktól-

Folytatás az 1. oldalról.
A projekt célja egy új épületrész kialakítása,
melynek eredményeként a kapacitás 13 férőhely-
lyel bővül, valamint új, speciális ellátások, szol-
gáltatások kerülnek bevezetése. További cél a hal-
mozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása,
valamint integrált szemléletű, egyéni, különleges
bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű,
sérült gyermekek ellátása, korai fejlesztése, gon-
dozása. A családokat támogató szolgáltatások
körének bővülése játszócsoport és időszakos gyer-

mekfelügyelet működtetésével, valamint egyéb
gyermeknevelést segítő szolgáltatásként szülő-
klubok működtetése, ahol a szakemberek tanács-
adással szolgálnának. Ezen kívül az igényekhez
igazított, a felmerülő szülői igényeket figyelembe
vevő, rugalmas nyitvatartási idő kerül kialakításra,
az ellátási idő hosszabbításával. Valamint az
épületben lehetőség nyílik a sóterápiás szoba
bővítésére, a krónikus légúti megbetegedésben
szenvedő gyermekek számára.

-tudósítónktól-

Megkezdődött felújítás a bölcsődében

Lakossági fórum a Batthyány iskolában

Megújult az egyesület
Közgyűlését tartotta december végén a Szak-
maközi Művelődési Ház Közhasznú Egyesület.
Örvendetes volt, hogy 11 taggal bővült az
egyesület, amely nagyban hozzájárul a szer-
vezet megújulásához. 

A közgyűlés személyi kérdésekben is döntött, új
elnökséget és felügyelő bizottságot választott. A
Szakmaközi Művelődési Ház Közhasznú Egye-
sület elnökének Dr. Sulyok Miklós urat újra-
választották, akinek ezúton is további sikeres
munkát, erőteljes civil képviseletet kívánt az új
közgyűlés. A Szakmaközi Művelődési Ház Köz-
hasznú Egyesület a pozitív irányú változásokban
bízva, optimistán tekint a 2013-as esztendőre,
hogy további eredményeket, sikert tudhat majd
a magáénak.

Nem oszlatta fel magát
a képviselő-testület
Rendkívüli ülés keretében tárgyalta január 28-án
Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete azt a
bizalmatlansági indítvány, melyet január 17-én
nyújtott be a Kapus Krisztián polgármester ellen
Bense Zoltán, Horváth Gábor, dr. Réczi László,
Ván Jenő és Kollár László. 
A törvényi előírás szerint elsőként magáról az
indítványról voksoltak a városatyák, ami nyolc
„Igen” és hat „Nem” szavazatot kapott. Mivel
a polgármester nem mondott le tisztségéről, a
képviselők név szerint nyilatkoztak a testület
feloszlatásáról. Az előterjesztés hét „Nem”, hat
„Igen” egy „Tartózkodás” szavazatot kapott, így
nem oszlatta fel magát a képviselő-testület.
A névszerinti szavazás eredménye: Balla László: –
nem, Bense Zoltán: – igen,  Dongó József: – nem,
Ernyes László: – tartózkodás, Dr. Garai István Le-
vente: – igen, Gyenes Attila: – nem, Horváth Gábor:
– igen, Jankovszki Zoltán: – nem, Kapus Krisztián:
– nem, Kollár László: – igen, Mester Ernő: – nem,
Dr. Réczi László: – igen, Szamosi Endre: – nem, Ván
Jenő: – igen.

Folytatás az 1. oldalról. 
A január közepén megjelent pályázati felhívás ki-
emelt célkitűzése – összhangban a hazai és EU stra-
tégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát
megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elter-
jedését, és vissza nem térítendő támogatás formájában
támogatni – a napkollektoros rendszerek, napelemes
rendszerek, szilárd biomassza (apríték, pellet, faelgá-
zosító) – az épületek energia-felhasználásához és/
vagy gazdasági-termelési technológiákhoz kapcso-
lódó kiépítését. Kizárólag a kisebb összegű (1-50 mil-
lió forint támogatási igényű) és előbbiekben említett
megújuló energia alapú beruházások támogathatóak.
A beérkezett pályázatok egyfordulós, könnyített el-
bírálású („automatikus”) eljárás keretében kerülnek
kiválasztásra. A városüzemeltetési bizottság kezde-
ményezésére elvégzett előzetes felmérés, a statikai
szemlék, valamint az éves energiafogyasztások sze-
rint három projekt megvalósítására kerülne sor. A pro-
jektek előzetes számítás szerint több mint 5 millió
forint megtakarítást eredményeznének évente az in-
tézmények elektromos számláiban.

Energiamegtakarítás
napelemes rendszerrel
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Folytatás az 1. oldalról.
Január 26-án, szombaton a KTKIKI Művészeti
Iskola dísztermében találkozott Makányné Óvári
Éva a kikinadai iskola igazgatójával, Radovan
Stepanovval, hogy ünnepélyes keretek között

megerősítsék és kibővítsék a kiskunfélegyházi in-
tézmény és a kikindai iskola közötti együttmű-
ködést. Az aláírást követően Makányné Óvári Éva
elmondta, örül a két iskola közötti kapcsolatnak,
hiszen ez lehetőséget teremt a diákoknak más

kultúrák megismerésére és kirán-
dulásra. A tanárok számára pedig a
pedagógiai program bővítése mel-
lett a tapasztalatcserére is alkalom
kínálkozik. Radovan Stepanov el-
mondta, a kikindai iskolában ma-
gyarul is tanulnak a gyermekek, így
nagy örömére szolgál a kiskunfél-
egyházi iskolákkal kialakított együtt-
működés. Terveik között szerepel,
hogy a két iskola diákjai egy közös
műsorral lepik meg társaikat, ame-
lyet először Kiskunfélegyházán,
március derekán adnak elő.

Haubner Károly 1863. január 28-án született Nagy-
szalontán. 1884-ben költözött Kiskunfélegyházára,
ahol a társadalmi élet egyik vezetője lett. Dalesteket
rendezett, saját dalaival maga is fellépett. 1893-tól
Mihálka Gézával rendezték meg és tették rendsze-
ressé az iparos ifjak műkedvelő előadásait, a „Fil-
léres-esteket”. Haubner zenetanára volt a polgári

leányiskolának, a főgimnáziumnak és a tanítókép-
zőnek. Az általa szervezett daloskörök: Iparos Ifjak
Egylete (1896), Kiskunfélegyházi Daloskör (1907),
Népdalárda (1919), Polgári Daloskör (1920). A
népszerű dalköltő, karmester és énektanár 1931.
április 11-én hunyt el Kiskunfélegyházán.

-munkatársunktól-

Bővült az iskolai együttműködés

Dalköltőjére emlékezett a város

Folytatás az 1. oldalról.
Az érkezést követően meg-
látogattuk Alexander Dub-
cek szülőházát és az Uhro-
veci Helytörténeti Múzeu-
mot, ahol sok magyar vonat-
kozású emléktárgy található.
Tudni kell, hogy Uhrovec
magyar neve Zayugróc. Zay
grófok ősi fészke volt ez a
település. A kastély és a vár ma is
látható. A múzeumi látogatást kö-
vetően a városházán fogadott ben-
nünket a polgármester asszony. A
találkozón jelen voltak a képvi-
selő-testület tagjai is. Körvonalaz-

tuk azokat a lehetőségeket, me-
lyekkel bővíteni lehet a kapcsola-
tot. Ilyen például az, hogy lehe-
tőséget teremtünk a két település
fiataljainak megismerkedésére. 
Ennek alapja, hogy 14-15 fő an-

golul beszélő fiatalt hívnak
meg Uhrovecbe augusztus-
ban. Több olyan lehetőség is
mutatkozik, ami alapján kö-
zös Európai Uniós pályáza-
tokon indulhatunk. Példa ér-
tékűnek tartjuk a csehországi
Modra és Uhrovec közös,
sikeres EU pályázatait. A
találkozó után, kora délután

a küldöttség haza utazott. Fogad-
tatásunk rendkívül baráságos és
szívélyes volt.

Kormányos Imre
Testvérvárosi Egyesület

Kiskunfélegyháza, elnök

Haubner Károly születésének 150. évfordulója alkalmából
tartottak megemlékezést január 28-án a dalköltő egykori
lakóházánál. A megjelenteket Kapus Béláné, a Móra Fe-
renc Közművelődési Egyesület irodalmi szekciójának ve-
zetője köszöntötte. Beszédet mondott Kapus Béla, Kiskun-
félegyháza Város díszpolgára. Közreműködött Kiss Ákos
Jenő dalénekes. A rendezvény koszorúzással zárult.

Félegyházi küldöttség járt Uhrovec-ben

Soros ülését tartotta február 1-jén a Kiskunfél-
egyházi Petőfi Emlékbizottság és a Móra Em-
lékbizottság a városházán. A tagság a november
óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről, a
tervekről, valamint a február 8-ai és március 15-
i ünnepég részleteiről egyeztetett. 

A Petőfi Emlékbizottság ülésén szó esett egyebek
között a Kiskun Múzeum, a Petőfi és Móra emlékház
átvételéről, a december 31-én felavatott Porst Kálmán
domborműről, a Petőfi ház környékének rendbe-
tételéről. A legfontosabb téma a Petőfi szobor talapza-
tának megújítása volt. A munkálatokra L. Simon
László kulturális államtitkár támogatásának köszön-
hetően 10 millió forint támogatást nyert a város a
NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatán.
A szerződéskötés már folyamatban van. A megújult
talapzat a tervek szerint július 31-ére elkészül. A bi-
zottság ülésén szóba került Ficsór József nyugalma-
zott polgármester, az emlékbizottság közelmúltban
elhunyt tagja tiszteletére állítandó emléktábla kérdése
is – mondta el lapunk érdeklődésére Kapus Krisztián,
a Petőfi Emlékbizottság elnöke.
Július 20-án kezdődnek a Móra-emlékévek prog-

ramjai. Ezen a napon emlékeznek meg a 100 éve el-
hunyt Móra Mártonról. Novemberben mutatják be
K. Tóth Lenke (Móra Márton unokája) válogatott
művei című kötetet. A jövő évben előadások, felol-
vasónap, rajzpályázat, novellamondó verseny, kiál-
lítás, mesedramatizálási verseny színesíti a Móra-em-
lékévek programjait. A Móra Emlékbizottság ülésén
szóba került egy Móra emléktábla elkészítésének kér-
dése is.

A szervezeti működési és választási szabályzatát vizs-
gálta át január 30-án a helyi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzat, illetve Kapus Krisztián polgármes-
ter vezetésével maghatározták a következő hónap fe-
ladatait. A legfőbb cél, hogy újra bekapcsolódjanak
az Országos Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati
Társaság munkájába.  

Szeretnénk a GYIÖK munkáját felélénkíteni, az ülé-
seket rendszeressé tenni. Valamennyi képviselőtes-
tületi ülés előtt áttárgyalni az ifjúságot érintő napirendi
pontokat. Bíznak abban, hogy az áprilisi választásokra
már működőképessé, hatékonnyá tudjuk tenni a Gyer-
mek és Ifjúsági Önkormányzat munkáját – hangsú-
lyozta Kapus Krisztián polgármester, aki a januártól
életbelépett átszervezés után felvállalta az ifjúsági
szervezet munkájának koordinálását.

Erősít a GYIÖK

Polgárőrök ellenőrzik reggel ½ 7 és ¼ 9 óra,
valamint 12 óra és 14 óra között a Kiskunfélegy-
házi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth
Lajos Középiskolája és Szakiskolája biztonsági
beléptető-rendszerének szakszerű használatát.

A diákok egy része ugyanis rendszeresen elmulasztja
a beléptető kártyák alkalmazását, tehát engedély
nélkül jár ki és be az intézménybe. A polgárőrök je-
lenléte mindezen túl bűnmegelőzési és ifjúság-
védelmi szempontból is hasznos, hisz így idegen
személyek sem léphetnek be engedély nélkül az
iskolába – mondta el lapunk kérdésére Marcényi
Csaba, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr
Egyesület vezetője.

Polgárőrök ellenőrzik
a beléptetőrendszert

Emlékbizottsági ülések 
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A kultúra napja alkalmából Tóth László, Bu-
dapesten élő festő alkotásaiból nyílt kiállítás
január 22-én a városi könyvtárban. A tárlatot dr.
Feledy Balázs művészeti író ajánlotta a nagy-
érdemű figyelmébe. Köszöntőt mondott Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
Közreműködtek a Móra Ferenc Gimnázium ta-
nulói.

A hosszú évtizedek óta Újpesten élő és alkotó
Tóth László nem ismeretlen városunkban, egy-
részt, mint a jakabszállási Dulity Tibor tájképfestő
tábor egyik meghatározó alakja önálló tárlattal is
bemutatkozhatott Félegyházán, de kedves felesé-
gével T. Selman Ilonával együtt is szerepeltek már
a félegyházi közönség előtt. Művészi feltöltődését
a legkülönbözőbb művésztelepeken, alkotótábo-
rokban kapja, ahová nyaranta szinte folyamatosan
jártak és járnak ma is. A Dulity Tibor tájképfestő
alkotótábor legrégibb tagjai. Fő témája most is a
táj. De nem a szabad, végtelen távlatokat hordozó
természet, sokkal inkább az összetett, a bukolikus
tájképei közül válogatott. Sok mindent hordoznak
ezek a képek. Többek közt alakokat is. A legtöbb
alkotásán ott az ember, illetve az épített környezet,
de a figurák teljes alárendeltségben vannak, nem
töltenek be központi szerepet. Épp csak az össze-
tettség egyik elemét jelentik. Bár a nyüzsgő Bu-
dapest lakója, szülőföldje Kőszeg. Ennek érzé-
keny megjelenítését a tárlat egyik képén is meg-
találjuk.
Tóth László nyugodt, megfontolt, szinte a végle-
tekig szerény alkotó, ennek mintegy érdekes el-

lentéte mostani bemutatójában az erős színél-
mények, a gyors festési technikák. Friss, ropogós
képsora, ami azt jelenti, hogy nem csak az élmé-
nyeit szerzi meg a szabadban, de a művek is ott
készültek. Igazi plein air alkotó. Képein harmónia
van, a változatos magyar táj leképezését végzi
nagy szorgalommal. Adhatnánk a tárlatának cí-
méül a „Magyar táj magyar ecsettel” elnevezést.
Bár elevenek, színesek művei, némi háttéri boron-
gós hangulat azért érzékelhető. Talán azok az
alkotások a legjobbak, ahol kivezeti a néző szemét
a távoli horizontra, ahol a súlyos felhőket, a fény-
ben fürdő távoli fák látványát varázsolja papírra.
Igen, a fény, amely képein bizony elemi erővel
hat. Fények a fák közt, a házfalakon, a fák csú-
csain, a csendélet virágain, az ösvényeken. Ez a
28 alkotás igazán jó választás volt ebben a zord,
havas, lucskos, melankolikus időben. Tóth László
elhozta képeiben a vidámságot, az örömöt, az
évszakok derűjét, a lírát, a zeneiséget, egyszóval
a harmóniát.                                                       RF

A város általános iskolásai számára ren-
deztek január 22-én himnuszmondó versenyt
a Hattyúházban. A Móra Ferenc Közművelő-
dési Egyesület már évek óta meghirdeti a
Himnuszmondó versenyt, erre ebben az év-
ben a felső tagozatos tanulók részvételével
került sor. 

A megmérettetésen minden versenyzőtől két
vers hangzott el: Kölcsey Ferenc Himnusza és
bármely magyar költő hazafias verse. A
helyezettek: 1. Zámbó Vanessza KÖÁI Dózsa
Általános Iskola 7. osztály, 2. Biczók Boglár-
ka KÖÁI Platán Utcai Általános Iskola. 8. osz-
tály, 3. Fekete Ágnes Móra Ferenc Gimná-
zium 7. osztály, 3. Könyves Mirjam Constanti-
num Nevelési- Oktatási Intézmény 7. osztály

Himnuszmondó verseny a könyvtárban

Vujity Tvrtko, a TV2 Pulitzer-emlékdíjas műsor-
vezető riportere volt a vendége január 24-én a
Városi Könyvtár Könyvek Klubja Biblioterápia
sorozatának. A nagyszámú résztvevő izgalmas
közönségtalálkozón vehetett részt, ahol az előadó
számos tanulságos történetet mesélt el, emberi
példákat mutatott be. 

Mivel Weisz Fanni személyesen nem tudott jelen
lenni, a Haitiről készült kisfilm segítségével őt is
bemutatta. Megismerhettük legújabb könyvét,
amely a könyvtárból kikölcsönözhető. A nagy
érdeklődésre való tekintettel egy ráadás előadást
tervezünk (még február hónapban) megtartani –
mondta el lapunknak Kállainé Vereb Mária, a

Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési
Központ igazgatója.

Közönségtalálkozó Vujity Tvrtkoval

Kiállítás nyílt a Magyar Kultúra Napján

Programajánló
Művelődési Központ: Február 8., péntek 14 óra:
Emlékműsor Móra Ferenc halálának 79. évfor-
dulója alkalmából a Constantinum Nevelési-Ok-
tatási Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános
Iskola 6. osztályos diákjainak közreműködésével.
Köszöntőt mond Kapus Krisztián polgármester,
országgyűlési képviselő, a Móra Emlékbizottság
elnöke. A Városi Könyvtár szervezésében a Haty-
tyúházi Szép Mesék sorozat következő darabja a
Csicseri történet c. interaktív mesejáték Gulyás
László előadásában. A műsor a TÁMOP-3.2.4-A-
11/1-2012-0061 pályázat keretében valósul meg.
Február 9., szombat 16 óra: „Itt van a farsang-
farka…” Télűző farsangi mulatság. Kézműves
foglalkozás, néptánc és népviselet bemutató, tánc-
ház várja az érdeklődőket. Február 16., szombat
19 óra: Kiskunfélegyházi Dumaszínház. Fellép-
nek: Kovács András Péter és Litkai Gergely. 
Városi Könyvtár: Február 14., csütörtök 17 óra:
„Nemcsak középiskolás fokon” című sorozatunk
vendége Erőss Zsolt hegymászó. Bemutatjuk Föl-
des András – Erőss Zsolt: A Himalájánál magasabb-
ra című könyvét. Bevezetőt mond: Bense Zoltán
hegymászó. Február 15., péntek 18-22 óráig,
február 16., szombat 8-19 óráig:  15 órás Wass
Albert felolvasóest a Hattyúházban. Február 15-
én, pénteken 18.30 órától Szalóczy Pál rádió- és
tévébemondó Wass Albert műsora. Február 16-
án, szombaton 18 órakor a Széljáró Balladás
együttes alföldi és erdélyi népdalfeldolgozásokat
ad elő. Február 19., kedd 10 óra:  Betűbölcsi. Be-
szélgessünk a szoptatásról!  Vendégünk: Szunyiné
Kis Anita orvos, szoptatási segítő. Február 19.,
kedd 18 óra: A Városi Könyvtár Könyvek Klubja
Biblioterápia sorozata keretében ismét vendégünk
Vujity Tvrtko és Weisz Fanni! Február 21., csü-
törtök 17 óra: A Könyvek Klubja Biblioterápia c.
sorozatunk keretében Juhász István előadása a 100
éve született Weöres Sándor költőről.
Kiskun Múzeum: Időutazás – helytörténeti előa-
dássorozat indul február 19-én a Kiskun Múzeum-
ban. Dr. Horváth Gábor történelemtanár „Kiskun-
félegyháza múltja – Régészeti emlékeink a szkíták-
tól a kunokig” című előadása 17 órakor kezdődik.

Dr. Domján Mihály tanácsadó szakpszichológus és
családterapeuta tartott előadást január 31-én a
városi könyvtárban a Támop-3.2.4.A-11/1-2012-
0061. Tudástárépítés Kiskunfélegyházán című pá-
lyázat, a „Könyvekkel teljesebb lelki élet” sorozat
keretében az egészség, betegség, stressz témakörben.

A saját felelősségünk felismerése című előadásában
arra hívta fel a figyelmet, hogy egy felnőtt ember – a
kötelességei mellett – a saját szükségleteire és lelki
terheire is figyelmet kell, hogy szánjon. Mindezen túl
felelős az életét vezetni, felelős azért, hogy vannak-e
örömei és megbecsüli-e az értékeit.  Az olvasás nép-
szerűsítése céljából Rolf Merkle: Depresszió soha
többé – Önsegítő program a negatív érzelmek
leküzdésére című könyvét ajánlotta, amelyet pályázati
forrásból több példányban szerez be a könyvtár. A
könyv aktualitása abban rejlik, hogy számos ember
egyenes arányba helyezi az értékességet a teljesít-
ményével,  azaz „Ha sokat dolgozom, akkor vagyok
csak szerethető?”. Erre a kérdésre közösen kereste a
választ az előadó és a népes hallgatóság – tájékoztatta
a Félegyházi Közlönyt Kállainé Vereb Mára, a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
igazgatója.

Előadás a könyvtárban 
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Constantinum Intézmény három végzős osztálya viselheti ezentúl a felnőtté válás jelképes kék szalagját,
amit január 26-án vettek át iskolatársaiktól. A szalagavató bál az érettségi küszöbén álló diákok palotásá-
val vette kezdetét.

Szalagavató a Constantinumban

Húsz családnak juttatott tűzifát
január 24-én a Szent István
templom és az Ótemplom kari-
tász csoportja. 

Az akciót a tavalyi évhez hason-
lóan a bugaci erdészet és a Szent
István, illetve az Ótemplom kari-
tasz csoportja szervezte. A csalá-
dok egyenként 9-10 mázsa fát
kaptak. A fa a Kefag Kiskunsági
Erdészet adománya.

Tűzifát osztottak a karitasz csoportok

Harminc évesek a félegyházi Tarjányi ötös ikrek
Szilvia, Melinda, Hajnalka, Erika, Sándor. Egy
időben, egy anyától születtek 30 évvel ezelőtt,
1983. január 24-én, Kiskunfélegyházán. 

Az egész világon alig 20 élő ötöst tartanak nyil-
ván. Magyar anyuka eddig kétszer adott életet
ötös ikreknek. Először 1983. január 24-én szület-
tek meg Kiskunfélegyházán a Tarjányi testvérek:
Szilvia, Melinda, Hajnalka, Erika, Sándor, aztán
2007. október 19-én a győri származású Cs. Nagy
Marianna Indianapolisban hozta világra Thomas,
Hanna, Lili, Matthew és Annabelle nevű gyer-
mekeit. A genetikusok szerint az ikerszülés elő-
fordulásának esélye egy a nyolcvanhoz, a hármas

ikreké egy a 8 ezerhez, a négyes ikreké egy a 730
ezerhez, az ötös ikreké pedig egy a 65 millióhoz.
A lottóötös esélye egy a 44 millióhoz.

Három csapat, a kiskunfélegyházi Vadölők, a
lakiteleki Húrkalandorok és a kecskeméti Kusz-
tosék konyhája, képviselte idén megyénket a kár-
pátaljai Mezőgecsén megrendezett böllérfesz-
tiválon. 

A falusi turizmus fellendítése, a hagyományőrzés
erősítése érdekében, immáron hetedik alkalommal
megtartott gasztronómiai rendezvényre huszonhat
csapat nevezett. A hazaiak és a magyarok mellett
a Vajdaságból és a Felvidékről érkeztek amatőr és
profi szakácsok. A félegyházi gárda ezúttal is kitett

magáért, hisz elnyerték a „Legfinomabb toros ké-
szítő” címet. A legfinomabb pörköltet Kusztosék
készítették, a lakitelekiek pedig a „Legnépsze-
rűbb csapat” címet hódították el.
Az idei rendezvényen a Kiskunfélegyházi Amatőr
Királyi Szakácsok Klubja lovagokat is avatott. A
Mátyás király Kerekasztal Lovagjává ütötték
Szabó Mária kiskunfélegyházi, Bodor István
bugaci, Kusztos István és Kusztos Istvánné kecs-
keméti, Tornyi Gyula lakiteleki, Fazekas György
mezőgecsei szakácsot.

-tudósítónktól-

Születésnapjukat ünnepelték az ötös ikrek

Disznótorossal nyertek a Vadölők

Bosco Szent János 
emlékezete
125 éve hunyt el Bosco Szent János a fiatalok
„apostola”. Bese Gergő diakónus és az Ótemp-
lom fiataljai, az Ótemplom mögötti fákon
helyeztek el róla képet, és idézeteket. Ezzel
hívták fel a figyelmet a Szalézi Szent Fe-
rencről elnevezett szalézi rend, illetve Mária,
a Keresztények Segítője Leányainak Tár-
sasága megalapítójára.

Bosco Szent János 1815. augusztus 16-án szüle-
tett Castelnuovo közelében (Torinói egyház-
megye), egy kicsiny falucskában, Becchiben. Már
kisgyermekként csodálattal nézte a vándorko-
médiásokat, utánozta bűvészmutatványaikat és
akrobata mutatványaikat. Tehetsége volt ezekhez,
hamarosan már a templomtéren is bemutatkozott,
sikerrel, falubelijeinek kedvenc mutatványosa lett.
Ő azonban többre vágyott: apostolkodni, embe-
reket segíteni és szolgálni. 1841-ben pappá szen-
telték és ez után minden erejét az ifjúság neve-
lésére szentelte, jórészt szent lelkiatyja, Don Giu-
seppe Cafasso szavai és példája nyomán. Meg-
alapította a Szalézi Szent Ferencről elnevezett
szalézi rendet, illetve Mária, a Keresztények
Segítője Leányainak Társaságát. Ezekben tanítot-
ták az ifjúságot mesterségre és keresztény életre.
Az isteni gondviselés iránti bizalma, és derűs lel-
külete mindenkire átragadt. Írásaiban a vallást védel-
mezte. Torinóban halt meg, 1888. január 31-én. Halá-
lakor iskoláikban és otthonaikban már 130 000 fiú
nevelkedett. Forrás: Hankovszky Miklós

KÖÁI-s tanulmányi siker!

Kiválóan szerepeltek február 2-án a Furfang
Kiadó által szervezett országos verseny szuper-
döntőjében Kiskunfélegyházi Összevont Ál-
talános Iskola diákjai. Az intézmény tanulói és
felkészítő nevelői a 2007-es összevonás óta ilyen
sikert még nem értek el természettudományos
tanulmányi versenyen, mint ebben a tanévben.

Eredmények, a „Kalandpróba” versenyre bene-
vezett 1600 főből: 5. évfolyam: Hudák János IX.
helyezett (KÖÁI József Attila Ált. Isk.). 6. év-
folyam: Szabó Ádám IX. helyezett (KÖÁI József
Attila Ált. Isk.), Eszik Noémi XI. helyezett
(KÖÁI Dózsa György Ált. Isk.).  
Az „Ember a természetben” versenyre benevezett
600 főből, 7. évfolyam: László Klaudia VI. helyezett
(KÖÁI Platán Utcai Ált.), Görög Vivien V. helyezett
(KÖÁI Platán Utcai Ált. Isk.), 8. évfolyam: Kelemen
Fanni IV. helyezett (KÖÁI József Attila Ált. Isk.),
Csányi Dóra V. helyezett (KÖÁI József Attila Ált.
Isk.). Felkészítő nevelők: Csollár Géza, Petőné Kis
Zsuzsanna (KÖÁI József Attila Ált. Isk.),  Medgyesi
Beáta, Vásárhelyiné Ficsór Katalin (KÖÁI Platán
Utcai Ált. Isk.), Verebné Vadkerti Krisztina (KÖÁI
Dózsa György Ált. Isk.)
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Orvosi ügyeletek

Szentmisék: Újtemplom:h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
és 18 óra. Ótemplom:h-szo. 6, 7 óra, 16 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 16 óra. Kalmár-
kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden hónap ne-
gyedik vasárnap 18 órakor.

Újtemplom:
- Február 9-én (pénteken) este 7 órakor ifjúsági mise lesz a Kalmár kápolnában.
Minden fiatalt hívunk és várunk.
- Előkészítő tanfolyamot indítunk azoknak a felnőtteknek, akik nincsenek meg-
keresztelve, nem voltak elsőáldozók, bérmálkozók. Érdeklődni lehet a Plébánián.
- A jegyesoktatás szombaton délután 2 órakor folytatódik a Constantinum In-
tézményben.
- Az Egyházközség Képviselőtestülete megtartotta zárszámadó és költségvetési
gyűlését. Az elfogadott zárszámadás és költségvetés két hétig megnézhető a
Plébánián.

Egyházi sorok
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Tisztelt Félegyházi Polgárok!
A VI. Polgári bál bevételét felajánlottuk Ficsór József nyugalmazott pol-
gármester úr tiszteletére állítandó emléktábla készítésére, mely a pol-
gármesteri hivatalban kerül majd elhelyezésre. A tervek szerint az
emléktábla avatásának időpontja a Városalapítók napján lenne – május
utolsó vasárnapján.

Természetesen az emléktábla költségeihez mindenki hozzájárulhat lehető-
ségei és akarata szerint. A városházán, a polgármesteri titkárságon egy-
egy dobozt helyeztünk el, melyben gyűjtjük az emléktáblához az ado-
mányokat március végéig.

Kapus Krisztián polgármester

Az újra téliesre forduló időjárásra tekintettel, ezúton is szeretnénk felhívni
figyelmüket, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a tulajdonos vagy
a használó köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz tisztán
tartásáról. A téli időszakban a tulajdonos kötelessége a biztonságos gyalo-
gosközlekedés érdekében a síkosság-mentesség biztosítása, valamint az
ereszcsatornákon esetlegesen kialakuló jégcsapok biztonságos eltávolítása.
E kötelességek megsértéséből adódó személyi sérülésekért és egyéb
károkért, az ingatlan tulajdonosa, használója a felelős. A rendeletben foglal-
tak betartását az indokolt időszakokban kiemelten ellenőrzi a Közterület-
Felügyelet. Szíves megértésüket, együttműködésüket köszönjük! 

Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály –
Városüzemeltetési Csoport Közterület- felügyelet

A tulajdonos kötelessége 
a járda síkosság-mentesítése

Visszavágják a veszélyes fákat
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Kiskunfélegyházán a VSZKSZ
munkatársai ágnyesési munkálatokat fognak végezni azokon az útsza-
kaszokon ahol az út szélessége, vagy a rendszeresen az út szélén parkoló
gépjárművek zavarják a szemétbegyűjtő autók közlekedését. Kérjük a
lakosság türelmét és megértését. A város területén lévő japánakácfák több
helyen oly mértékben megnőttek, hogy szükséges a fatörzsek részleges
visszavágása is. Kérjük a lakosságot, ahol a területről levágott gallyakat
3 napon belül nem szállították el jelezzék a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Csoportja felé. (tel: 06-76/562-037).

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a köztisztviselők jogállásáról szóló
2011. évi CXCIX. tv. 45 § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Aljegyző
munkakör betöltésére. A munkakör legkorábban 2013. július 15. napjától
tölthető be. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 12. A  pályázat
benyújtásának határideje: 2013. június 28. A pályázati kiírás teljes szövege:
http://felegyhazikozlony.hu/?p=47728

Üdülési lehetőségek az  Erzsébet-programban
Az egy éve működő Erzsébet-programban  2 milliárd forint induló összeggel hir-
dette meg első pályázatait a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Az Erzsébet-
programnak köszönhetően végül közel 3 milliárd forint értékben több mint 100
ezer ember jutott üdülési lehetőséghez tavaly. Idén az új pályázatok indulási
keretösszege 2,5 milliárd forint, amelyből 1,1 milliárd forint értékben szociális
üdülési pályázatokat, 1,4 milliárd forint értékben pedig gyermekek táboroztatását,
kirándulását támogatja a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Részletek:
http://felegyhazikozlony.hu/?p=47326Fiatalok találkozója Belgiumban

„Ifjúság Európáért Találkozó” Eeklo-ban, Belgiumban 2013.
július 26.-augusztus 3-ig. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
és a Testvérvárosi Egyesület 2013-ban is célul tűzte ki, hogy az eu-
rópai kultúrát, a hagyományokat mind szélesebb körben bemutatja

a Kiskunfélegyházán élő lakosoknak és fiataloknak.

Ezért olyan 16-25 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik sze-
retnének külföldi fiatalokkal szorosabb kapcsolatot kiépíteni, és egy
izgalmas hetet Belgiumban eltölteni. A kiutazás költségei, illetve a
találkozó hozzájárulási költségei a kiutazót terhelik.  Jelentkezési

határidő: 2013. február 14. csütörtök 12 óra. Várjuk jelentkezésüket!
További információ kérhető: 

Tel: 06-76/562-039 E-mail: dongo.anita@kiskunfelegyhaza.hu

A Becsület Napja
A Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete tart megemlékezést az
1945. február 11-13. budavári kitörés hősei és áldozatai emlékére. A Kitörés Napi
rendezvényre - máglya-és mécses gyújtás - február 12-én 17 órakor kerül sor a
Felsőtemetőben. Sarlós Boldogasszony templomban február 15-én 16 órakor lesz
szentmise. Kosaras Péter történész tart előadást a magyar csendőrség történetéről
február 15-én 17 órától az innovációs központban a Csendőrség Napja alkalmából.



2013. február 8. 7. oldalFélegyházi Közlöny

Csömör, 2013.01.23. Játékvezetők: Rózsa
Norbert, Dobó Gábor, Puskás Gabriella.

Rubeola FC Csömör – ASTRA Kiskunfél-
egyházi Bulls 3-7 (1-3)

Csömör: Ősz Csenge – Sándor Zita, Ács
Noémi, Vágó Fanny, Fogl Katalin
Cserék: Bobok Csilla, Szabó Krisztina, Hegyi
Szilvia, Csiszár Henrietta, Nagy-Peti Kitti,
Szalkai Kitti. Vezetőedző: Simonyi András
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Benkő Mónika,
Megyes Ágnes, Zágor Bernadett, Szabó
Boglárka. Cserék: Molnár Judit, Szekér Anita,
Pincze Gabriella, Szabó Nóra, Godvár Katalin.
Vezetőedző: Dombó János
Gólszerzők: Vágó Fanny (3) illetve Zágor
Bernadett (3), Szabó Boglárka (2), Szekér
Anita, Megyes Ágnes.
Sárga lap: Ősz Csenge, Ács Noémi, Nagy-
Peti Kitti illetve Pincze Gabriella.

Jakab Zsolt

Az Astra Bulls a legjobb négy között 
a Futsal Magyar Kupában

Fehérváron és Kecskeméten jártak úszóink
Kiválóan helyt álltak a félegyházi úszók január 26-
27-én az idei év első úszóversenyén, Székesfe-
hérváron. Az első nap a 8-11 éves versenyzők mérték
össze erejüket, míg a második nap a 12 év feletti
versenyzők állhattak rajthoz. 

A két nap alatt 36 egyesület úszói vettek részt a meg-
mérettetésen. A Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület két
versenyzőjét indította a rangos úszóversenyen, ahol
3 ezüstérmet nyertek úszóink. A második versenynap
lehetőség volt versenyen kívül 1500 m gyorsúszásba
elindulniuk a gyerekeknek. Ezt a nehéz távot
Vízhányó András 21:43,68 alatt, míg Burai Boglárka
21:09,23 alatt teljesítette.
Részletes eredmények, Vízhányó András (2003): •
400 m fiú vegyes: 6:18,47 (4. hely), • 400 m fiú gyors:
5:25,59 (2. hely), • 1500 m fiú gyors: 21:43,68 (verse-
nyen kívül), • 200 m fiú pille: 3:09,94 (versenyen
kívül). Burai Boglárka (2002): • 400 m lány vegyes:
6:01,34 (5. hely), • 100 m lány pille: 1:19,29 (2. hely),
• 400 m lány gyors: 5:27,49 (7. hely), • 1500 m lány
gyors: 21:09,23 (versenyen kívül), • 100 m lány
gyors: 1:14,38 (2. hely), • 200 m lány pille: 2:56,9
(versenyen kívül). 

Kecskeméten rendezték meg a 2013-as megyei
diákolimpiát, ahová 24 diák jutott tovább a Kiskun-
félegyházi Úszó Egyesület versenyzői közül. Kö -
zülük 10-en jutottak tovább az Országos diákolim-
piára az egyéni versenyszámok alapján, és két váltó
is kvalifikálta magát.
Dobogós helyezettek, Burai Boglárka (2002): • 50

m lány gyors: 0:33,06 (1. hely),  • 50 m lány hát:
0:38,13 (1. hely). Vízhányó Blanka (2005): • 50 m
lány mell: 0:55,73 (2. hely). Szondi Boglárka
(2005): • 50 m lány mell: 0:56,83 (3. hely). 
4×50 m fiú gyorsváltó: Miklán András (2003) –
Pozsár Dávid (2003) – Váradi Ákos (2003) –
Vízhányó András (2003) (2. hely). 4×50 m lány gy-
orsváltó: Burai Boglárka (2002) – Kovács Elizabet
(2002) – Patyi Lili (2002) – Szekeres Zsófia (2003)
(1. hely).  Fazekas Bence (1999): • 100 m fiú gyors:
0:59,14 (1. hely), • 100 m fiú pille: 1:06,57 (1. hely).
Gralf Rudolf (1999): • 100 m fiú gyors: 1:12,09 (1.
hely). • 100 m fiú hát: 1:20,14 (2. hely). Faragó
Dorka (1999):• 100 m mell: 1:43,92 (2. hely). Gecse
Anett (2000): • 100 m lány gyors: 1:22,15 (2. hely).
Szekeres Orsolya (2000): • 100 m lány gyors:
1:25,61 (3. hely), • 50 m lány mell: 0:43,64 (1. hely).
Kocsis Marcell (2001): • 100 m fiú hát: 1:23,72 (3.
hely).Vörös Réka (1998): • 100 m lány hát: 1:18,71
(1. hely),  • 100 m lány mell: 1:25,11 (2. hely). Dobos
Dorka (2000):  • 100 m lány pille: 1:22,74 (3. hely).
Vörös Luca (2000): • 100 m lány hát: 1:23,71 (1.
hely),  • 50 m mell: 0:43,79 (2. hely). 4×50 m fiú gy-
orsváltó: Fazekas Bence (1999) – Laboncz Bence
(1998) – Miklya Csanád (1998) – Sikár Nikolasz
(1998) (1. hely). 4×50 m lány gyorsváltó: Csontos
Fanni (2001) – Dobos Dorka (2000) – Makány
Berta (2000) – Oláh Viktória (2000) (3. hely).
Fekete Csaba (1995): • 100 m fiú gyors: 1:05,51 (1.
hely), • 100 m fiú hát: 1:14,29 (1. hely). Seres Máté
(1996): • 100 m fiú hát: 1:06,92 (3. hely). • 100 m fiú
pille: 1:09,58 (2. hely).

Megkezdődött a tavaszi szezon a Nemzeti Sakk
Csapatbajnokságban, ahol már a hatodik for-
dulót játszották január 27-én. Az NB-I. Szabó cso-
portban a Tóth László SE Decsre látogatott.

A szerzett négy ponttal még mindig a tabella alján
foglalunk helyet (eredmény:8-4). Az NB-II. Asz-
talos csoportjában Decs második csapata is ke-
mény diónak bizonyult a bács-kiskun megyeiek
számára, őket a Bajai Spartacus Sport Club fogadta

(4,5-7,5). A Tóth csoportban a Tóth László SE II
hazai pályán hozta a papírformát, a megyebeli Fél-
egyháza-Csongrád ellen (9-3), ezzel előnyét
növelve tartja vezető helyét. A TÁKISZ SE Abonyt
fogadta (6,5-5,5). Legközelebbi játéknap, (7.) for-
duló mérkőzései, február 17: Tóth László SE –
BEAC I.,  Kaposvári Bástya SE – Bajai SSC,  Fél-
egyháza-Csongrád – Újszászi VVSE, Maróczy SE
II. – Tóth László SE II., Gyulai SE – TÁKISZ SE.
Seres László BKMSSZ főtitkár

Folytatódott a pontvadászat

Tájékoztató
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a
14/2011. /VI. 24. / rendelete alapján – lehe-
tőséget biztosít kitüntető cím, kitüntető díjak és
elismerő oklevél adományozására. Kiskunfél-
egyháza Város Önkormányzatának célja, hogy
kifejezhesse nagyrabecsülését mindazon pol-
gároknak, akik a helyi közösség szolgálatában,
a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének
elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az
egészségügy és szociális ellátás, a közszolgálat,
a város közbiztonságának védelme, a sport, a
művészetek és a tudomány terén kimagasló és
példamutató tevékenységet fejtettek ki.

Az alábbi kitüntetések adományozhatók: 
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitün-
tető cím, „Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím, „Kiskunfél-
egyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitün-
tető díj, „Kiskunfélegyháza Város Közmű-
velődéséért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza
Város Közszolgálatáért” kitüntető díj, „Kiskun-
félegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető
díj, „Kiskunfélegyháza Város Szociális El-
látásáért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város
Sportjáért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza
Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Mun-
káért” kitüntető díj, „Kiskunfélegyháza Város
Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitün-
tető díj, „Kiskunfélegyháza Város Közbizton-
ságáért” „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságá-
nak Fejlődéséért”, „Kiskunfélegyháza Város
Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”. 
A kitüntető díjak adományozását kezdeményez-
heti bármely választójoggal rendelkező termé-
szetes személy, ill. jogi személy vagy jogi sze-
mélyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió
valamely tagállamában lakóhellyel vagy szék-
hellyel rendelkezik. A javaslattételre jogosult egy
alkalommal kitüntetésenként csak egy személy-
re, közösségre tehet javaslatot. A javaslatnak tar-
talmaznia kell az ajánlott személy vagy kö-
zösség nevét, továbbá azon tevékenység rész-
letes leírását, méltatását, illetve a konkrét al-
kotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint
méltónak bizonyul a kitüntetésre, illetve elis-
merésre.  
A javaslatokat a rendelet mellékletét képező
adatlapon írásban 2013. február 28-ig lehet a
Polgármesteri Hivatal (Kiskunfélegyháza, Kos-
suth u. 1.) Polgármesteri Titkárságán benyúj-
tani (a javaslattételhez szükséges adatlap is ott
szerezhető be, vagy letölthető a www.kiskunfel-
egyhaza.hu honlapról).
A Képviselőtestület legkésőbb március 31-éig
dönt az előterjesztett javaslatokról, melyek áta-
dására a Városalapítók Napja alkalmából ren-
dezett ünnepségen kerül sor. A fentiekre tekin-
tettel ezúton tájékoztatom a kitüntetési díjak
adományozásának kezdeményezésére jogo-
sultakat, hogy amennyiben a javaslattételi
lehetőséggel élni kívánnak, úgy azt az előírt
formanyomtatványon 2013. február 28-ig a
Hivatal Polgármesteri Titkárságán szívesked-
jenek megtenni. 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat
Endre Szabolcs Mb. Jegyző



2013. február 8.8. oldal Félegyházi Közlöny

Kiskunfélegyháza testvértelepülése Korond sak-
kozóival a félegyházi felnőtt sakkozók már 13 éve
tartanak fenn sportbaráti kapcsolatot, amelyet a
KHTK Sakk Szakosztálya aktivistái indítottak
útjára. A kapcsolatra építve a Művelődési Köz-
pont „Pince 72” Sakk Klubja 6 éve létre hozott
korondi barátainkkal közösen egy ifjúsági sakk
cseretábort, s immáron 5 sikeres sakktábort tud-
hatnak maguk mögött.

A sakkozók első nemzetközi versenye 2001. ok-
tóber 20-án Félegyházán a Móra Ferenc Művelő-
dési Központban zajlott, most amikor városunk

sakkozói január 25 és 28 között az erdélyi Koron-
don tartózkodtak, január 26-án rendezték a 22.
Korond – Kiskunfélegyháza nemzetközi egyéni,
felnőtt Barátság Sakkversenyt. A korondi vendég-
látók Szente Kálmán vezetésével, Bíró Árpád,
Gáll Levente, Ilyés Vészty László, Jacsó Tamás,
Kovács György, Sándor Levente, Szente József
összeállításban ültek a sakktáblákhoz a Korondi
Új Művelődési Házban és vették fel a küzdelmet
a Nagy György vezette, Horváth Zoltán, Hudák
János, Lukács József, Retkes Sándor, Terbe Béla
összeállítású félegyházi csapattal. A kilenc for-
dulós svájci rendszerű verseny színvonalas, szoros
mérkőzések és „kőrbe verések” után az alábbi
végeredménnyel zárult: 1. Horváth Zoltán, 2. Sán-
dor Levente, míg a 3. helyet azonos pontszámmal
Ilyés Vészty László, Hudák János, Szente Kál-
mán, Lukács József szerezték meg. A verseny iz-
galmait másnap egy lovas szekér túrával oldották
fel a sakkozók. A mintegy 28 km-es egész napos
hegyi túra, a Hargita hóborította gyönyörű fenyve-
sei, hegyvonulatai, az 1000 méter feletti csúcson
történő szabadtéri flekken sütés az erős mínusz-
fokok ellenére is örök emlékű szép élményt nyúj-
tott a túra résztvevőinek. Köszönet érte a szerve-
zőknek, a fogat tulajdonos Tófalvi úrnak és jó
erőben lévő két szép lovának. A kirándulás min-
den igényt kielégített, de a havasok fagyos lehelete
után estére jól eső érzéssel léphettünk be a túra
végeztével a félegyháziaknak kényelmes otthont
biztosító Patakparti Szente Vendégház barátságos
melegébe. A kapcsolat annak idején a sakkal in-
dult, a sakk az azóta is megmaradt, de hozzájött
valami, ami úgy hisszük mindennél fontosabb: az
IGAZ BARÁTSÁG!                      Nagy György

Folytatás az 1. oldalról. 
A tizennyolc éves sportoló a futóklub igazolt ver-
senyzője. A tavaly Budapesten megrendezett IV.
Hófutó Országos Bajnokságon kvalifikált a 10.
világjátékokra, ahol a Magyar Speciális Olimpiai
Szövetség hófutó váltogatottjának egyetlen női
versenyzőjeként vett részt. 2012-ben 3 országos
bajnoki címet szerzett atlétikában. Felkészítője:
Kornokovics Györgyi. A fiatal tehetség kisisko-
lás kora óta rendszeresen jár atlétikai versenyek-
re. Több mint háromszáz dobogós helyezéssel
büszkélkedhet. A Göllesz Viktor Speciális Ál-
talános Iskola tanulójaként tizenkétszer volt
diákolimpiai bajnok. 100 és 200 méteres futás-
ban, illetve a távolugrásban verhetetlen. Tehet-
ségét tanára Papp Elemér fedezte fel, aki az
általános iskola elvégzése után is figyelemmel
kísérte a diáklány életét. Mivel nem szerette vol-
na, hogy a sporttehetség elkallódjon, ezért ke-
reste meg a helyi futóklubot, karolja fel a fiatal
lányt, aki jelenleg a helyi mezőgazdasági szak-
középiskolában tanul. Piroska egyébként nem
csak a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség ke-
retein belül sportol, az FMSZ (Fogyatékkal Élők
Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége)
válogatott kerettagja is. Azon tíz legjobb spor-
tolók egyike, akinek a szövetség támogatja a
2016-os Rio-i olimpiára való felkészülését. Ép-
pen ezért tavasszal Törökországba utazhat. Az
idei kevés hó miatt nem volt egyszerű a felké-
szülés. Piroskának felszántott futópályán kellett

hófutást gyakorolnia. De természetesen valódi
hóban is futhatott. A szövetség támogatásának
köszönhetően két hétig Ausztriában edzőtáboro-
zott. 
A fiatal atléta január 30-án a 100 métert, majd ja-
nuár 31-én a 200 métert nyerte meg, elsőként
jutva be a legjobb nyolc közé.   A döntőben a 200
méteres távon 38:27 másodperces időeredmény-
nyel lett olimpiai bajnok február 3-án, míg a 100
méteres távon február 2-án utasította maga mögé
a népes és rendkívül erős mezőnyt.                   

Félegyházi birkózók 
sikere Korondon
Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a
január utolsó hetében Korondon, a Lőrincz
Márton birkózó emlékversenyt. A hagyományos
eseménynek rangos résztvevői is voltak, jelen volt
a Magyar Birkózószövetség elnöke, dr. Hegedűs
Csaba is.

224 sportoló, 22 csapat – 9 magyarországi és 13
hazai –, 31 súly- és 7 korcsoport: számokban így
lehetne összegezni a korondi születésű, 1936-ban
a berlini ötkarikás játékokon már magyarországi
színekben olimpiai bajnoki címet szerző Lőrincz
Mártonról elnevezett emlékversenyt. A nagy
havazások miatt Románia több részéről nem tud-
tak eljönni csapatok, így Magyarországot (Ka-
zincbarcika, Miskolc, Adács, Balkány, Abaújszán-
tó, Nyírsport, Bökény, Kiskunfélegyháza, Szeged)
és Erdélyt (Erdőszentgyörgy, Marosvásárhely,
Brassó, Sepsiszentgyörgy, Kézdialmás, Szászré-
gen, Segesvár, Szentegyháza, Székelyudvarhely,
Zetelaka, Farkaslak és Korond) képviselték a
csapatok. Sóvidék egyik legnagyobb sportesemé-
nyét több magas rangú politikus és meghívott
tisztelte meg. A beszédeket Katona Mihály, Ko-
rond község polgármestere kezdte, majd felszólalt
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának el-
nöke, Zsigmond Barna Pál, Magyarország csík-
szeredai főkonzulja, Csíki András, a megyei sport-
igazgatóság vezetője és dr. Hegedűs Csaba, a
Magyar Birkózószövetség elnöke. Végül Ambrus
Sándor a Lőrincz Márton Sportklub elnöke mon-
dott beszédet, aki megköszönte a támogatók segít-
ségét az esemény lebonyolításában. A megnyitó-
ünnepségen dr. Hegedűs Csaba az általa vezetett
Magyar Birkózószövetség részéről érdemke-
reszteket adott át a korondi birkózás kiemelt tá-
mogatóinak, majd a Korond, a „Birkózó város”
díszoklevelet is átadták a település vezetőjének.
Csapatverseny: 1. Korond, 2. Zetelaka és Maros-
vásárhelyi ISK, 3. Mr. Tus Birkózóiskola (keleti
régió) és Marosvásárhelyi Maros. A Kiskunfél-
egyházi Vasas TK versenyzőinek eredményei,
lányok: Kadet 45 kg: Vidéki Nikolett 1, Diák 45
kg: Rekedt Nagy Réka 1. Fiúk: 28 kg: Szöllősy
Balázs 5, 40 kg: Wagner Alex 1, 58 kg: Seres
Gergő 3. és +69 kg: Szécsényi Ádám 2. Legjobb
külföldi birkózó: Wágner Alex (Kiskunfélegy-
háza). Legjobb női birkózó: Rekedt Nagy Réka
(Kiskunfélegyháza).
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