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3,3 milliárdos az állami
adósságátvállalás Kiskunfélegyházán

Március idusán

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából tart megemlékezést március
14-én, 15-én és 16-án Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata.

A két napos ünnepég nyitányaként
„A közéleti Petőfi” címmel Juhász
István gimnáziumi tanár tart előadást március 14én 17 órától a Hattyúházban. Másnap 9.30 órakor
Bem József szobrát koszorúzzák meg a város, a pártok és a civil szervezet képviselői. Térzene kezdődik
9.45 órakor a Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar közreműködésével. A városi megemlékezést 10 órától tartják a Petőfi téren. Folyt. 5. o.

Erősödnek a város
kínai kapcsolatai

A kormány keddi döntése nyomán 3.331.435.361 forintnyi adósságtól szabadul meg Kiskunfélegyháza,
mivel az állam átvállalta a város adósságának 65 százalékát. Ez egyben azt is jelenti, hogy Kiskunfélegyháza esetében pozitív döntés született, vagyis az eredetileg tervezett 40 százalékról először 50 százalékra
sikerült módosítani a javaslatot, most pedig az 50% helyett 65%-ra. Ez jelzi, hogy a kormányzat értékeli
azt a felelős, megfontolt és tervezett gazdálkodást, amelyet a település folytat – jelentette be a február 27ei sajtótájékoztatón Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
Részletek a 3. oldalon.

200 milliót nyert a város gazdaképzésre
Termelői iskola indul szeptembertől Kiskunfélegyházán, melyre 199,9 millió forint támogatást
nyert a város.

A Félegyházi Hangya 2010. Termelői Iskola, a
Vidék Iskolájában három szakon – aranykalászos
gazda OKJ-s képzés, hajtatott szántóföldi zöldségés gyümölcstermesztés, baromfitenyésztés és

tartás, zöldség-gyümölcs feldolgozás és gyógynövénytermesztés – tanulhatnak a megfelelő szakmai képesítéssel nem rendelkező, hátrányos helyzetben lévők. A képzésben 72 fő vehet részt, akik
a 18-55 évesek közül kerülnek ki – számolt be
március 6-án a pályázati sikerről Kapus Krisztián
polgármester.
Folytatás a 3. oldalon.

Elkezdődött a Béke téri piac felújítása

Közel 65 millió forintot költhet a város a
Béke téri piac felújítására.

A beruházás közel hatvannégy millió forintba kerül, melyhez 57 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyafejlesztési
Programhoz benyújtott pályázatán. A rekonstrukció április végére befejeződik. A
projektnyitó rendezvényre március 5-én
került sor. Ünnepi beszédet mondott Kapus
Krisztián polgármester. Folyt. a 2. old.

A Kínai-magyar Interparlamentáris Unió Baráti
tagozata tagjai, mintegy 40 országgyűlési képviselő kapott meghívást február 20-ára a budapesti
kínai nagykövetségre.

Városunkat Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, Kiskunfélegyháza polgármestere képviselte.
A rendezvényen Xiao Qian, a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált rendkívüli és
meghatalmazott új nagykövete mutatkozott be a
kínai-magyar együttműködésén dolgozó testület
tagjainak.
Folytatás a 3. oldalon.

Nőnapra

Férfitársaim, ismerjük
be őszintén, hogy életünkben központi szerepet játszott és játszik a nő,
akár anya, feleség vagy barátnő szerepében. Elképzelhetetlen nélkülük a világ! Nélkülük nincs
élet, nincs boldogság, nincs öröm és nincs szenvedély sem. Az ő napjuk ez a március 8-i dátum.
Ilyenkor kitüntetett figyelem árad feléjük, egy szál
virág vagy egy kedves szó. Mert így illik. És az év
többi napján? Pedig akkor is vágyódnak a megértésre, kedvességre. Mert a nők arra születtek, hogy
szeressék őket. Amelyet százszorosan visszaadnak
anyaként, feleségként, barátnőként. Ne csak a nőnapon, a virágos ünnepen, hanem az év többi napján is gondoljunk rájuk. Móra Ferenc gondolatai
muníciót is adnak ehhez: „ a nő addig szép, amíg
szeretik…” Gondoskodjunk róluk, hogy sokáig
legyenek szépek!
Kapus Krisztián polgármester

2. oldal

Elkezdődött a piacprojekt

Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián elsőként a piacok jelentőségéről,
majd a létesítmény felújításának fontosságáról beszélt. Elmondta, a város több alkalommal próbálkozott a piac felújításával, ám forrás hiányában a munkálatok nem valósulhattak meg. A tavalyi év végén,
köszönhetően a benyújtott pályázat sikerének, 57 millió forint támogatáshoz jutott az önkormányzat. A polgármester egyben megköszönte a Béke téri piac
felújításában közreműködők konstruktív munkáját,
amely a településünk számára igen nagy jelentőségű,
és mindenképpen a város és a környező települések
lakosságának megelégedésére és javára szolgál. A
kiskunfélegyházi piactér megújításával régi vágya teljesül a város lakóinak, de addig azért lesz némi felfordulás, mint ahogyan az az építkezések esetén lenni
szokott. Kérem türelmüket annak a tudatában, hogy
egy szép, modern piacteret tudhassunk magunkénak
az építkezések befejezése után.

Falfestés és térburkolat

Szamosi Endre önkormányzati képviselő kezdeményezésére rendbe tették a Holló-ház falán lévő
emléktábla környezetét. A falfelület festésének
költségeit részben közadakozásból, részben pedig
önkormányzati forrásból biztosították.
A munkálatokkal a március hatodikai megemlékezésre készültek el a szakemberek. Az idei év
során remélhetőleg a Holló szobor környéke is
megújul. Szamosi Endre ugyanis azon dolgozik,
hogy térkő burkolat kerüljön Rigasz Hondromatidisz Petőfi téren álló alkotása köré.

Nem lesz diszkó a moziból
Nem adja bérbe szórakoztató-, és vendéglátó ipari
tevékenységre a Szent János tér 5. szám alatti (volt
Petőfi mozi) épületét a város Gazdasági Bizottsága.
A február 26-án hozott döntés értelmében az ingatlant változatlan feltételekkel hirdetik tovább moziként.

Mint ismeretes 2011. januárjában hirdetett pályázatot
a tulajdonát képező filmszínház üzemeltetésére a
város. Az eltelt két esztendő alatt azonban komoly
jelentkező nem akadt. A napokban két vállalkozás
jelezte, hogy táncos-zenés (diszkó) helynek vennék
bérbe – évi 1,25 illetve 1,38 millió forintos bérleti díj
fejében – a városközponti ingatlant. Az ajánlat tevők
emellett vállalták volna, hogy kifestik az épület termeit. A hátsó – nemrégiben felújított – moziterem
változatlanul az önkormányzat használatában maradt
volna filmvetítés céljából. A gazdasági bizottság az
ülését megelőző napon (február 25-én) helyszíni bejárást tartott az ingatlanban. Megállapítást nyert, hogy
az átalakítás komoly károkat okozna, illetve a zenéstáncos hely zavarná a környékbeliek nyugalmát. Célszerű tehát továbbra is kulturális célokra hasznosítani
a Szent János téri ingatlant – mondta el lapunk
kérdésére Gyenes Attila, a Gazdasági Bizottság elnöke.

Félegyházi Közlöny
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Hatékonyabb lesz a hulladékkezelés
Még ebben az évben elkezdődik a hulladékgyűjtés fejlesztése, a házi komposztálók üzembe állítása, az újrahasználati központok kialakítása
régiónkban. A nyolcvankét önkormányzatot tömörítő Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás február
28-ai ülésén fogadta el a mérnöki és projektmenedzseri tenderre vonatkozó kiírást, illetve felhívásokat. A kivitelezők kiválasztása után még az
idén elkezdődik a újrahasználati központok
kialakítása a meglévő hulladékudvarokban –
mondta el a Félegyházi Közlönyek Gyovai Gáspár, a társulás elnöke.

Mint ismeretes a homokhátsági hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztésére 2,6 milliárd forint támogatást
nyert tavaly a rendszerben részt vevő 82 önkormányzat által létrehozott társulás. A keretet a hulladékgyűjtés fejlesztésére, a házi komposztálók üzembe
állítására, újrahasználati központok kialakítására
lehet fordítani. Az önkormányzatok által 2002-ben
létrehozott konzorcium 2008. októberében döntött
arról, hogy részt vesz a KEOP 7.1.1.1/09-2009-0004
azonosító jelű „Települési szilárdhulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben” című projektben. A projekt
fő célja az volt, hogy a jelenleg is működő hul-

ladékgazdálkodási rendszer továbbfejlesztéséről az
önkormányzatok gondoskodni tudjanak, figyelembe
véve a hazai és Európai Uniós jogszabályi előírásokat, elvárásokat. A sikeres pályázati I. forduló után
a II. fordulóban történő részvétel alapvető feltétele az
volt, hogy a tagönkormányzatok jogi személyiséggel
bíró társulást hoznak létre. A társulás 2011. augusztus
24-én meg is alakult Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás néven.
A társulás 2011. októberében döntött a II. fordulón
történő részvételről, ami sikeresnek bizonyult. A 3,4
milliárdos projektre 2,6 milliárd forintot nyert a társulás. Újabb sikeres pályázatoknak köszönhetően az
önerő 800 millió forintról 288 millióra apadt.
Műszaki tartalmát tekintve a jövőben házhoz menő
rendszerben történik a zöldhulladék begyűjtés (fejlettebb változatban, mint a jelenleg is működő zöldjárat). A szerves hulladéklerakótól történő eltérítés
teljesítésének érdekében a vegyes gyűjtésű hulladék
100%-ban mechanikai kezelésen esik át, ahol a
magas fűtőértékű hulladék leválasztásra kerül és a
maradék hulladék 25%-ban biológiai kezelésen esik
keresztül. Így biológiailag stabilizált hulladék is
keletkezik. 2000 fő alatti településeken 10.000 db
házi komposztáló kerül kiosztásra. Meglévő hulladékudvarokon újrahasználati központok kerülnek
kialakításra. A 2000 fő feletti településeken pedig
bevezetik a házi szelektív hulladékgyűjtést.

Buszvárót telepítettek
a Zöldmező lakótelepen
Új buszvárót helyeztek ki február 20-án a
Csanyi úton a Zöldmező lakótelepnél Dongó
József, a körzet önkormányzati képviselőjének
kezdeményezésére.

A buszvárót a Városfenntartó Szolgáltató és Költségvetési Üzem szakemberei helyezték le a már
tavaly elkészült alapra. Mivel a korábbi helyétől
ötven méterre távolabb került a buszváró, biztonságossá vált az utasok le- és felszállása.

Ellenzik a lakók a húsüzem építését

A létesítendő Vasút utcai húsüzem és a vágóhíddal
kapcsolatos problémák voltak a témái annak a
lakossági fórumnak, melyet február 28-ára hívtak
össze Gyenes Attila és Ván Jenő, az érintett körzetek
önkormányzati képviselői a KÖÁI Dózsa György
Általános Iskolában.

A fórum első felében Lénárt József, a polgármesteri
hivatal illetékese ismertette a Vasút utcában létesítendő húsüzemmel kapcsolatos információkat. Elmondta, tudomásuk szerint a közvetlen szomszédok megfellebbezték az építési engedélyt, amit Kecskeméten
bírálnak majd el másodfokon. Egyben jelezte, hogy
nem szerencsés ipari üzemet telepíteni egy kertvárosi
övezetbe. A vágóhíddal kapcsolatban kifejtette, a telephelyen belüli ügyek (zajvédelem, szaghatások stb.) a
környezetvédelmi hatóságokra tartoznak. A telephelyen kívüli problémák, mint a kamionok ügyének
megoldása viszont már az önkormányzat feladata is,
annak ellenére, hogy a jogszabályok szerint a vállalkozásoknak kell helyet (parkolási lehetőség, telephely) biztosítaniuk szállítójárműveik számára. Az
önkormányzat által kihelyezett tiltótáblák, a kijelölt
parkolók ellenére a probléma máig sem megoldott,
mivel a sofőrök egy része nem tarja be az előírásokat.

A fórum résztvevői egyöntetűen jelezték, hogy nem
szeretnék, ha megépülne a Vasút utcai húsüzem. A
vágóhíddal kapcsolatban elmondták, az üzem területéről kiszűrődő zaj és szaghatások jelentősen zavarják
nyugalmukat és rontják komfortérzetüket. Véleményük szerint a rendőrség sem jár el eléggé hatékonyan
a közlekedési szabályokat áthágó kamionosokkal
szemben.
Rendívül körültekintően jártak el a Vasút utcában létesítendő húsüzem ügyében. Nagyon szigorú feltételeket támasztottak a levegőszennyezés és a zajkibocsátással kapcsolatban. Amennyiben az üzem megépül, a kéthónapos próbaüzem ideje alatt folyamatos
ellenőrzéseket fognak végezni, és csak ennek függvényében dől el, hogy kiadják-e a működési engedélyt – mondták el a felvetődő kérdésekre válaszolva
a környezetvédelmi hatóság illetékesei. A vágóhíddal
kapcsolatban kifejtették, hogy az elmúlt időszakban
nem tapasztaltak kirívó szabálytalanságot. A tavalyi
év végén 24 órás zajszint mérést szerettek volna
végezni, ám nem volt olyan lakó, aki bevállalta volna
a műszer telepítését. A jelen lévő lakók közül ketten
is jelezték, hogy hozzájárulnak a műszer elhelyezéséhez. Többen pedig a rendőrségi ellenőrzések
számának növelését kérték. -munkatársunktól-
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Félegyházi Közlöny

3,3 milliárdos az állami
adósságátvállalás Kiskunfélegyházán

Folytatás az 1. oldalról.
A fideszes országgyűlési képviselő azt is elmondta, hogy miközben a szocialista kormányzatok és
önkormányzatok eladósították a településeket, a
jelenlegi kormányzat konszolidálja az önkormányzatokat. A város polgármestere kihangsúlyozta, hogy az adósságkonszolidáció nyomán a
jövő évben 5,1 milliárd forintról 1,7 milliárd
forintra csökken Félegyháza adósságterhe. A
most született döntés a következő két évtizedet
is befolyásolja, ugyanis az érintett hitelek utolsó

lejárati dátuma 2030. A nagyobb kamatú hitelek
átvállalása esetén tovább javulhatnak a város
kondíciói – tette hozzá Kapus Krisztián.

Új alelnököt választott a KÖSZ

Soros ülését tartotta február 19-én a Kiskun
Önkormányzatok Szövetsége a kiskunfélegyházi
Városházán. A tagság elsőként az új alelnök
személyéről döntött, majd az egyebek napirendi
pontban az új kiskun kapitányi medálok kérdése
került szóba.

A tagság egyhangúlag a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége alelnökévé választotta Mészáros
Mártát, a Kiskun Múzeum igazgatóját. Új

medálokat kapnak a kiskun kapitányok a Kiskun
Kapitányok Tanácsa döntése értelmében. A tíz
medál egyenként 2800 +ÁFA forintba kerül. A
döntés értelmében a költségek 20 százalékát a
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége vállalta
magára. A régi szimbólumok az önkormányzatokhoz és a múzeumokhoz kerülnek. Javaslat
született arról is, hogy a szakmai munka élénkítése érdekében a jövőben több kihelyezett ülést
tartanak a kiskun településeken.

Városunk is részt vesz a kínai-magyar
önkormányzatok konferenciáján
Folytatás az 1. oldalról.
Xiao Qian elmondta, Magyarország és Kína között
a legjobb az együttműködés a régióban. Nagyon sok
gazdasági és kulturális kapcsolat indult a két ország
között. Budapest után Szegeden nyílt meg Konfuciusz Intézet, ahol kínai nyelvet is tanítanak. Várhatóan áprilisban a kínai-magyar önkormányzatoknak tartanak konferenciát, amelyre már Kiskunfélegyháza is meghívást kapott. A kínai-magyar kapcsolat egy nagyon jól fejlődő irány, így fontosnak
tartom ennek ápolását. Várjuk leendő partnervárosunk küldöttségét, illetve az új kínai nagykövet is,
akit már meg is hívtam Kiskunfélegyházára -tette

Félegyháza anno

„Félegyháza anno” elnevezéssel kívánnak új
múzeumi társaságot létrehozni azok számára,
akik régi félegyházi képeslapokat, fényképeket
gyűjtenek, őriznek.

Az elsődleges cél a pillanatfelvételeken keresztül
megismerni városunk múltját és jelenét, illetve

hozzá Kapus Krisztián polgármester.

gyarapítani a már meglévő gyűjteményt. Az első
összejövetelre február 26-án került sor a Kiskun
Múzeumban. A tervek szerint a közösség havi
rendszerességgel tart majd találkozót. Az összegyűjtött anyag jó alapul szolgálhat a tavalyi
évben megjelent, Kiskunfélegyháza 19. és 20.
század történetét 345 fotón és 146 képeslapon
keresztül bemutató „Félegyháza anno” című
kötet második részéhez.

Szakmai elismerés a vállalkozók segítéséért

A helyi kis- és középvállalkozások fejlesztése
érdekében folytatott kiemelkedő munkájáért
kapott elismerést Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, Kiskunfélegyháza Város polgármestere a TESCO Beszállítói Akadémiájától.

Az elismerő oklevelet március 1-jén adta át a brit
nagykövetségen Ashley Hicks, a Tesco Global Áruházak Zrt. kereskedelmi igazgatója. A rendezvényen
Kiskunfélegyháza kapta meg az egyetlen szakmai
díjat partnerségéért, melynek egyik ékes bizonyítéka a
helyi Tejfeldolgozó és Értékesítő Kft. valamint a Félegyházi Torama Kft-vel való beszállítói kapcsolat.

3. oldal

A kommunista diktatúrák
áldozatainak emlékezete

A világ történelmének legszörnyűbb diktatúrája áldozataira emlékezett Magyarország február 25-én.
Hazánk szovjet megszállása során 650 ezer férfit
hurcoltak el megsemmisítő táborokba, a doni szénmedence bányáiba 120 ezret.

A hazai koncepciós perekben elítéltek száma túllépi
a százezret, az áldozatok száma így meghaladja a
félmilliót. Városunkban február 25-én, a Kossuth
Lajos Szakiskola és Szakközépiskola diákjai tartottak megemlékezést a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékére. Beszédet mondott Balla
László alpolgármester. A megemlékezést követően a vasútállomásnál található Návay-emléktáblát
koszorúzták meg az iskola és a város képviselői.

Cserepezik a Városházát

Halaszthatatlanná vált a városháza épülete tető hibáinak javítása, mivel a cserépfedés nagy része mállott, töredezett, hiányos.

A cseréplécek egy része elkorhadt, az alatta lévő
csapadékvíz-levezető fólia nagyrészt hiányzik, vagy
a nap hatása miatt szétégett, szétmállott. Emiatt több
helyen beázik a tető. Ugyancsak cserére szorult az
eloxidálódott esőelvezető csatorna egy része is. A
munkálatokra félmillió forintot költ az önkormányzat. A beruházást a karbantartásra elkülönített
pénzből fedezi a város. A felújítást március 4-én
kezdték el a szakemberek.

200 millió gazdaképzésre

Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián elmondta, a képzésben résztvevők
900 órában sajátítják el a tudnivalókat, melyre óránként 500 forintos megélhetési célú támogatást és
utazási kedvezményt is kapnak. A projekt során két
nagyobb beruházás is megvalósul, 187 négyzetméteren zöldség-gyümölcs feldolgozó tanműhely és egy
114 négyzetméteres baromfi ól épül kifutókkal a
Csongrádi úti tangazdaságban. Mindezen túl egy szociális szövetkezetet is létrehoznak, amely a meglévő
Hangya 2010. Szövetkezet partnere lesz. A képzés a
kiskunfélegyházi kistérségen kívül Jászszentlászló,
Móricgát és Tömörkény települést is érinti.
A projektgazda szerepét a megfelelő tapasztalattal,
háttérrel rendelkező Petőfi Sándor Városi Könyvtár
és Művelődési Központ tölti be, tagjai a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola
és Kollégium. A képzés két évig tart – mondta el Kállainé Vereb Mária, az intézmény igazgatója.
A szakok kiválasztásánál esősorban a helyi sajtosságokat, és adottságokat vették figyelembe, illetve azt,
hogy az ökológiai gazdálkodást az állam is támogatja
– tette hozzá Dongó József önkormányzati képviselő.
-g-

4. oldal

Programajánló

Segítő kéz a családnak

2013. március 8.

Elbontják a Petőfi-szobor talapzatát
Soron következő ülését tartotta február 22-én a
Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság. A
tagság elsőként a Petőfi Emlékházban tett látogatást, hogy felmérje milyen felújítási munkálatokra van szükség, illetve a miként alakítsák át a kiállítótereket.

A tervek elkészítése rövidesen meg is kezdődik.
Az ülés a városházán folytatódott, ahol Bozóki
István kőfaragó számolt be a Petőfi szobor talapzat felújítási munkák részleteiről. Köllő Miklós alkotását március elején emelik le helyéről,
majd ezt követően elbontják a balesetveszélyes
talapzatot. A rekonstrukció befejezésének határ-

ideje július 31. A munkálatok költségeit az NKA
Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatán elnyert10 millió forint fedezi. Szobor hiányában a
március 15-ére tervezett koszorúzási ünnepség
elmarad, ehelyett a megemlékezés keretében egy
alapkövet helyeznek el a talapzat helyén. A bizottság szándéka szerint a Petőfi szobor talapzata
köré, mint ahogyan még Segesváron volt, lánc
kerül. Ennek költségeit közadakozásból szeretnék előteremteni. Így kérik mindazokat, akik
március 15-én koszorút helyeztek volna el a szobornál, hogy az erre tervezett összeget ajánlják
fel a díszlánc elkészítésére.
-tudósítónktól-

Előadás Weöres Sándorról

Weöres Sándor költő, író, irodalomtudós születésének 100. évfordulója alkalmából tartott
előadást február 21-én Juhász István nyugalmazott gimnáziumi tanár, Kiskunfélegyháza díszpolgára a Hattyúházban. A rendezvény a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár Könyvek Klubja olvasóköre keretében zajlott.

Juhász István előadásában a költő életéről és munkásságáról beszélt. Elmondta, Weöres Sándor
egészen fiatalon kezdte a pályáját. Alig múlt el tizennégy éves, amikor már vidéki lapokban jelentek meg versei, tizenkilenc évesen már országo-

san ismerték a sajátos hangú költőt.
Műveiben az antik
mítoszok és a modern élet képeit ötvözi, gyermekverseiben pedig a líraiegyéni tartalmú
életbölcseletek, elbeszélő költészetében korok és témák keverednek, váltakoznak.
Weöres Sándor költészete a 18. század óta
meghatározza irodalmi kultúránk egészét.

Fotókiállítás a művelődési központban
Terescsényi Katalin alkotásaiból nyílt kiállítás
február 22-én a művelődési központ aulájában.

A tárlatot Kis Czakó Imre, a Wesel Hugó Fotókör
vezetője ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A
megjelentek Molnár István és Zsirmik István

muzsikáját hallgathatták. Terescsényi Katalin
édesapja, a félegyháziak által jól ismert Terescsényi Endre festőművész. Bandi bácsi tíz éve
hunyt el. Az évfordulóra emlékezve március 22én 17 órakor nyílik emlékkiállítás a városi könyvtárban.

Régészeti emlékeink a szkítáktól a kunokig
Új előadássorozat indult február 19-én a
Kiskun Múzeumban. Kiskunfélegyháza újratelepülésének 270. évfordulója alkalmából az
érdeklődők megismerkedhetnek városunk történetével, múltjával, értékeivel.

Elsőként Dr. Horváth Gábor történelemtanár
(Constantinum Intézmény) „Régészeti emlékeink a szkítáktól a kunokig”címmel tartott
előadást. A helytörténeti sorozat március 19-én
17 órától folytatódik. Kovács Gábor (Constantinum Intézmény) történelemtanár Kiskunfélegyháza múltjáról (1743 – 1774) beszél.

Fotó: Miklya Attila

Városi Könyvtár
Március 8., péntek 14 óra:Weöres Sándor szavalóverseny általános iskolásoknak.
Március 14., csütörtök 17 óra: A Könyvek Klubja
Biblioterápia c. sorozatunkban „A közéleti Petőfi”
címmel Juhász István gimnáziumi tanár előadása.
Március 15., péntek 10 óra ― Petőfi tér: Városi
ünnepség – közreműködnek a Móra Ferenc Gimnázium diákjai.
Március 19., kedd 10 óra: Betűbölcsi. Beszélgessünk a szoptatásról! Vendégünk: Szunyiné Kis
Anita önkéntes szoptatási segítő.
Március 19., kedd 17 óra: NAV tájékoztató. Szabó
Gábor, a NAV tájékoztatási ügyintézője a 2013. évi
adótörvények változásairól tart előadást.
Március 21., csütörtök 17 óra: „Könyvekkel teljesebb lelki életet” c. sorozatunk keretében az egészség
– betegség – stressz témakörben dr. Domján Mihály
szakpszichológus és családterapeuta előadása hangzik
el “Önbizalom a mindennapokhoz” címmel.
Március 22., péntek 17 óra: 10 éve hunyt el Terescsényi Endre festőművész. Emlékkiállítását megnyitja Molnár István, a Holló László Képzőművész
Kör vezetője.
Művelődési Központ
Március 8., péntek 19 óra: Ír sztepp tánc show az
Irish Dance Tornado előadásában.
Március 9., szombat 18 óra: Zenebarátok Tavaszi
hangversenye.
Március 12., kedd 17 óra: Nők Akadémiája sorozat:
A JOGPONT+ (jogsegélyszolgálat) tájékoztatója.
Előadó: dr. Varga László a JOGPONT+ jogásza.
Március 16., szombat 10 óra: Kaze Klub
foglalkozása. Prána energiagyógyítás tanfolyam.
Kiskun Múzeum
Március 19. kedd 17 óra: Időutazás – helytörténeti
előadássorozat II. Kiskunfélegyháza múltja –1743–
1774. Előadó: Kovács Gábor történelemtanár (Constantinum Intézmény).
Március 16. szombat: Nyitott hétvége 9 – 17 óra Kiskun Múzeum, Petőfi Emlékház, Móra Emlékház
(díjmentes látogatás),15 órától – Városi séta.
Március 23. szombat: Múzeumi játéknap 9 – 17 óra
Örökségműhely (kézműves foglalkozással).

Félegyházi Közlöny

Az év klubja lett a Rocktár

A gyermekekkel kapcsolatos problémák, a dac,
szorongás, agresszió, testvérféltékenység, válásból
fakadó viselkedésbeli változások volt a témája annak
az előadásnak, melyet Csikós Józsefné Irma óvodapedagógus és Dr. Domján Mihály szakpszichológus, családterapeuta tartott február 21-én a
Kossuthvárosi Óvodában. A program a „Segítő kéz a
családnak” című rendezvénysorozat keretében zajlott,
melynek főszervezője Horváth Gábor önkormányzati
képviselő.

Elsöprő győzelmet aratott „Az Év Klubja 2012.”
közönségszavazáson a Rocktár Élőzenei Bázis.
Az ország első számú zenei eseménynaptára, a
koncert.hu versenyén indult, a 32 klubra leadott
összes szavazat 53,1%-át kapta a Rocktár.

A Voltfolio Kulturális Médiadíj szakmai zsűrije
már beválasztotta az élőzenei bázist 2011-ben a
legjobb öt vidéki klub közé, de a mai győzelemmel megkaptuk a számunkra legfontosabb támogatást, a közönség bizalmát. Az öt éves munka
gyümölcse ezzel beérni látszik. Tisztelettel kö-

szönjük Hevesi János zenészbarátunknak (az Exon énekese), hogy nominálta
klubot a versenyen,
valamint mindenkinek, aki szavazott
és támogatott minket bármikor bármilyen módon. Ezt a jelképes
díjat a Republic énekese, Cipő gyógyulásáért
ajánljuk fel-mondta el Ónodi Árpád, a Plain-Rock
Egyesület vezetője.
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Fekete Pál-emlékverseny a Platánban

Immáron hetedik alkalommal rendeztek anyanyelvi versenyt KÖÁI Platán Utcai Általános Iskolában, mely Fekete Pálnak, a kiváló pedagógusnak, szakfelügyelőnek, országgyűlési képviselőnek, a város díszpolgárának állít emléket. A
február 23-ai megmérettetésre hét csapat huszonnyolc versenyzője nevezett. A vetélkedő nyitányaként Mester Ernő igazgató meleg szavakkal
emlékezett egykori tanárára.
A csapatoknak Fekete Pál életéről és munkásságáról kellett számot adni, helyesírási dolgozatot
írtak, a magyar nyelv történetével kapcsolatos feladatlapot töltöttek ki, majd játékosabb formában
„nyelvünk virágai”: a szólások, közmondások,
szállóigék következtek. A rendezvényen jelen volt
Fekete Pál családja: felesége, gyermekei, unokái.
A díjazottak oklevelet, értékes könyveket, a család
ajándékát, és Tarjányi Xénia művésztanár alkotásait vehették át. Az első helyezést elért csapat elnyerte az emlékverseny Vándorkupáját is. Kállainé Vereb Mária, a zsűri tagja a benevező dolgozatokat értékelte, dicsérve a gyerekek alapos kutatómunkáját, amellyel sok-sok információt gyűjtöttek
a verseny névadójáról. Mayer Tamásné tankerületi igazgató, a zsűri elnöke elismeréssel szólt a
csapatok felkészültségéről, a felkészítő tanárok
munkájáról, az iskola pedagógusainak szerve-

zőmunkájáról. Eredmények:I. helyezés, (KÖÁI
Dózsa György Általános Iskola) Brimo Vidad,
Fekete Fruzsina, Fricska Dorottya, Miklya
Csanád. Felkészítő: dr. Luchmann Zsuzsanna. II.
helyezés (KÖÁI Széchenyi István Általános
Iskola Gátér) Ipacs Fanni, Körmöczi Márton,
Lőrincz Adrienn, Pallagi Lilla. Felkészítő: Körmöcziné Deák Krisztina. III. helyezés (KÖÁI
József Attila Általános Iskola) Blazsev Zsófia,
Csányi Anett, Kelemen Fanni Zsófia, Nemcsok
Anna Luca. Felkészítők: Héderné Kiss Brigitta,
Jankovszkiné Dobó Anikó. Különdíjasok – a
legjobb helyesírók: Gecse Anett (Móra Ferenc
Gimnázium), Kiss Laura (KÖÁI Platán Utcai Általános Iskola).

Magyarok Vására Kiskunhalason

Ötödik alkalommal tartják meg a Magyarok
Vásárát, melynek idén Kiskunhalas ad otthont március 15-én.

A rendezvényre közel 200 magyar kézműves
és termelő érkezik az ország minden tájáról.
Lesznek régiségek, népi játékok, kézműves be-

mutatók, magyaros ízek, finom borok, pálinka,
vidámság, népzene, ünnepi hangulat, házias finomságok és egyéb meglepetések. A jó hangulatról hagyományőrző csapatok gondoskodnak,
8 órától zenés programokkal és élő panoptikummal várják a látogatókat. A rendezvény
ingyenes.

„Madárbarátok” a Móravárosban

5. oldal

GYIÖK választás 2013

Kedves fiatalok! Április 17-én (szerdán) 8-14
óráig választást tart a kiskunfélegyházi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat. Indulhat ifjúsági polgármesternek és képviselőnek minden
nappali tagozatos, helyben általános és középiskolás diák.

Szavazásra jogosult minden félegyházi vagy
Kiskunfélegyházán általános vagy középiskolás
nappali tagozatos diák. Jelölőíveket a polgármesteri titkárságon vagy az iskolák diákönkormányzatot segítő pedagógusainál lehet átvenni.
A leadás határideje: 2013. március 18. 10 óra.
Érdeklődni lehet a Városházán a polgármesteri
titkárságon Bakos Arankánál, valamint az
iskolák DÖK segítő pedagógusainál.
GYIÖK Települési Választási Bizottság

Alapkőletétel
a Petőfi téren

Folytatás az 1. oldalról.
A szobortalapzat alapkőletétele előtt Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet. Műsorral közreműködnek a Móra Ferenc Gimnázium diákjai.
A Holló László Képzőművész Kör Galériájában
11 órakor nyílik Török Tamás grafikus kiállítása. A Rockárban 19
órától „Forradalmi táncház” lesz, Szabó Balázs
és zenekara közreműködésével. Petőfi sétát tartanak március 16-án 15
órától a Kiskun Múzeum
szervezésében, melynek
keretében a költő és családjához fűződő emlékekkel, korabeli épületekkel
ismerkedhetnek meg az
érdeklődők.

Koszorúzás helyett...

A Petőfi Emlékbizottság ezúton tájékoztatja
Önt, hogy a március 15-én, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartandó városi ünnepség idén nem a
hagyományos módon kerül megrendezésre.

Odúlakó Madár Információs Táblát helyeztek ki
február 19-én a Móravárosi Pihenőparkban
Meizl Ferenc nyugalmazott igazgató, a Madártani
Egyesület félegyházi vezetője kezdeményezésére.
Kárpáti Rita, a Natura Hungarika Közhasznú
Alapítvány projektmenedzsere elmondta, hogy
mindez a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg.

A KÖÁI Platán iskola Diákönkormányzatának tagjai és a 4. a és 4. b osztály tanulói örömmel vették

át a 30 madárodút, amelyet az iskola környezetében
levő fákra helyeznek ki, és vállalják azok gondozását Tarjányi Xénia pedagógus vezetésével.
Mester Ernő a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola igazgatója örömét fejezte ki a program megvalósulásáért. Hangsúlyozta, hogy a már
tavaly elkezdett környezetszépítés méltó folytatása,
és továbbra is támogat minden olyan kezdeményezést, amely a gyermekek környezeti nevelését
szolgálja, és hozzájárul a városlakók jó közérzetének fenntartásához.

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek
Kollégiuma pályázatán elnyert 10 millió forintnak köszönhetően a Petőfitéri szobor posztamense felújításra kerül. Köllő Miklós köztéri
alkotása ezért március elején ideiglenesen elbontásra kerül, hiányában koszorúzás helyett ünnepi
műsorral, alapkőletétellel és egy szál virággal
tartunk megemlékezést. A Petőfi Emlékbizottság
a Petőfi – szobor új posztamense köré, mint ahogyan egykor Segesváron volt, díszláncot kíván
elhelyeztetni, melynek költségeit közadakozásból szeretné előteremteni. Tisztelettel kérjük Önt,
amennyiben március 15-én koszorút helyezett
volna el a szobornál, az erre tervezett összeget,
vagy pénzadományt szíveskedjék felajánlani a
díszlánc elkészítésére. Az adományokat a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban elhelyezett
gyűjtődobozban lehet elhelyezni.
Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság

6. oldal

Piac sarok

Félegyházi Közlöny

Ezúton értesítjük Kiskunfélegyháza város lakosságát, hogy a „Kiskunfélegyházi
Béke téri termelői piac megújítása” című projekt 2013. március 4.-i határidővel
megkezdődött. A Kedvezményezett neve, elérhetősége: Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata (www.kiskunfelegyhaza.hu) 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth
u. 1. Támogató szervezet: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth
tér 11 Közreműködő szervezet: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI, nakvi@nakvi.hu) 1223 Budapest, Park u. 2.
A projekt várható bekerülési költsége nettó 63 304 285 Ft, melyből a Minisztérium által nyújtott támogatás összege 56 969 285 Ft.

A Projekt műszaki tartalma, tervezési feladatok vonatkozásban: • Geodéziai
bemérési tevékenység • Építészeti tervek elkészítése és engedélyeztetése •
Csapadékvíz elvezetési tervek elkészítése • Elektromos tervek elkészítése.
Közbeszerzési eljárás lefolytatása kivitelező kiválasztása vonatkozásában.
Építészeti kivitelezési munkák vonatkozásában: • Térburkolat építés alépítményi munkákkal 2425,99 m2 • Rozsdamentes fedésű elárusító asztalok
készítése, és helyszínen történő beépítése 2-4-6-8-10 m, összesen 732 fm
hosszúságban szimpla és dupla kivitelben és nem teljes körű polykarbonát fedésű
tetőszerkezettel ellátva 56 db • Csapadékvíz elvezető közmű kiépítése 109,3 fm
• Erős- és gyengeáramú alapcsövezés kialakítása világításhoz és egyéb elektromos
ellátáshoz 1816 fm • Meglévő fák kivágása és pótlása 37 db• Építési előkészítő
és befejezési munkálatok.
Műszaki ellenőri feladatok ellátása. Piaci termékalap felmérése, tanulmány
elkészítése és dokumentálása. Kistermelői értékesítési képzés 30 órában 30 fővel.
Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása
Projekt megvalósításáról, menetéről és jelentőségéről röviden: A projekt
megvalósítására Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be
a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz /VM/ a Tanyafejlesztési Program keretében
a Kiskunfélegyházi Béke téri termelői piac megújítása céljából, és 90 % mértékű
támogatást nyert a településünk a feladat végrehajtására vonatkozóan. A projekt
megvalósításához szükséges forrás (VM és 10 % mértékű saját erő) rendelkezésre
állását követően a kivitelező kiválasztására nyílt közbeszerzési eljárás keretében
került sor, a vállalkozási szerződés aláírásra került a két szerződő fél között (megbízó: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, a megbízott: Bács-Szinkron Kft.
Kiskunfélegyháza).
Ezúton tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza és a környező települések lakosságát,
hogy a felújítási munkálatok elvégzésének ideje alatt a piac ideiglenesen a Béke
téren fog működni. A kivitelezési munkák 2013. április 30-i határidővel
fejeződnek be, a projekt ünnepélyes zárórendezvényére ez után kerül sor. A projekt
megvalósításának irányításával a Polgármesteri Hivatal Beruházási Csoportja lett
megbízva. A felújítási munkák az engedélyezett műszaki tervek alapján valósulnak meg a megbízott műszaki ellenőr folyamatos felügyelete mellett. Az érintett
út- és közműkezelők, üzemeltetők, engedélyező és szakhatóságok, valamint a
közfeladatot ellátó szervek a munkaterület átadás-átvételi eljárásba bevonásra
kerültek. Kiskunfélegyháza lakossága a projekt megvalósításáról folyamatosan
informálódhat a város által működtetett honlapon keresztül (www.kiskunfelegyhaza.hu).
Összeállította: Hartyáni Gyula projektmenedzser

Megváltozott a forgalmi rend a piacnál

Két hónapig, a piac rekonstrukciós munkálatai ideje alatt, megváltozik a forgalmi rend a létesítmény környékén. A piac keleti és nyugati kapujánál 30-30
méteres szakaszt kell biztosítani a kivitelezők számára. Így tilos megállni az
Oskola és a Pázmány utca bevezető szakaszán. Az utcák egyirányú forgalma
azonban megmarad. Megállni tilos tábla kerül ki a piac előtt, a Petőfi utcától
a Pázmány utcáig. Egyedül az árusoknak lesz lehetőségük portékáiknak kirakására. Új parkolási lehetőséget biztosít - a meglévők mellett - a Constantinum Intézmény Jókai utcai területe, melyet erre a célra vett bérbe az önkormányzat – tájékoztatta lapunkat Balla László alpolgármester.
A Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy KISKUNFÉLEGYHÁZA

területén a 2013. március 15-én /pénteken/ esedékes hulladékszállítást 2013. március 16-án /szombaton/ végezzük.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
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Egyházi sorok

Ótemplom:
- Március 9-én 10 órától ministránsfoglalkozás lesz, délután 5-től Mária
litániát imádkozunk.
- Március 10-én a perselyadományokat a Szentföld javára gyűjtjük. A Betánia Katolikus Karizmatikus Közösség szeretettel várja Emmausz
kurzusra azokat a kedves híveket, akik szeretnének még nagyobb kedvet kapni a Szentírás olvasására. Helyszíne: Constantinum Óvoda,
időpontja március 14-17-ig.
- Március 17-én este ½ 7-kor, az esti szentmise után filmvetítés lesz a
templomban az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszus emlékére.
Újtemplom:
- Március 8-án, pénteken délután 6 órakor a Kálváriánál lesz ifjúsági
keresztút. Ezért nem lesz ifjúsági mise a Kalmár kápolnában.
- Március 9-én, szombaton délután 4 órakor filmvetítés lesz a csíksomlyói és a lengyelországi zarándokvonatról.
- Kérjük a kedves híveket, ha anyagi lehetőségeik engedik, fizessék be
az éves egyházi adót.
- Egyházközségi zarándoklatot, kirándulást szervezünk 2013. július 22
és 27 között Felvidékre. A részvételi díj 240 EURO és 13000 Ft.
Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 17 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
és 18 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 17.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 17.30 óra.
Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

Sok szeretettel vár Mindenkit a VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és
Drogprevenciós Központ és a Damaszkusz Közösség a Kiskunfélegyháza,
Bajza u. 36. szám alatt tartandó alkalmaira az alábbi időpontokban: Március 8.
18.00 óra Sidó Éva a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársa. Áplilis 5.
18.00 óra Répási Erika a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársa.
Bővebb információ hétköznap 14.00 órától 16.00 óráig az intézményben, illetve
a Damaszkusz közösség tagjainál a 06/ 30 543 4307 vagy a 06/30 508 5295
telefonszámokon kérhető.

Orvosi ügyeletek

FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint. GYERMEKORVOSI ÜGYELET:
OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
Hét közben: 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az
ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Március 11-től március 17-ig: HÓVIRÁG
Patika, Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 10/a. Tel: 76/463-363), március 18-tól március
24-ig: KAMILLA Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76 432-000.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Március 9-én és 10-én: Dr. Horváth Tibor, Kiskunfélegyháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097) és Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi
út 1. (Tel.: 30/234-3128), március 15-16-17-én Dr. Vígh István, Bugac, Rákóczi út
1. (Tel.: 30/234-3128) és Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.
70/667-7188).
GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06 70/32105-84.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Benke Brigitta – Réczi Zoltán.
Meghaltak:Balog János, Szekeres Lajos László, Kovács Ferencné Gurbó Valéria,
Drozdik János, Vidács József, Gál Jenőné Kanyó Ilona, Major Sándor, Varga Imre
– Kiskunfélegyháza. Pájer István – Izsák. Rigó Mihályné Rab Erzsébet – Ágasegyháza. Érsek József Sándor, Tóth Antal – Kecskemét. Benkevári Istvánné Maczonkai Sára Rózsa, Rácz Józsefné Ignácz Ilona – Tiszaalpár. Lángos József –
Fülöpszállás.
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Egy győzelem,
egy döntetlen

Félegyházi Közlöny

Ajándékok az olimpiai bajnoknak

Az extra liga 12-13. fordulójában a Kiskunfélegyházi FASI csapata február 22-én, hazai pályán fölényes 8:2 arányú győzelmet aratott a
szegediek ellen. Másnap Kecskeméten szerepeltek, ahol váratlanul szoros mérkőzésen 5:5
arányú döntetlent értek el.

Szeged ellen a Szudi-Korponai páros győzelme
után Móricz Máté remek formában 3 győzelmet
szerzett, míg Korponai Zoltán és Szudi Ádám
kettő-kettőt. Vasárnap Kecskeméten Móricz
Máté ismét remekül játszott és 3 győzelmet szerzett. Szudi két mérkőzésével sikerült döntetlent
elérni. Korponai ezúttal fáradtan játszott, így
mindössze 3 szettet tudott nyerni. A két mérkőzés
eredményével a félegyházi gárda 15 ponttal a
harmadik helyen áll a Budaőrs és a Pénzügyőr
csapatával. Legközelebb március 16-án 16 órakor fogadja a FASI a Pécs csapatát, majd április
5-én a Békési TE jön városunkba.
Némedi László

Tíz érem Bajáról

Hatodik alkalommal rendezték meg Baján, az
Emel Kupát, ahol 16 egyesület (köztük 3 külföldi csapat) versenyzői álltak rajtkőre. A kiskunfélegyházi Úszó Egyesület négy versenyzőjét indította el a február 23-ai megmérettetésen, az utánpótlás korúak úszóversenyén.

Az egyesületek közötti pontversenyben a 10.
helyen végeztek sportolóink, egyéni pontversenybe pedig, Burai Boglárka az első
helyen végzett korcsoportjában, így külön díjazásban részesült. Versenyzőink összesen 10
érmet nyertek: 3 arany, 2 ezüst és 5 bronzérmet. Eredmények, Kocsis Marcell (2001): 50
m pille: 4., 100 m hát: 3., 100 m mell: 1.
Vízhányó András (2003): 100 m hát: 3., 100 m
gyors: 3., 100 m vegyes: 2. Burai Boglárka
(2002): 50 m pille: 1., 100 m gyors: 3., 100 m
vegyes: 1. Vízhányó Blanka (2005): 50 m hát:
3., 50 m mell: 2., 50 m gyors: 4. Felkészítő
edzők: Kurucz Kornélia és Sebők János.

Nem szárnyalt
az Astra Bulls

Női futsal NB-I, felsőházi rájátszás.
MARLEY Tolna – Mözs – ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls 1 – 2 (0 – 2)
Március 3. vasárnap 18:00, Tolna, Városi Sportcsarnok. Játékvezetők: Tóth Csaba, Takács
Tibor, Suba Zoltán
Tolna-Mözs: Molnár Eszter – Hodován Edit,
Varga Adél, Simon Boglárka, Folk Zsuzsanna
Cserék: Maláti Dalma, Fábián Rebeka, Mausz
Renáta. Vezetőedző: Laki Zoltán
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Megyes Ágnes,
Dombai Nagy Anett, Szekér Anita, Pincze
Gabriella
Cserék: Godvár Katalin, Szabó Nóra, Molnár
Judit. Vezetőedző: Dombó János
Gólszerzők: Folk Zsuzsanna illetve Godvár
Katalin, Dombai Nagy Anett.
Varga Ferenc

7. oldal

Bensőséges hangulatú ünnepséget szervezett a DélKoreai 10. Speciális Olimpiai világjátékok kiskunfélegyházi „hőse”, Csontos Piroska számára március 1-jén Bense Zoltán önkormányzati képviselő
és Balla László alpolgármester a városi sportcsarnokban.

A rendezvényre meghívást kapott Németh László
edző, a félegyházi Jogging Plus Szuperinfó Futóklub
vezetője, Papp Elemér a tehetséges sportoló neve-

lőedzője, felkészítője, Kornokovics Györgyi
edző, illetve Piroska édesanyja is.
„Rájöttem, hogy a küzdés a legcsodálatosabb, amelyet el tudok képzelni. Ez a
dolog arra késztet nap, mint nap, hogy van
feljebb. Van miért élni, hogy van az életnek
értelme.” idézte köszöntője bevezetőjében
Csontos Piroska hitvallását Bense Zoltán.
A képviselő ezt követően a fiatal sportoló
érdemeit méltatta, majd elismeréssel szólt
az edzők és a felkészítők munkájáról.
Balla László alpolgármester az edzőknek,
a sportvezetőknek, a szponzoroknak és
nem utolsó sorban Piroska édesanyjának
mondott köszönetet munkájukért és támogatásukért.
A rendezvény végén vehette át Csontos Piroska
Balla László, Bense Zoltán, a Korrekt Ker. Kft,
és a P&P Pékáru Kft. ajándékát, egy kerékpárt, illetve egy tortát. A sportvezetők és a Dél-Koreai
10. Speciális Olimpiai világjátékok kiskunfélegyházi „hőse” elismerő oklevelet kaptak, melyeket
Balla László és Bense Zoltán adtak át.
-tudósítónktól-

Teremíjász bajnokság a sportcsarnokban
Teremíjász versenyt rendezett február 24-én a
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület a városi sportcsarnokban, melyre a Magyar
Történelmi íjász bajnokság krémje is meghívást
kapott. Városunkat a Kiskunfélegyházi Íjász
Egyesület, a Turul Koppány Íjászai HE és a
Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény Kossuth
Lajos Középiskola kollégiumának csapata képviselte. A versenyzőket Kapus Krisztián polgármester országgyűlési képviselő köszöntötte.

Félegyházi eredmények, longbow 18 – 49 alatt:
3. Kiss Jenő (Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület).
Vadászreflex férfi 18 – 49 felett: 13. Pöszmet
János (Turul Koppány Íjászai HE). Pusztai nő 14
alatt: 2. Steitz Adelina (Turul Koppány Íjászai
HE). Pusztai nő 14 – 17: 1. Vas Bianka, 2. Szeibert Nóra, 3. Ladányi Ágnes (Turul Koppány
Íjászai HE). Pusztai nő 18 – 24: 1. Keserű Szilvia, 3. Nathalie Friedrichs, 5. Drozdik Edina
(Turul Koppány Íjászai HE). 4. Minkó Éva (Kossuth Kollégium). Pusztai nő 25 – 49 év: 3.
Nemes-Nagy Ágnes, 4. Dongó Anita (Turul Koppány Íjászai HE). Pusztai férfi 10 év alatt: 4.
Farkas Márton (Turul Koppány Íjászai HE). Pusztai férfi 10 – 13 év: 3. Farkas Balázs, 5. ifj. Lovas
Ferenc, 6. Csányi Tamás (Turul Koppány Íjászai

HE). 4. Kovács Kristóf (Kiskunfélegyházi Íjász
Egyesület). Pusztai férfi 14 – 17 év: 1. Tábi János
(Turul Koppány Íjászai HE), 6. Farkas János, 8.
Téren Zoltán, 11. Víglási István, 12. Burku Mihály, 13. Tapodi István (Kossuth Kollégium).
Pusztai férfi 18 – 24 év: 2. Kiss János, 3. Boldog
Bence (Turul Koppány Íjászai HE). 4. Ifj. Drozdik
Károly (Félegyházi Íjászegyesület). Pusztai férfi
25 – 49 év: 3. Csányi József, 7. Szeibert Imre, 11.
Lovas Ferenc, 13. Vas Tibor, 18. László Norbert,
24. Papp Zoltán, 28. Szólya Imre, 34. Kis Csaba,
47. Kurucz Zoltán (Turul Koppány Íjászai HE).
31. Praczu Mihály (Félegyházi Íjászegyesület).
Pusztai férfi 60 év felett: 1. Fekete András
(Kiskunfélegyházi Íjász Egyesület).

Félegyházi atléták sikere Budapesten

Remekeltek a Jövő Bajnokai Diák
Sport Egyesület atlétái a 2013. évi
Fedett Pályás Serdülő Korosztályos
Országos Bajnokságon február 9-én
a Syma csarnokban Budapesten.

13 éves leány súlylökésben Balog
Emese VI. helyezett lett. Edzője
Petőné Kis Zsuzsanna. 13 éves fiú
súlylökésben Havasi Máté III.
helyen, Sánta Gergely IV. helyen
végzett. 14 éves fiú súlylökésben
Soós Miklós a II. helyet hódította el.
Edzőjük Kerék Csaba.

8. oldal
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Sport Poha-Rak OB Kiskunfélegyházán
Százhatvanöt versenyző indult különböző
versenyszámokban – egyéni, páros, csapatverseny, gyermek/szülő páros – a március 2-án Kiskunfélegyházán megrendezett Sport Poha-Rack országos bajnokságán. A magyar bajnokság egyben válogató verseny is volt az áprilisi Orlandóban
(USA/Florida) megrendezésre kerülő
világbajnokságra.

A megmérettetésre Szegedről, Budapestről,
Szentendréről, Svájcból, és Bács-Kiskun megye
településeiről érkeztek a versenyzők. A sportot
két esztendeje űzik Magyarországon, ami amellett, hogy az oktatásban, a mindennapos testnevelésben is hasznos, egyéni sportág is. Jól
fejleszti a szem-kéz koordinációt, a finom moz-

gást, érzékelést és a gondolkodást. Európában a
legtöbb verseny Németországban zajlik, ezért szeretnék a Közép-Kelet Európai zónát levédeni. A
tervek szerint az országos bajnokságok helyszíne
a jövőben Kiskunfélegyháza lesz – mondta el Kovács Gábor, a Sport Poha-Rak program szervezője, oktatója.

ETO FUTSAL CLUB – ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls 2 – 7 (1 – 3)
Február 27., Győr, Magvassy. Játékvezetők:
Ábrahám Attila, Csirke Rudolf, Czinder Imre.
ETO: Nagy Tünde – Csepregi Gabriella, Jakab
Réka, Szórádi Nikolett, Szűcs Adrienn. Cserék:
Vigh Renáta, Szűcs Vivien, Jakab Petra, Reményik Katalin, Somogyi Lilla, Szalai Krisztina, Tóth
Elvira. Vezetőedző: Molnár Attila
Astra Bulls: Vincze Anikó – Pincze Gabriella,
Megyes Ágnes, Jakab Kata, Szabó Boglárka.
Cserék: Molnár Judit, Szekér Anita, Dombai Nagy
Anett, Szabó Nóra, Oláh Erika. Vezető- edző:
Dombó János.
Gólszerzők: Csepregi Gabriella, Jakab Réka il-

letve Szabó Boglárka (3), Dombai Nagy Anett (2),
Szekér Anita, Pincze Gabriella. Sárga lap: Vigh
Renáta.
Dombó János(Astra-Bulls): Köszönetemet fejezem ki Hajba Ferenc gyúrónak, aki egy nap alatt
csodát művelt négy sérült labdarúgónkkal. A
győzelmet Zágor Bernadettnek ajánljuk, aki súlyos
sérülést szenvedett hétfőn. Az első félidőben még
egy kicsit izgultunk, de a második játékrészben
megtaláltuk a játék ritmusát. Magabiztos játékkal
jutottunk be a döntőbe.
Molnár Attila(ETO): Ezen a mérkőzésen is jobb
teljesítményt nyújtott ellenfelünk, fizikálisan is
fölénk nőttek. Az Astra megérdemelten jutott a
döntőbe.
Varga Ferenc

A Magyar Kupa döntőjében az ASTRA
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Hét érmet gyűjtöttek
be birkózóink

Az újonnan alakult kecskeméti birkózó szakosztály
szervezésében a katonatelepi iskolában tartottak egy
birkózó versenyt, ahol olyan kezdő gyerekek léphettek szőnyegre, akik csak néhány hónapja ismerkednek a sportág szépségeivel. A rendezők négy környékbeli csapatot hívtak meg. Abony, Bócsa,
Lakitelek és Kiskunfélegyháza is örömmel vett részt,
hogy a legfiatalabb generáció is megmutathassa
oroszlánkörmeit.

A verseny előtt a jelenlegi legjobb kecskeméti
birkózók tartottak egy rövid bemutatót, majd Lőrincz
Tamás Európa bajnok, olimpiai ezüstérmest faggathatták a gyerekek egy élménybeszámoló keretében,
de jelen volt még Bácsi Péter és Bánkúti Zsolt EB
győztes és Szabó Emese EB ezüstérmes birkózó is.
A félegyháziak hét fővel képviseltették magukat. Egy
súlycsoport volt, ahol tapasztaltabb birkózók is küzdhettek, ez a serdülő 70 kg, ahol Czibolya Milán második lett. A kezdők között a 26 kg-os súlycsoportban
Zsíros Juhász Zsombor a dobogó második fokára állhatott. Harmadik lett a 28 kg-os iskolások között
Hederics Zsombor, aki még óvodás. Szintén harmadik helyezést ért el a 30 kilósok között Farkas
Tamás. Ezután egy újabb ezüstérem következett,
amelyet nagy küzdelemben Homor Péter szerzett a
32 kg-osok között. A 36 kg-osok között Bátyai
Dorián végzett a harmadik helyen úgy, hogy óvodás
létére legyőzött egy iskolás fiút is! Végül pedig sikerült egy aranyat is szerezni Farkas Norbert révén,
aki a 40 kilogrammban nem talált legyőzőre. Edzők:
Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András

Falmászóink sikere

Balassagyarmaton rendezték meg a XX. Palóckupát. A kerek évfordulón a DSZDSE versenyzői ismét nagyot alkottak.
Városunkat Simon Ger gely, és Molnár Eszter
képviselte.

Az igen népes mezőnyben a selejtezőket kiválóan teljesítették, majd várták a végső megmérettetést. Molnár Eszter korosztályában a II. helyet
érte el, míg Simon Gergely az első helyen végzett. Gergely megmérettette magát a felnőtt mezőnyben is. Második helyen jutott a döntőbe,
sajnos nem tudta megtartani az előnyét és végül a
negyedik helyet tudta megszerezni. Sok élménynyel, és nagyon sok tapasztalattal lettek gazdagabbak. Fábián József növendékei tovább öregbítették az egyesület, és városunk hírnevét.
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