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Újabb ötvenegy lakásos társasház
újult meg Kiskunfélegyházán
Több mint 800 millió forintot költöttek a panelházak energiatakarékossági felújítására Kiskunfélegyházán. Ez idáig 15 háztömb rekonstrukciója valósult meg a panel program keretében,
kettő pedig folyamatban van.
A felújítás összesen 837 lakást érint.

Körbeállványozták
a Városháza erkélyét

A kődíszek eltávolítása után állványt építettek
a szakemberek a Városháza erkélye köré,
melynek segítségével szedik szét a mellvéd elemeit.

Ezek után gyártják újra a törött elemeket, tisztítják meg, javítják fel a megmaradó elemek
felületét. A munkálatok költségének felét a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának
pályázatán elnyert négymillió forint fedezi. A
tervek szerint a munkálatok április végéig befejeződnek.
Folytatás a 3. oldalon.

Vizit a szociális
intézményekben

Befejeződött az Arad u. 3/A-B-C. szám alatti társasház energetikai felújítása. A beruházás mintegy
84,7 millió forintba került, melyből 37 millió forintot az állam állt, az önkormányzat 7,7 millióval
támogatta a beruházást, míg a lakók mintegy 40 millió forinttal járultak hozzá a munkálatokhoz.
Az ötvenegy lakásos társasház felújításának ünnepélyes átadására március 28-án került sor. A
rendezvényen Kapus Krisztián polgármester és Gyenes Attila, a körzet önkormányzati képviselője
beszélt a projekt részleteiről.
Részletek a 3. oldalon.

Már 30 százalékban kész a csatornázás

A szennyvízcsatorna-beruházás jelenlegi helyzetéről, aktualitásairól számolt be március 28-án a sajtó
munkatársainak Kapus Krisztián polgármester és Hartyáni Gyula projektvezető a Városházán.
Kapus Krisztián beszédében kiemelte a nyolc mintegy 2,5 milliárd forintba kerülő beruházás
városrészt – Kossuthváros, Móraváros, Bika- jelentőségét és fontosságát Kiskunfélegyháza
hegy, Kertváros, Bankfalu, Molnártelep, Arany- szempontjából.
Részletek a 2. oldalon.
hegyi lakótelep, Zöldmező lakótelep – érintő,

Magyarország nem hagyja magát!

Aláírásgyűjtésbe kezdett március 26-án a FIDESZKDNP Kiskunfélegyházán. A „Magyarország nem
hagyja magát” című aláírásgyűjtés célja, hogy az
emberek kiálljanak a rezsicsökkentés mellett. Az
aláírásgyűjtő ívet elsőként Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, a 3. számú választókerület
országgyűlési képviselője írta alá a párt Béke téri
irodájánál.

2002 és 2010 között a gáz ára háromszorosára, a
villanyé pedig kétszeresére nőtt. A kormány úgy
határozott, hogy tíz százalékkal csökkenti a villany
és a gáz árát, félévtől pedig ezt teszi a víz és a szemétszállítás árával is.
Az emberek aláírásukkal olyan törvény, törvénymódosítás mellé állnak, amely érezhetően alakítja

át Magyarországot. Arra
mondanak igent, hogy
ezt a folyamatot - az észszerűség határain belül –
folytassa a kormány.
Nem tönkre akarjuk tenni a cégeket, hanem elvenni tőlük azt a pluszszot, amit eddig szétosztottak, vagy kivittek az
országból. Az intézkedések nagyon fegyelmezett
kormányzati munkát, előkészítést igényelnek.
Ennek ellenére bízom abban, hogy az év második
felében újabb rezsicsökkentések lesznek – mondta
el Lezsák Sándor.

A miniszterelnökség munkatársai tettek látogatást
március 29-én Félegyháza és Jászszentlászló szociális intézményeiben. A szakemberek tájékozódtak az ellátás minőségéről, az épületek állagáról,
illetve kikérték a vezetők véleményét az érvényben
lévő jogszabályok alkalmazhatóságáról is.

A tapasztalatokat Detre Nándor, a miniszterelnökség szociális főtanácsadója összegezte, és vázolta a
tervezett változtatások célját a sajtó munkatársainak
a kiskunfélegyházi városházán. Detre Nándor elmondta, a kormányzat szándéka, hogy ne csak
a jelentések, hanem személyes benyomások
alapján kerüljenek kidolgozásra a szakmai munkára vonatkozó törvény -és jogszabály módosítások.
Részletek a 3. oldalon.

Tájékoztató
fórumok a Városházán

Németh Szilárd országgyűlési képviselő,
a rezsicsökkentésért felelős politikus
április 10-én, szerdán 16.30 órakor Kiskunfélegyházán a városháza dísztermében
tájékoztató fórumot tart a rezsicsökkentéssel kapcsolatban.
Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár a köznevelés aktuális kérdéseiről tart előadást április 11-én, csütörtökön 14 órakor Kiskunfélegyházán a
városháza dísztermében.
A fórumra és az előadásra minden érdeklődőt tisztelettel hívnak és várnak!

2. oldal

Nem változik a
hozzászólások ideje

Továbbra is öt perc áll a képviselők rendelkezésére,
hogy témakörönként kifejtsék véleményüket a
képviselő-testületi üléseken.

Maradt tehát az érvényben lévő szervezeti működési
szabályzat szerinti időkorlát, miszerint az első hozzászólás ideje 3 perc, a másodiké 2 perc, a további
hozzászólást pedig meg kell szavaztatni. A többség
nem támogatta ugyanis Kollár László jobbikos képviselő javaslatát, aki az első hozzászólás idejét 10
percre, második hozzászólás idejét 5 percre szerette
volna „nyújtani”.

Pályázati felhívás

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv.
45 § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Jegyző
munkakör betöltésére. A munkakör legkorábban
2013. április 17. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április
15. A pályázat elbírálásának határideje: 2013.
április 16. A pályázat benyújtásának módja: Postai
úton, a pályázatnak Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével. Személyesen Kiskunfélegyháza Város
Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárságán 6100
Kiskunfélegyháza Kossuth L. u. 1. I. em. 30. A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Kiskunfélegyháza Város honlapja, Félegyházi Közlöny. www.kozigallas.gov.hu. Pályázati felhívás
részletesen: http://felegyhazikozlony.hu/?p=51320

Épül a csatorna

Az EOM-Kiskunfélegyháza Konzorcium kivitelezésében, „Kiskunfélegyháza Város szenynyvízcsatornázása, III-IV. befejező ütemek
megvalósítása” során 2013. március 18-ától
az alábbi helyszíneken történnek szenynyvízcsatornaépítési munkálatok:

Bankfalu: Szélmalom utca, Zsinór utca, Füvestó utca, Nyíl utca, Béla király utca, Arató
utca, Kasza utca, Lugas utca, Süveg utca.
Aranyhegy lakótelep: Bárány utca, Őz utca.
Bikahegy: Galagonya utca, Bikahegyi út, Kökény utca, Jókai utca. Móraváros: Orgona utca,
Tavasz utca I/1-1-3-0 csat. jel, Nefelejcs utca.
Molnártelep: 8636 hrsz. út 1-1-1 csat. jel,
0459/347. hrsz. út 1-1-0 csat. jel. Kossuth városrész: Jósika utca, Apaffy utca, Bessenyei utca

Piac-sarok

A piacon kapható termékek árai:
Vöröshagyma: 120-150 Ft/kg, fokhagyma: 800-1000
Ft/kg, burgonya: 100-160 Ft/kg, sárgarépa: 120-200
Ft/kg, fehérrépa: 200-400 Ft/kg, káposzta: 100-120
Ft/kg, kelkáposzta: 180-250 Ft/kg, karfiol: 550-600
Ft/kg, saláta: 150-200 Ft/fej, sóska: 800 Ft/kg, uborka:
800 Ft/kg, TV paprika: 150-200 Ft/db, gomba: 450500 Ft/kg, retek: 150-200 Ft/csomó, zöldhagyma: 80100 Ft/csomó, alma: 120-220 Ft/kg, dió: 2400-3000
Ft/kg, mák: 1000-1500 Ft/kg, szárazbab: 700-900
Ft/kg, méz: 1200-1600 Ft/kg, tojás: 30-35 Ft/db,
termelői tej: 120-180 Ft/kg.
A felújítás alatt a piac belső csarnoka zavartalanul
üzemel.
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A kitüntető címekről döntöttek a városatyák

A városi szintű kitünetésekről döntöttek március 28án a városatyák. A kitüntető címeket májusban, a
Városalapítók napján adják át.

„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím: Ficsór József ny. polgármester (posztumusz), dr. Réczi László egyéni ügyvéd. „Kiskunfélegyházáért” cím: Kállainé Vereb Mária Petőfi S.
Városi Könyvtár és Műv. Kp. igazgatója. dr. Tarjányi
József címzetes egyetemi docens. „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető
díj: Rádi Dezsőné ny. pedagógus. „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj: Pintér Anna ált. isk. tanár. „Kiskunfélegyháza Város
Közszolgálatáért” kitüntető díj: Barczikay Gábor
Polg. Hiv. ügyintézője. „Kiskunfélegyháza Város
Egészségügyéért” kitüntető díj: dr. Kunsági Elemér
Tamás fogszakorvos, adjunktus, főorvos, dr. Tóth
Zsolt Olivér háziorvos. „Kiskunfélegyháza Város
Szociális Ellátásáért” kitüntető cím: Vaszkóné Tarjányi Edit szociális munkás, igazgató-helyettes –
Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és Eü. Intézmény.
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető
díj: Csontos Piroska atléta. Kiskunfélegyháza Város
Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj: Mogyoró István festőművész. „Kiskunfélegyháza
Város Tudományos Munkáért” kitüntető díj: Dr.
Lantos Csaba tudományos segédmunkatárs. „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitün-

tető díj: Kiskunfélegyházi Petőfi S. Polgárőr Egyesület. „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának
Fejlődéséért” kitüntető díj: Polyák Mátyás a P&P
Pékáru Kft. tulajdonosa, Szűcs-Szabó Sándor a Rollsped Szállító és Szállítmányozó Kft.ügyvezető-igazgatója. „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevelél”: ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls, Bodor Melinda iskolatitkár – KTKIKI,
Csányi József nyugdíjas, Csesznok Gyuláné nevelőszülő – Szt. Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
BKM-i Igazgatóság, Csomán Jánosné ügyvezető –
Flower State Kft. (társasházkezelés), Günter Jakob,
Braunfels város alpolgármestere, a Braunfelsi Testvérvárosi Kör elnöke, Juhász István, a Kiskunfélegyházi
Nyugdíjas Klubok Egyesületének elnöke, Korond
település (Erdély-Románia), Kovács János cukrász,
Kristóf Klára nyugdíjas, Kiskun Természetbarát SE
elnökségi tagja, Magonyné Makány Anna ny. MÁV
állomásfőnök, Mayer László ny. tanár, Mezei
Istvánné ny. üzletvezető – Csillag Vendéglő, Solymosi Lászlóné, a Szent István Karitász Csoport
vezetője, Szűts Tamás Pál szobrászművész, Toldi Imréné dajka – Bercsényi Utcai Óvoda, Tóth Ervinné
tagintézmény-vezető – Százszorszép Óvoda, Turul
Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület, Varga
Judit Barbara – Válasz Szenvedélybeteg-segítő és
Drogprevenciós Központ – Egészségdokk Alapítvány, Yordanov Gencno Hristozov költő, műfordító
részére.

Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztin elmondta: „Földünk, saját életterünk
védelmének jelentős előrelépése a szennyvízhálózat
kiépítése, melynek befejező, utolsó üteme kezdődött
el tavaly ősszel városunkban. Jövő év nyarára teljes
körűen kiépül a Kiskunfélegyháza egyik legfontosabb környezetvédelmi feladatának számító szenynyvízcsatorna-hálózat. A beruházással régi vágya
válik valóra a félegyházi polgároknak. Ahhoz, hogy
Félegyháza szennyvízcsatorna-hálózata teljes legyen

a város területén, szükség volt az önkormányzati
szándékra, a pályázati támogatásra és a lakosság
anyagi hozzájárulására is. A polgármester ezt követően a munkálatok ütemezéséről beszélt.
A város két pályázatot tud benyújtani a támogatási
intenzitás vonatkozásában, melynek eredményeként
a támogatás mértéke 85 százalékról 95 százalékra
emelkedhet. A pénzt a tervek szerint az utak helyreállítására fordítanák – emelte ki Hartyáni Gyula projektvezető.

Vagyonkezelői szerződés-tervezet készül az önkormányzati tulajdonban lévő Kossuth u. 24. számú
ingatlanra, melyben a Petőfi Sándor Gépészeti
és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium
működik. A szerződés kidolgozására hivatott
munkacsoport tagja az önkormányzaton és az
érintett intézményen kívül a Magyar Bencés
Kongregáció Pannonhalmi Főapátság, valamint
a Klebersberg Intézményfenntartó Központ helyi
és megyei tankerülete. A tervezetet április 25-ig
kell elkészíteni – minderről március 28-ai ülésén
határozott a város képviselő-testülete.

alapítványt, hogy keresse meg a Klebersberg Intézményfenntartó Központot és kérjen állásfoglalást az állami fenntartásba vétel lehetőségéről. Dr. Gloviczki Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős
helyettes államtitkára levélben kifejtette: „Arra
vonatkozó jogszabályi környezet, sem szándék
nem létezik, hogy állami fenntartásba korábban
nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények kerüljenek. Az egyházi fenntartásba vétel reális, és a megismert tények alapján megalapozott út lehet egy esetlegesen válságba kerülő alapítványi fenntartású intézmény
megmaradásához.” Az említett információk birtokában Dr. Sulyok Miklós, a PG Alapítvány kuratóriumának tagja újabb kérelmet nyújtott be a
város felé, melyben kérte az iskola épületének oktatási célra történő átadását a Magyar Bencés
Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága részére.
Ennek ismeretében újabb egyeztetésre került sor,
melynek tükrében született meg a vagyonkezelői
szerződés-tervezet elkészítése, illetve a szerződés
kidolgozására hivatott munkacsoport megalakítása, melyet március 28-án hagyott jóvá a város
képviselő-testülete.
-munkatársunktól-

Már 30 százalékban kész a csatornázás

A bencésekhez kerül a gépészeti?

Mint köztudott, a Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Főapátság Szent Benedek Gimnáziumi Szakképző Iskola az elmúlt évben jelezte a
város felé, hogy átvenné a Petőfi Sándor Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola működtetését a PG Alapítványtól. A képviselő-testület
arra hivatkozva, hogy „nem látja azon garanciális
elemeket, melyek garantálnák a magas színvonalú
képzést és az ingatlan hosszú távú fenntarthatóságát” nem támogatta az épület használati
jogának és a hozzá tartozó vagyonnak az átadását.
Idén januárban a Jogi és Gazdasági Bizottság
összevont ülésén a város bizottságai felkérték az
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Örök nyugalomra helyezték Ernyes Lászlót Petőfi domborművet
avattak Bostonban

Mintegy százhúsz magyar jelenlétében avattak
Petőfi domborművet március 17-én Bostonban,
a Prudential Kereskedelmi Központban.

Gyászolók sokasága kísérte március 27-én utolsó útjára Ernyes László önkormányzati képviselőt,
az MSZP helyi szervezetének elnökhelyettesét a Felsőtemetőben. A városban ismert és elismert
közéleti ember, nyugalmazott tanár hetvenhárom évet élt. Búcsúbeszédet mondott Dr. Garai István
Levente országgyűlési képviselő és Kormányos Imre, volt önkormányzati képviselő.

Újabb ötvenegy lakásos társasház
újult meg Kiskunfélegyházán

Folytatás az 1. oldalról.
Kapus Krisztián polgármester elmondta, 2003ban még a Petőfi lakótelep önkormányzati képviselőjeként az egyik kezdeményezője volt a
panel program elindításának, amely az elmúlt 7
évben több, sikeresen lezárult lakóépület-felújítást eredményezett városunkban. Polgármesterré
választása után azt a feladatot kapta, hogy a város
történelmének eddigi legnagyobb, megközelítőleg 800 millió forint összértékű beruházásához – a város nehéz anyagi helyzete mellett is –
biztosítsa a 2009-ben vállalt önkormányzati
önerőt. A társasház-felújítási program sikeres lett.
Az Arad u. 3/A-B-C. szám alatti társasház energetikai felújítása során az 51 lakásos épület komplex felújítása valósult meg. A komplexitás az első
lakószint alatti födém és a külső homlokzatok
szigetelését, nyílászárók cseréjét, a tető víz- és
hőszigetelését, a közös helyiségek nyílászáróinak
cseréjét, termofor kémények kiváltását jelentette.
A beruházásnak köszönhetően az előzetes
számítások szerint megközelítőleg 70%-os energiamegtakarítás érhető majd el. A felújítás –

kiegészülve a kormányzat rezsicsökkentést célzó
intézkedés-sorozatával – a kiskunfélegyházi lakosok mindennapjait teszi könnyebbé, élhetőbbé.
A Majsai úti lakótelepen az Arad u. 3/A-B-C.
szám alatti társasház újult meg legutoljára. A
lakosok érezték az energetikai felújítás fontosságát, bár a tömb rekonstrukciója jóval nagyobb
áldozatot követelt tőlük, mint a korábban felújított házak esetében. A beruházás azért került
többe, mert megtakarítás szempontjából komplexebb beruházást valósítottak meg. Mára a Majsai út viszszanyerte régi fényét, szolgálva a
benne élő lakókat. A közterület rehabilitáció,
amely az egész lakótelepet érintette, tette teljessé
a beruházást. Mindemellett folyamatban van a
gyűjtőkémények kiváltása, ami szintén a komplexitás felé viszi a rendszert. A felújításokkal
újra 30-40 évet lehet garantálni a Majsai úti
lakótömböknek, amely a lakók és az önkormányzat felelős döntésének az eredménye –
emelte ki Gyenes Attila, a körzet önkormányzati
képviselője.
-g-

Folytatás az 1. oldalról.
A látogatás során megállapításrt nyert, hogy a
megtekintett szociális otthonokban és a hajléktalanszállón kiváló minőségű szakmai munka
folyik, az ellátás minősége a vártnál kielégítőbb.
Az intézmények mozgástere azonban bizonyos

fokig korlátozott, az érvényben lévő jogszabályok
egy része nem felel meg az elvárásoknak. A kormányzat épp ezeket az anomáliákat kívánja megszüntetni plusz források bevonásával, a jogszabályi mozgástér és rugalmasság növelésével. Az
épületek infrastrukturális fejlesztésére pedig tervben van egy rekonstrukciós program kidolgozása. A miniszterelnökség szociális főtanácsadója a sajtótájékoztatón elismeréssel
szólt az intézményvezetők -Zsótér Ágnes,
Gálig Erzsébet, Bálintné Bajnóczi Edit - szakmai hozzáértéséről is.
Kapus Krisztián polgármester elmondta,
fontosnak tartja az ilyen szakmai látogatásokat, hisz így a helyszínen tudják felhívni a
figyelmet a konkrét tapasztalatokra, a konkrét
lehetőségekre.
-munkatársunktól-

Vizit a szociális intézményekben

Az ünnepség szervezője Balogh Éva, Dr. Balogh
Lajos és Dr. Széchenyi Péter voltak. A tábla felállítása közadakozásból valósult meg, a domborművet Dr. Tarjányi József, a Petőfi Sándor Alma
Mater Társaság alapítója, a Petőfi Emlékbizottság
tagja adományozta Félegyháza nevében. A dombormű felállításban nagy segítséget nyújtott Dr.
Garai Gábor tiszteletbeli főkonzul.
http://felegyhazikozlony.hu/?p=50720

Körbeállványozták
a Városháza erkélyét

Folytatás az 1. oldalról.
A képviselő-testület 2011. július 21-i testületi
ülésén fogadta el a Városháza épületére vonatkozó intézkedési tervet. Tekintettel az épületszerkezetek állapotára, sürgőssé vált az épület
főhomlokzati erkélyének helyreállítása és az
attikafalon elhelyezett oszlopszerű kődíszek
leemelése. Ehhez nyújt segítséget a Nemzeti
Kulturális Alaptól nyert összeg. Az igényelt támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek mértéke a felújításhoz szükséges összeg 50 százaléka – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Csányi Judit, a projektmenedzsment csoport munkatársa.

„100x100 Biztonság”

Kiemelt bűnmegelőzési mintaprogramot hirdetett hazánk 100 településén a közbiztonság
erősítésére és a lakosság biztonságérzetének
javítása érdekében az Országos Polgárőr Szövetség.

Bács-Kiskun Megyéből Kiskunhalas, Kecskemét, Kunszentmiklós és Kalocsa polgárőrei
mellett a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület is elnyerte azt a jogot, hogy részt
vehet a „100x100 Biztonság” kiemelt mintaprogramban. Az idén januárban indult, 2014. december 31-ig tartó program fő célja 100 településen a
lakosság biztonságérzetének megőrzése és a közösségi bizalomerősítést, a rendőrség, az önkormányzatok, a polgárőrség és az állampolgárok
közötti kapcsolatok erősítése, „Tisztelet az
éveknek”, „Biztonságot az időseknek” programok, „A szomszédok egymásért” figyelőszolgálat megszervezése, „Egy iskola és egy polgárőr” mozgalom kiszélesítése.

4. oldal

Programajánló

Városi Könyvtár
Április 6., szombat 9.30 óra: A Madárbarát Klub
foglalkozása. Április 9., kedd 16.45 óra: A Könyvek
Klubja Olvasókör vendége: Halász Margit író.
Április 16., kedd 10 óra: Betűbölcsi. Beszélgessünk
a szoptatásról. Vendégünk: Szunyiné Kis Anita
önkéntes szoptatási segítő. Április 18., csütörtök 18
óra: Könyvek Klubja Biblioterápia c. sorozatunk
keretében Mayer Lászlóné középiskolai tanár
előadása Gárdonyi Gézáról. Gárdonyi a „tanítók
tanítója”. A Mórák Gárdonyiról. Vendégünk Keller
Péter, Gárdonyi József unokája, Gárdonyi Emőke fia.
Az általa szerkesztett Gárdonyi Géza honlap
elérhetősége: http://www.gardonyigeza.hu/. Április
19., péntek 12.30 óra: „Vámpírfalóknak”. Író-olvasó
találkozó Szurovecz Kitti és Hujder Adrienn írókkal.
Művelődési Központ
Április 11., csütörtök 17 óra: A Költészet Napja alkalmából Radnóti Miklós emlékest a Móra Ferenc
Gimnázium diákjainak előadásában „Emelj fel
emlék” címmel és az Irodalmi Alapítvány díjkiosztó
ünnepsége a színházteremben. Köszöntőt mond Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
Április 13., szombat 18 óra: Kiskunfélegyházi Dumaszínház előadása, fellép Bödőcs Tibor. Április 20.,
szombat 8 órától a Petőfi téren és a Gorkij
utcában: V. Tavaszi Virágünnep a Művelődési Központ, a Városi Önkormányzat és a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület szervezésében.
Kiskun Múzeum
Április 10., 17 óra: Könyvbemutató, Piroska
Katalin – Piroska István: Az aradi színház története I.
Tárogatón közreműködik: Tóth Ákos. Április 13.,
14-17 óra: Múzeumi játéknap. Időutazás. április
16., 17 óra: Kiskunfélegyháza múltja 1774 – 1848.
Előadó: Dr. Szabó Gyuláné Matyók Katalin (Móra
Ferenc Gimnázium).

Pályázatfigyelő

Én és Európa – gyermek rajzpályázat. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ
„2013 – a Polgárok Európai Éve” alkalmából rajzpályázatot hirdet Kiskunfélegyháza és térsége 1015 éves tanulói számára. A pályázat célja, hogy
ráirányítsa a fiatalok figyelmét Európára és a
benne élő polgárok lehetőségeire. Feladatul tűzi
ki, hogy a pályázók mutassák be Magyarország és
településük helyét Európán belül. Gyűjtsenek információt az Európai Unió céljairól, alkotásaik
segítségével ábrázolják saját véleményüket, nézőpontjukat, hogyan képzelik el jövőjüket, mint
tudatos, aktív európai polgárok. Az információgyűjtésben segítséget nyújt a városi könyvtár Európai Információs Alpontja. A pályázatokat
postán, vagy személyesen kell eljuttatni a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárba. Beküldési határidő:
2013. augusztus 2. Címünk: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9. A pályaművekre kérjük
ráírni: „Én és Európa” rajzpályázat. A beérkezett
pályaműveket szakmai zsűri bírálja el. A kiállítás
megnyitóval egybekötött díjátadóra augusztusban
kerül sor. A legjobb rajzok felkerülnek a könyvtár
honlapjára és facebook oldalára. A formai
követelmények és a részletes pályázati felhívás
megtalálható a könyvtár honlapján (www.psvk.hu.)
vagy tájékoztatás kérhető az alábbi telefonszámokon: 76/461-429; 70/338-73-17 (12 mellék)
A részletes pályázati kiírásokról érdeklődjön a
városi könyvtárban, nyitvatartási időben.
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Énekszótól volt hangos a Újtemplom

Regisztrált tehetségpontként csatlakozott az Országos Tehetségnap rendezvényeihez a KTKIKI
Batthyány Lajos Általános Iskola énekkara Bartók Béla születésnapjához kötődően. Ennek jegyében énekszámokkal és furulyajátékkal örvendeztették meg március 25-én az intézmény tanulói a város lakosságát, az arra járókat a Szent István templomban. Fellépett a Kicsinyek Kórusa,
a 7.z osztály, és a 2.z osztály tanulói.

Könyvbemutató az Ótemplomban
Elkészült Szász András újságíró, író és Vajda
Piroska újságíró „Egyedül Te vagy az Isten”
című, műfaját tekintve képes imádságos könyve.
A kötet bemutatójára március 20-án került sor
az Ótemplomban.

Bevezetőt és köszöntőt mondott Talapka
István címzetes apát, főplébános. A könyvet és
a szerzőket Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke mutatta be. Közreműködött Dr.
Tóth Ákos és Csósza Zoltán. A könyv eladásából
származó teljes bevételt a katolikus karitász csoportok segítségével jótékony célra fordítják.
Híres festők festményeivel illusztrált imakönyvet
nagyon sokan készítettek és készítenek napjainkban is. Ez a kötet, amely Vajda Piroska újságíró kollégám ötlete alapján készült, felborítja a
tradíciót. Egyetlen reprodukció sincs benne.

Bandi bácsi

Terescsényi Endre festőművész alkotásaiból nyílt
emlékkiállítás március 22-én a városi könyvtárban. A tárlatot Molnár István, a Kiskunfélegyházi
Képző- és Iparművészek Egyesületének elnöke
nyitotta meg.

Terescsényi Endrében Szlabóczky Emil, a
tanítóképző nagyformátumú rajztanára fedezte
fel tehetségét, s az ő biztatására lobbant fel szunynyadó, kiváló rajzkészsége. Először a Képzőművészeti Főiskolára, majd a szegedi Tanárképző
Főiskolára járt és lett Kiskunfélegyháza meghatározó rajztanára, aki igen sok művészt indított el
pályáján. 1970-ben vette át a Holló László Kör
vezetését és 33 évig irányította a közösség életét.
Vezetése alatt lettek ismertek a város határain túl,
1987-ben átvehették a Szocialista Kultúráért
Kitüntetést, majd 1988-ban az Országos Közművelődési Központ Módszertani Intézete által
adományozott Nívó-díjat kapott a Holló Kör. A
kör vezetőjének következetes, kemény, meg
nem alkuvó munkáját az évek során különböző

Annál több virág, napkelte, napnyugta, pillangó,
tavasz, nyár, ősz és tél, egyszóval minden, ami az
Isten teremtette gyönyörű világunk része. A könyvet más alföldi városokban és végül Nagyváradon is bemutatják – tudtuk meg Szász
Andrástól.

elismerésekkel fejezték ki. Terescsényi Endre
tanár úr megkapta az SZMT-díjat, a Szocialista
Kultúráért Kitüntetést, valamint a Pilinszky- és a
Holló-díjat is. Részt vett a Kör tiszaalpári nyári
alkotótáborának indításában, életében, kialakította és ápolta a budafoki Mészáros László
Képzőművész Egyesülettel a szakmai, baráti
kapcsolatot.
Soha nem akart művészképzést folytatni a Körben, de az ÉLET NAGY RENDEZŐ. A Petőfi
Sándor Általános Iskolából – ahol ő tanított – sok
olyan tehetséges fiatalt adott a keze alá, akik neki
köszönhetik, hogy az 1970-80-as években a kortárs magyar művészet, a magyar underground neves egyéniségei lettek. Mára pedig a magyar művészet illusztris egyéniségei ők. Bár kiváló rajzkészséggel bírt, alkotói egyéniségét, vénáját
felülírta polihisztori hajlama. Repülő- és autóvezetői oktatói tevékenysége mellett igen jelentős
fotószakkört működtetett. A városi könyvtárban
kiállított, nagyszerűen rendezett, szép egységes
anyag méltó Terescsényi Endre emlékéhez.
RF
Teljes cikk: http://felegyhazikozlony.hu/?p=50777
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Auschwitz Album a Kiskun Múzeumban
„Róluk, nekünk, nélkülük”
címmel nyílt vándorkiállítás
március 26-án a Kiskun Múzeumban az intézmény és a Móra
Ferenc Gimnázium közös szervezésében. A megnyitót követően a diákok mutatták be a Kárpátaljáról Auschwitz-Birkenauba érkező magyar zsidó
transzportokat ábrázoló képeket az érdeklődőknek. A kiállítás Félegyháza egykori zsidó
közösségének sorsáról tanúskodó dokumentumokat, fotókat is tartalmaz.

Két SS-tiszt 1944 májusában
kapott engedélyt arra, hogy végigfotózza egy
Kárpátaljáról származó zsidó transzport érkezését, a szelekciót, a vagyontárgyak elkobzását,
egészen a gázkamrák előtt kígyózó sorokig. A
papírképeket később a tábor felszabadításakor
egy túlélő, az akkor 17 éves, csonttá fogyott,
ruháért kutató Jákob Lili találta meg egy törülközőbe csavarva. A fotókon ott voltak akkor már
rég halott családtagjai, többek között két kisöccse

is, akik a fényképezés után tíz perccel már nem
éltek. Az album Amerikába került, s onnan indult
világ körüli útjára egyedülálló vándorkiállításként. A kiállítás, valamint a hozzá kapcsolódó oktatási program célja, hogy a holokauszt
helyi történetének bemutatása révén személyessé
és közvetlenné tegye a vészkorszak tragédiájára
való emlékezést.
-munkatársunktól-

Száznál több fát ültettek el a külterületen

Faültetési akciót szervezett március 24-én Selymesben és Haleszban Ván Jenő, a körzet
önkormányzati képviselője.

Az önkormányzat által megvásárolt százhúsz
szilfa csemetéből közel százat ültettek el a selymesi kerékpárút mellé, de került fa a közösségi házhoz, a haleszi iskolához is. A munkát a
helybéliek és a Selymesért Egyesület, a Haleszi
Gazdakör tagjai végezték el. Két héttel korábban tizennégy gyorsan növő facsemetét ültettek
el a Nagyszőlő úti Gazdakör belső udvarába,
illetve az épület elé. A fákat Ván Jenő szerezte
be saját költségén, melyeket a Nagyszőlő úti
Gazdakör tagjai ültettek el.

Kiskunfélegyházi városi keresztút

A nagyböjti szent időszak egyik hagyománya a keresztútjárás, amikor a hívő emberek Jézus Krisztus szenvedéseire és áldozatára emlékeznek. Kiskunfélegyházán már évek óta hagyomány, hogy
a Sarlós Boldogasszony és a Szent István templom között, a Virágvasárnapot megelőző pénteken
végigjárják e jelképes utat. Az idei keresztútra március 22-én került sor. Az Újtemplomban
kezdődő szentmisét követően a keresztút innen indult az Ótemplomhoz.
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GYIÖK választás 2013.

Idén április 17-én (szerdán) 8-14 óráig tartják
meg a kiskunfélegyházi Gyermek és Ifjúsági
Önkormányzati választásokat. Ifjúsági polgármesternek és képviselőnek minden nappali
tagozatos általános és középiskolás diák indulhatott.
Diák-polgármester jelöltek: Horváth Péter
(Móra Ferenc Gimnázium), Szakács Adrienn (KÖSZI Közgazdasági tagintézménye).
Képviselő-jelöltek: Balla Vivien (Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolája), Gáspárdy György János,
Jiang Béla Károly, Márki Dominika,
Szász Katalin Fanni (Constantinum Katolikus Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola), Bencsik Szabolcs, Varga
Nikolett, Vass János (KTKIKI Batthyány
Lajos Általános Iskola), Fábián Tifany,
Petrovics Vanda, Villás Vivien (KTKIKI
Darvas József Általános Iskola EPSz),
Görög Viktória, Pintér Ágnes (KÖÁI
József Attila Általános Iskola), Zsigó Nóra,
Rádi Mihály (KÖÁI Platán Utcai Általános
Iskola), Tholt Réka (KÖÁI Dózsa György
Általános Iskola), Nagy Bettina, Kolompár
Emese (BKKM Önkormányzat Kiskun Általános Iskolája), Erdei József, Gál Éva
(Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium Kossuth
Lajos tagintézménye), Marosi Szilveszter,
Bakró Dániel (KÖSZI Mezőgazdasági tagintézménye), Gulyás Csilla, Hevér Csaba,
Horváth Brigitta (KÖSZI Közgazdasági
tagintézménye), Horváth Péter, Molnár
Rita (Móra Ferenc Gimnázium), Kollár
László, Pogány Mihály (Petőfi Sándor
Gépészeti és Informatikai Szakképző Iskola
és Kollégium).

Passiójáték

Jézus Krisztus szenvedéstörténetének modern,
zenés feldolgozását láthatták az érdeklődők
március 24-én a Constantinum sportcsarnokában. A darabot az Ótemplom Fény Gyermekei Ifjúsági Közössége, városunk katolikus
fiataljai, a Padkaporos Táncegyüttes és a Félegyházi Táncszínház adták elő.
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Szubjektív

A költségvetés jobbikos szemmel

2013. február 14-én egyhangúlag fogadta el a képviselőtestület az ez évi költségvetést, egy nappal a határidő előtt. A hír akár egy egységes akarat eredményéről is szólhatna, de ez a vélekedés igen messze áll az igazságtól. Egyszer ez a
költségvetés egy fenekestül felforgatott önkormányzati feladat- és forrás rendszer
kivetülése, másrészt az önkormányzati erőviszonyok jelentős megváltozásának
eredménye.

A kormány az önkormányzati rendszer átrendezésével, a megyei és a járási kormányhivatalok felállításával egy központosított, közvetlen állami felügyelet alatt
álló közigazgatást hozott létre, ezzel megváltoztatta a 20 éves feladatmegosztást.
Ezzel párhuzamosan a kormány az elmúlt 10 évben felhalmozott önkormányzati
hitelállomány állami átvállalását kezdeményezte, mely a 2000 fő alatti településeken 100%-os, a nagyobb településeken 40-60%-os lehet. Városunk esetében
ez 3,3 milliárd Ft lett, igaz tavaly decemberben még nem 5,1, hanem 6,2 milliárdos
összegű tartozásról számolt be Kapus Krisztián. A dolog eddig szép, a hiba annyi,
hogy a város adóbevételeiből több mint 1 milliárdnyi forrást fog az elvitt feladatok
fejében elvenni (személyi jövedelemadó, iparűzési adó, stb.). Ezt fejeli meg a
magánnyugdíj pénztárak megtakarításainak (3000 milliárd Ft) városunk lakóira
eső részének – egyes számítások szerint 5-9 milliárd – felélése. Ennek fényében
már nem is olyan nagy mutatvány az adóság csökkentés. Arról ne is beszéljünk,
hogy a beszállítói állományok nem tartoznak abba a körbe, melyet most rendezni
akarnak. Megnyugtatásul - Jankovszki képviselő társamnak - közlöm, hogy ennek
ellenére örülünk a könnyebbségnek, amit az adósság átvállalás okoz, viszont a jövő
aggodalomra ad okot véleményünk szerint. Visszatérve a költségvetéshez, az
egységes igen annak a gesztusnak volt köszönhető, hogy a többségét elveszített
Fidesz frakciónak kényszerűségből is be kellett fogadnia az ellenzéki javaslatokat,
mert ellenkező esetben nem lett volna meg a többség az elfogadáshoz. Az pedig az
ellenzék udvariassága volt, hogy az elfogadott javaslatok és a központilag igen
szűkre szabott mozgástér miatt elfogadták a költségvetést. A költségvetés - mint
minden terv – teljesülése nagyban függ az évközi változásoktól. Így a megszavazott
bizalom mellett is kíváncsian várjuk, hogy a kórház tartozás állományának tárgyalásai milyen kihatással lesznek a város anyagi helyzetére, esetleg eredményt
tudunk elérni a kórház szolgáltatásainak visszaállításában. Kollár László - Jobbik

Hulladékgyűjtés a külterületeken

Értesítjük városunk érintett lakosságát, hogy 2013. április 6-án (szombat) a Halesz,
Galambos, Szabó-hegy, Ring-hegy és 2013. április 7-én (vasárnap) a Selymes,
Aranyhegyi ltp., Zöldmező ltp., Alpári úti hobbik, Kőrösi út, Nasztej Kft. tehenészete,
Mezőgazdasági bolt, Kis-Szegedi út térségében a Csongrádi Víz- és Kommunális
Kft. lomtalanítási akciót szervez Kiskunfélegyháza Város külterületén.
A gyűjtőhelyekre olyan alkalmilag képződött vagy felhalmozódott települési szilárd
hulladék helyezhető ki, amely a hulladékgyűjtést végző közszolgáltató által rendszeresített, az ingatlantulajdonos által rendszeresen használt gyűjtőedényzetben
mérete miatt nem helyezhető el. A GYŰJTŐHELYEKRE NEM HELYEZHETŐ
KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB MEZŐGAZDASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK, ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK,
ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HULLADÉK. Az előző bekezdésben felsorolt,
tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése esetén a szabálysértésekről szóló
2012. évi II. törvény 196. §. (2) bekezdése alapján az elkövető köztisztasági szabálysértést követ el és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. Kérjük az érintett lakosságot, hogy lomtárgyaikat a megjelölt napon 12.00 óráig szíveskedjen
kihelyezni a megadott gyűjtőhelyekre a közszolgáltató által elhelyezett nyitott konténerekbe. A gyűjtőhelyek az alábbiak: 2013. április 6-án (szombaton) Halesz:
1. II. dűlő eleje – aszfalt út felől, 2. VI. dűlő eleje – aszfalt út felöl, 3. Fekete erdei
dűlő – Halasi földút sarka. Felső-Galambos: 4. Külső-Galambosi Iskola-dűlő eleje
– aszfalt út felől (Galambosi Büfével szemben, a kőkereszt mellett) 5. Gazdaköri
iskolával szemben, Ring-hegy: 6. Ring-hegy I. dűlő – aszfalt út mellet . XIII. kerület:
7. Majsai út - Kisbolt-dűlő sarkánál: Galambosi –MÁV-megálló után jobb oldalon
Kiskunmajsa felé.
2013. április 7-én (vasárnap) Selymes: 8. III. dűlő - erdő felőli vége. További
gyűjtőhelyek: 9. Alpári úti hobbik: a csatorna előtti út és az alpári úttal párhuzamos
első útkereszteződésbe 10. Mezőgazdasági bolt mellé: a fakereskedés előtt lévő
terület. 11. Nasztej-tehenészet: a bejárattal szemben a villanyoszlop mellet lévő
terület. 12. Kis-Szegedi úton a Gyémánt lakóparkkal szemben. 13. Bárány u. – játszótér sarok (Aranyhegyi ltp.). 14. Mészöly Gy u. – Kocsis P. u. sarok (Zöldmező
ltp.). 15. Kőrösi út, volt Primagáz telep előtti közterület.
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe szíveskedjenek
beletenni! Környezetünk tisztasága érdekében tett segítségüket előre is köszönjük!
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály – Városüzemeltetési Csoport
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Egyházi sorok

Ótemplom:
-Április 7., húsvét 2. vasárnapján az Isteni Irgalmasság vasárnapján a
½ 11-es szentmisében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét
főtisztelendő Dr. Bábel Balázs érsek úr az arra felkészülteknek. Ezen
a napon délután 3 órától keresztutat végzünk, elimádkozzuk az Isteni
Irgalmasság rózsafüzérét és szentmisét mutatunk be az Isteni Irgalmasság oltáránál.
- Április 8-án ünnepeljük idén Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét.
Szentmisék lesznek ½ 7, 8 és este ½ 7-kor. A hagyományoknak
megfelelően az esti szentmise keretében nyílik lehetőség a lelki adoptációra.
Újtemplom:
- Április 6-án, szombaton este ½ 6-kor tavaszi koncert lesz templomunkban. A koncerten fellépnek a Lébényi Szent Jakab templom „Vox
Angelica” kórusa, a Kiskunhalasi Szent József Katolikus Óvoda és Általános Iskola Pedagógus kórusa és a Kiskunfélegyházi „Palestrina”
kórus.
- Tábort szervezünk felső tagozatos hittanosok részére július 1. és július
6. között a Kaposvár melletti Bárdudvarnokra. Érdeklődni és jelentkezni lehet a Plébánián és a hitoktatóknál.
Szentmisék: Újtemplom: h-péntek: 7 és 19 óra, szombat: 7, 18 óra, vasárnap 7, 9, 10.30
és 19 óra. Ótemplom: h-szo. 7 óra, 18.30 óra, vasárnap 6.30, 8, 9, 10.30, 18.30 óra.
Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia a Kalmár-kápolnában minden
hónap negyedik vasárnap 18 órakor.

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: Április 19. 18 óra:
Az alkalmat Tóth Anikó a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársa
vezeti.Május 3-4.: Pünkösdváró Szeminárium. A Szeminárium 2 napos, amelyet
Barna Máté atya Domonkosrendi tartományfőnök vezeti. 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,
76/463-222 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: Április 8-tól április 14-ig: KÖR Patika:
Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel.: 76/462-620, április 15-től április 21-ig:
MÓRA Patika, Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc tér 2. Tel.: 76/ 461-721
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Április 6-án és 7-én: Dr. Horváth Tibor
Kkfháza, Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097) és Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/367-7242), április 13-án és 14-én: Dr. Fekete Miklós,
Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/951-1955) és Dr. Sörös József,
Jászszentlászló, Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/667-7188).
GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek, meghaltak: Csányi Mihály, Tompai Károlyné
Horváth Julianna, Pelyhe Andrásné Szabó Ilona, Nagy Lajos – Kiskunfélegyháza. Papp István – Pálmonostora. Szőllösi Julianna Amália –
Fülöpháza. Kecső Ferencné Barna Veronika – Tiszaalpár. Sárga Mihályné Nagy Piroska – Jakabszállás. Földes Lajos – Orgovány.
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László Jenő
Sakk Emlékverseny

A VIII. László Jenő Sakk Emlékversenyt rendezték meg március 23-án délelőtt a Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth
Lajos Középiskolája és Szakiskolája ebédlőjében.

A verseny tisztelgés az „Ipari Iskola” tanára, sakkoktatója előtt, aki a város sakkozói közül sokak
nevelésében, oktatásában részt vett. Az emlékversenyen több mint 40 sakkozó indult 2 kategóriában. A rendezvényt László Zsolt, az emlékverseny alapítója, Jenő bácsi fia nyitotta meg. A
versenyt 7 fordulós svájci rendszerben bonyolították le. A versenybírói feladatokat Seres László
nemzetközi versenybíró látta el. A versenyen
három korábbi győztes is részt vett, az idén mégis
új név került a vándorserlegre Kemény Csaba
személyében. Eredmények: Felnőtt: 1. Kemény
Csaba 6 p, 2. Solymosi István 6 p, 3. Kovács
Zoltán 5 ponttal. Ifjúsági: 1. Hideg Ferenc Bendegúz 6 p, 2. Gulyás Réka 5,5 p, 3. Szekeres Orsolya 5 pont.

Nem érdemelt
vereséget a Vasutas

Március 24., Kecel: 50 néző. Vezette: Kőrösi
János, Sipos Áron, Kátai Gábor
Kecel – Vasutas 2:1 (1:1)
Kecel: Kapitány, Sendula P.(Flaisz), Szűcs, Horváth Á.(Kolompár), Sárközi, Filus G., Lehota,
Sendula J., Molnár (Prucser), Filus A.(Kovács
A.), Gombár, Edző: Doszpod Ferenc.
Vasutas: Kovács L., Abonyi, Toldi, Busa, Nádasdi, Polgár I., Horváth J., Terjék (Seres), Szabó
A., Fodor, Polgár Sz., Edző: Fekete József.
Gólszerzők: Horváth Ákos 2, illetve Polgár Szabolcs.
Sárga lap: Horváth, illetve Nádasdi, Fodor,
Horváth J. Piros lap: Szabó.
Kitűnt: Horváth Á, Filus G., Sendula J., Gombár
illetve Horváth J., Fodor, Polgár Sz., Terjék
Ifi: 13:0
A nagy iramú mérkőzésen rendkívül kigyenlített
volt a játék. A második félidőben majdnem felbillent a pálya, de helyzetig nem tudtak eljutni a
Keceliek. A mérkőzést a 80. percben megítélt
büntető döntötte el.

Első hely Szolnokon

Szolnokon került megrendezésre a RISZI kupa műfalmászó verseny. A rendezők szándéka
szerint az idei versenyt, “dzsembori” stílusban
bonyolították le. A fiatal gladiátoroknak hat
utat kellet teljesíteni. Városunkat a DSZDSE
versenyzője Simon Gergely képviselte.

Korosztályában 100%-os teljesítménnyel az
első helyen végzett. Gergely elmondta, hogy a
szolnoki verseny fontos állomása volt a
felkészülésének, hiszen a hétvégén, Miskolcon
fogják a Magyar bajnokság első fordulóját
megrendezni, és versenykörülmények között jó
edzésnek számított a RISZI kupa.
-tudósítónktól-

Félegyházi Közlöny
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Sikeres évet zárt a Félegyházi Ökölvívó
Tehetséggondozó Alapítvány

Évértékelőt tartott márciusban a három éve
működő, a KHTK sportolóit és a tehetséggondozást segítő Félegyházi Ökölvívó Tehetséggondozó Alapítvány a Fornetti éttermében.

A rendezvény első felében Szabó József, az
alapítvány kuratóriumának elnöke köszönte meg
a segítséget, a támogatásokat, melyek lehetővé

tették, hogy sikeresen zárult a 2012-es esztendő.
Az est folyamán Mihály János szakosztályvezető számolt be az országos bajnokságokon, a
diákolimpiákon és egyéb versenyeken elért
értékes eredményekről. Varga István vezetőedző
is köszönetét fejezte ki a szponzorok segítségéért, melyet példaértékűnek nevezett.
Némedi László

„Hajrá, hajrá dupla kék!”

Szponzori szerződést kötött a
Kiskunfélegyházi Kosárlabdázók Clubja és a Megaprofil Magyarország Kft., mely anyagi
alapot teremt a KKC szakmai
stábjának a 70 éves múltra viszszatekintő egyesület megújításához, elsősorban az utánpótlás
neveléshez – jelentette be március 21-én Iványi Ferenc, a KKC
elnöke és Csányi József, a
Megaprofil Magyarország Kft.
ügyvezetője a sajtó munkatársainak.

Iványi Ferenc elmondta, a megállapodásnak köszönhetően újra szélesre tárhatják kapuikat Kiskunfélegyháza ifjúsága előtt, megfelelő szakmai
felkészülést és versenylehetőséget biztosítva számukra. Munkánkkal bizonyítani szeretnénk, hogy
érdemesek vagyunk szponzorunk bizalmára. A
„Hajrá, hajrá dupla kék!” jelmondatunk a város
és támogatónk közötti jó kapcsolatot jelképezi.
Városi csapat kívánunk lenni, ennek jegyében
Félegyháza minden iskolájából várjuk a fiatalokat
egyesületünkbe.

Cégünk fennállása óta támogatja a sportot és a fiatalokhoz köthető programokat. Évek óta keressük
azt a partnert a városban, aki a számukra jutatott
támogatást, fejlesztéseket megfelelően tudja felhasználni. Ennek eredményeként született meg a
szponzori megállapodás a Kiskunfélegyházi
Kosárlabdázók Clubjával. Véleményünk szerint
olyan helyre fektetjük be pénzünket, ami a kiskunfélegyházi fiatalok javát szolgálja, biztosít számukra jobb sportolási lehetőséget – emelte ki
Csányi József.

Második alkalommal rendezték meg az
Aranyhomok Kupát Kecskeméten, melyet két
fordulóban bonyolítanak le 2013-ban is. A
március 23-án tartott, késő estig elhúzódó
úszóverseny első fordulóján 42 egyesület 708
versenyzője, összesen 1894-szer rajtolt el. A
Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 7 versenyzője, az egyesületek közötti pontversenyben az
előkelő 11. helyezést érte el.

gyors, 8. hely. Dobos Dorka
(2000): • 200 m hát, 5. hely,
• 400 m gyors, 16. hely.
Vörös Réka (1998): • 200 m
pille, 4. hely. • 200 m hát, 6.
hely, • 200 m mell, 4. hely.
Vízhányó András (2003): •
50 m hát, 7. hely, • 50 m mell, 5. hely, • 200 m
hát, 3. hely, • 200 m mell, 6. hely, • 400 m
gyors, 4. hely. Fazekas Bence (1999): • 200 m
hát, 8. hely. • 200 m mell, 1. hely, • 400 m
gyors, 7. hely. Seres Máté (1996): • 200 m hát,
6. hely, • 400 m gyors, 7. hely. Felkészítő
edzők: Kurucz Kornélia és Sebők János.

Aranyérmek az Aranyhomok Kupán

Eredmények: Vízhányó Blanka (2005): • 50 m
hát, 8. hely, • 100 m gyors, 4. hely. Burai
Boglárka (2002): • 100 m gyors, 13. hely, • 200
m pille, 1. hely. • 200 m hát, 13. hely, • 400 m
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Eredményesek voltak falmászóink

Látványos, és egyben kalandos megmérettetés volt a hétvégén Miskolcon, a Faktory
Sport Arénában. Válogatott aspiráns kiválóságok küzdötték le a magasságot a
sportcsarnok falmászmászó útjain. A kupára, amely egyben az első magyar bajnoki
forduló is, közel hetven gyermek, és felnőtt
nevezett.

A legfiatalabb versenyző hat éves, míg a
legidősebb negyvennyolc éves volt. Az ellenfél pedig huszonnégy igen nehéz út
felfelé, így valóban meg kellett szenvedniük
a versenyzőknek a sikerért. A hét órán
keresztül tartó folyamatos koncentrációt
követően „levezetésként” megrendezték a
gyorsasági Magyar Kupa fordulót is, így a
versenyzők elmondhatták, hogy mászásból
jutott a hétvégére bőven. A DSZDSE
versenyzői kiváló teljesítményükkel több
érmet is szereztek.
Eredmények: Simon Gergely (ifi A): nehézségi 1. hely, gyorsasági 1. hely, nyílt kategória (gyorsasági) 3. hely. Molnár Eszter
(serdülő): nehézségi 1. hely, gyorsasági: 1. hely.
Schultz Benjámin (gyermek): nehézségi 3. hely,
gyorsasági 2. hely. Sztrovecz Dániel (gyermek):

nehézségi 5. hely, gyorsasági 5. hely. Sztrovecz
Bence: nehézségi 6. hely, gyorsasági 6. hely.
Simon Fanni (felnőtt): nehézségi 7. hely.

Országos Tollaslabda Diákolimpia

Városunkban rendezik meg április 5-7. között az
Országos Tollaslabda Diákolimpiát a Jövő Bajnokai
Diák Sport Egyesület támogatásával a Kész Aréna
csarnokban.

A megmérettetésre az ország általános- és középiskoláiból érkezik több mint 400 versenyző. A három

nap alatt a versenyzők több mint 1200 mérkőzésen
mérik össze tudásukat műanyag-, illetve toll-labdával.
(Pénteken 11.00 és 20.00 óra között, szombaton 8.00
és 20.00 óra között és vasárnap 8.00 és 13.00 óra
között.) A rendezvény ingyen látogatható.
Pethő Károly, a Jövő Bajnokai DSE
tollaslabda szakosztály vezetője
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Ezüstérmes lett Réka
Németországban

Két helyszínen képviseltették magukat a Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói az elmúlt hétvégén.
A sumo sportban is jeleskedő Rekedt Nagy Réka
Németországban, az Európa bajnokságon szerepelt, méghozzá sikeresen. A félegyházi kislány a
45 kilogammos súlycsoportban küzdött és a
dobogó második fokára állhatott fel.

A birkózó fiúk Mezőhegyesre utaztak, ahol 160
versenyző kezdte meg a küzdelmeket szabadfogásban. Két óvodás is a csapattal tartott és
mindketten aranyéremmel jöhettek haza: Hederics Zsombor a 28, míg Bátyai Dorián a 35 kilogrammos súlycsoportban lett első. A diák korosztályban nagyszerűen birkózott Wagner Alex,
aki minden ellenfelét legyőzve szerzett aranyérmet a 42 kilogrammban. Szintén kiválóan versenyzett Szöllősy Balázs a 32 kilogrammban, Ő
második lett. A nap egyik legkellemesebb meglepetését Homor Péter szerezte azzal, hogy öt mérkőzéséből négyszer győzött, pedig ez még csak a
második versenye volt. A serdülők között Czibolya Milán állhatott a dobogó harmadik fokára
az 58 kilogrammosok között. A +70 kilogrammban szőnyegre lépő Rekedt Nagy Nóra szerzett
még egy ezüstérmet a nők mezőnyében. Edzők:
Ván Jenő, Kelemen András és Szabó József.

Félegyházi sikerek
a körversenyen

Négy érem a majsai vadászversenyen

Hét Koppány íjász nevezett be a március 23-án,
Kiskunmajsán megrendezett íjászversenyre. A
nagy létszámmal összegyűlt íjászok a tavasz reményében fogtak neki az igen nehéz 3D-s
vadászversenynek.
A Koppányok állták a sarat, hiszen pusztai felnőtt
nő kategóriában Keserű Szilvia első helyezést ért
el. Vas Bianka a pusztai felnőtt nő kategóriában

a második helyen zárta a versenyt 10 pont hátránynyal. Pusztai felnőtt férfi kategória is hozott sikert a Koppányoknak, Papp Zoltán második,
Csányi József harmadik helyen, míg Vas Tibor
hatodik, Boldog Bence nyolcadik, Kiss János tizennegyedik lett. Ennek a kategóriának érdekessége, hogy a három dobogós helyezett közt
mindössze 10 pont volt a különbség.
Dinnyés Gyula Koppány íjász

Immáron tizenkilencedik alkalommal rendezték meg Kecskeméten a Vásárhelyi Pál
Emlékversenyt, ami a FORNETTI futókörverseny egyik állomása. A idén március 23-án
megtartott rendezvényen a Jogging Plus Szuperinfó Futó Klub tizennyolc fővel vett részt.

Eredmények, ovis futás (300 m): 1. TrungelNagy Zalán, 2. D. Kószó Marcell. 1. osztály
(600 m): 1. Papp Laura. 2. osztály (600 m): 4.
Trungel-Nagy Kolos, 5. Patyi Csongor. 3. osztály (600 m): 1. Hegyi Boglárka. 4. osztály: 1.
Fricska Anna, 2. Patyi Lili, 1. Kis-Czakó Máté.
2500 m: 2. Fricska Fanni. 5 km, 18 év alatt: 1.
Hegyi Dóra, 1. Holló-Szabó Martin, 2. Varga
Tibor, 4. Csóka Donát. 5 km, 18-40 év: 2. Kornokovics Györgyi, 4. Papp István, 6. TrungelNagy Róbert. 10 km, 40-50 év: 1. Nagy Sándor.
Váltó futás 4x1200 m:1. hely, csapattagok: Fricska Anna, Fricska Fanni, Hegyi Boglárka, Hegyi
Dóra. Trungel-Nagy Kolos 9 évesen lefutotta
az 5 km-t és 4. lett.
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