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Félegyházi 

K ö z l ö n y
Hoffmann Rózsa 
a Városházán
A zsúfolásig megtelt díszteremben tartott előa-
dást április 11-én Hoffman Rózsa közoktatásért
felelős államtitkár, ahol pedagógusok, pol-
gármesterek, oktatási szakemberek gyűltek
össze, hogy informálódjanak a közoktatás ak-
tuális kérdéseiről. 

Az államtitkár asszony előadásában vázolta az
oktatási reform szükségességét és azt, hogy a
változó világ kihívásaihoz mennyire fontos al-
kalmazkodni a nevelésnek, az oktatásnak és a
pedagógusoknak egyaránt. Kitért az eddig vég-
rehajtott reformok hatásaira, azok sajtóvissz-
hangjára is. Az önkormányzati fenntartású
intézmények a januárban megalakult tankerüle-
tekhez tartoznak, így egységesebb lesz többek
között az intézmények ellátása, megszűnhetnek
a különbségek „szegényebb” és „gazdagabb”
önkormányzatok intézményei között. Cáfolta
azt a hírt, hogy a tulajdonos-váltással nem kap-
ták meg a pedagógusok a bérüket.

Folytatás a 3. oldalon.

Lebontották 
a Városháza erkélyét
Az elmúlt héten bontották le a Városháza erké-
lyét. A fém virágtartók eltávolítása után a szak-
emberek leemelték helyéről a mellvéd elemeit.

Rövidesen megkezdődik a törött elemek újra-
gyártása, az elemek tisztítása, a megmaradó ele-
mek felületének javítása. A munkálatok költ-
ségének felét a Nemzeti Kulturális Alap Igaz-
gatóságának Építőművészet és Örökségvédelem
Kollégiumának pályázatán elnyert négymillió
forint fedezi. A tervek szerint a munkálatok
április végéig befejeződnek. Részletek a 3. old.

Kiskunfélegyházi 
tavasz
E címmel hirdetett fotópályáza-
tot Kapus Krisztián polgármes-
ter. A városról készült fotókat a
kapuskrisztian6100@gmail.com
e-mail címre lehet elküldeni, me-
lyeket a Facebook oldalra folya-
matosan feltöltik. A beérkezett
pályaműveket szakemberek-
ből álló bizottság bírálja majd
el. 

Részletek a 4. oldalon.  

Sorra újulnak meg a társasházak  

Folytatódik a rezsicsökkentés 

Befejeződött a Deák F. u. 1-5. szám alatti társasház energetikai felújítása, amely a „Kiskunfélegy-
házi Épületfelújítási Program” keretében valósult meg. A beruházás közel 93 millió forintba került.
Az összeg csaknem felét (43.214.084 forint) a kormányzat biztosította, a város 8.357.042 forinttal
járult hozzá a rekonstrukcióhoz, a lakossági önerő 41 177816 forint volt. A felújított lakótömböt
április 10-én adta át Kapus Krisztián polgármester és Bense Zoltán, a körzet önkormányzati kép-
viselője. Részletek a 2. oldalon. 

A tervek szerint folytatódik a rezsicsökkentés,
melynek körét kiterjesztik a kéményseprésre,
a palackos és tartályos gázra, a szemétszál-
lításra és vízi közművekre is. 

A januárban életbe lépett 10 százalékos gáz,
áram és távhő árcsökkentés be nem tartása a
tervek szerint további szankciókat fog maga
után vonni.  A rezsicsökkentések végrehajtá-

sáról szóló törvényjavaslat már nemcsak fo-
gyasztóvédelmi bírságot ír elő a számlakép tar-
talmának és formájának megsértésekor, hanem
azt is, hogy ilyen esetekben minden fogyasztó-
nak tízezer forint kötbért kell kapnia a szolgál-
tatótól - jelentette be Németh Szilárd, a
rezsicsökkentést ellenőrző munkacsoport el-
nöke április 10-én, Kiskunfélegyházán.

Folytatás a 2. oldalon. 

Az eredeti terveknek megfelelően halad a Béke téri
piac felújítása. Az időjárás okozta két hetes csúszás
miatt a kivitelező megduplázott létszámmal dolgozik. 

A térburkolat egy része elkészült, elhelyezték az elekt-
romos hálózat kábelcsatornáit, folyamatban van az
elárusító helyek tetőszerkezetének kiépítése. A közel 64
millió forintba kerülő beruházás április végéig elkészül.
A folyamatos munkavégzéshez minden anyag a kivi-
telező rendelkezésére áll. Az elárusító asztalok fedésére
szolgáló polykarbonát lapok április közepén érkeznek
meg Félegyházára. Az eredeti tervektől elérően nem
csak 56, hanem valamennyi asztal lefedésre kerül, a
felmerülő plusz költségeket a város fedezi. Mindezen túl el szeretnék érni, hogy április végéig egységes színre
fessék a piac területén lévő épületeket – tájékoztatta lapunkat Balla László alpolgármester.

Készül a piaci elárusító asztalok tetőszerkezete

93 millió forintot költöttek az 53 lakásos társasházra 
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Alakuló ülését tartotta  április 4-én a Kiskun-
félegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahely-
teremtő Egyesület.  A tizenhárom vállalkozást
tömörítő szervezet elnöke Csányi József, a Me-
gaprofil Magyarország Kft. ügyvezetője, az alel-
nöki tisztet Fekete Benő mezőgazdasági
vállalkozó tölti be. Az egyesület tiszteletbeli el-
nöke Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés
alelnöke lett.                  

Fő célunk, hogy az egyesületben lévő vállalko-
zások számára meg tudjuk keresni azokat a lehe-
tőségeket, amelyek segítségével nem csak ön-
erőből, hanem különféle európai uniós, kor-
mányzati támogatások révén tovább tudják fej-
leszteni cégeinket, megőrizve, illetve tovább fej-
lesztve a munkalehetőségeket Kiskunfélegy-

házán. A vállalkozások teljes egészében elhiva-
tottak a város fejlesztéséért, tovább lépéséért, épp
ezért nem csak saját vállalkozásaink fejleszté-
sében gondolkodunk, hanem szeretnénk más cé-
geket is idehozni Kiskunfélegyházára, kapcso-
lataink, ismeretségeink révén. Az egyesület új
lapot kíván nyitni Kiskunfélegyháza gazdasági
életében – hangsúlyozta ki Csányi József elnök.
Lezsák Sándor támogatásáról biztosította a Kis-
kunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahely-
teremtő Egyesületet. Elmondta, a választóke-
rületben hasonló szerveződés fog létrejönni
Kiskunmajsán és Izsákon is. 
Az egyesület „közös asztalához” várnak minden-
kit, aki elsősorban a város és a Duna-Tisza köze,
az ország illetve a nemzet érdekében akar dol-
gozni - tette hozzá Lezsák Sándor..

Piac-sarok
A piacon kapható termékek árai:
Szárazbab: 600-900 Ft/kg, dióbél: 2000-
2800 Ft/kg, gomba: 440-570 Ft/kg, gyökér:
200-400 Ft/kg, fokhagyma: 700-1200 Ft/kg,
vöröshagyma: 100-160 Ft/kg, karalábé: 80-
100 Ft/db, karfiol: 400-450 Ft/kg, fejes ká-
poszta: 100-120 Ft/kg, kelkáposzta:
200-250 Ft/kg, burgonya: 100-150 Ft/kg,
mák: 900-1200 Ft/kg, paradicsom: 700-800
Ft/kg, TV paprika: 80-100 Ft/db, saláta:
120-150 Ft/fej, tojás: 30-35 Ft/db, uborka:
380-500 Ft/db, zeller: 50-100 Ft/db, alma:
150-220 Ft/kg, retek: 60-120 Ft/csomó,
zöldhagyma: 60-100 Ft/csomó, tej: 120-180
Ft/liter, méz: 1200-1600 Ft/kg .
A felújítás alatt a piac belső csarnoka zavar-
talanul üzemel.

„Egynek minden nehéz, 
soknak semmi sem lehetetlen”

Épül a csatorna 
Az EOM-Kiskunfélegyháza Konzorcium kivi-
telezésében, „Kiskunfélegyháza Város szeny-
nyvízcsatornázása, III-IV. befejező ütemek
megvalósítása” során április 11-től az alábbi
helyszíneken történnek szennyvízcsatorna
építési munkálatok.

Csatornázási helyszínek, Aranyhegy: Bárány
utca, Őz utca. Bankfalu: Délibáb utca, Pipacs
utca, Nyíl utca, Béla Király utca, Füvestó utca,
Zsinór utca. Bikahegy: Csanyi út, Galagonya
utca, Kökény utca, Jókai utca. Kossuthváros:
Bessenyei utca, Jósika utca, Apaffy utca, Dayka
utca, Radnóti utca, Dessewffy utca. Molnárte-
lep: 8636.hrsz út 1-1-1 csat. jel, 8602. hrsz út.
Móraváros: Tölgyfa utca, Tavasz utca I/1-1-3-
0 csat. jel,, Ibolya utca, Nyár utca.

Folytatás az 1. oldalról. 
Kapus Krisztián beszédében elmondta, 2003-ban
még a Petőfi lakótelep önkormányzati képvise-
lőjeként az egyik kezdeményezője volt a Panel
Program elindításának, amely az elmúlt 10 évben
több, sikeresen lezárult lakóépület-felújítást ered-
ményezett városunkban. Polgármesterré válasz-
tása után azt a feladatot kapta, hogy a város törté-
nelmének eddigi legnagyobb, megközelítőleg 800
millió forint összértékű beruházásához biztosítsa
a 2009-ben vállalt önkormányzati önerőt. Minden
nehézség ellenére is megvalósultak az épületek
felújításai, győzött tehát az elkötelezett munka, a
hit és a kitartás. 
A Deák F. u. 1-5. szám alatti társasház energetikai
felújítása 53 lakást érintett. 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.
Az előzetes számítások szerint megközelítőleg
70%-os energia-megtakarítás érhető majd el,
csökkenő szén-dioxid kibocsátás mellett. 

Bense Zoltán elmondta, Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata 2003 őszén alkotta meg a város
közigazgatási területén belül lévő társasházak tá-
mogatását célzó rendeletét, amelyben az iparosí-
tott technológiával épült lakóépületek energiata-
karékos felújításának támogatását és annak sza-
bályait rögzítette.  A 2006. évi helyhatósági vá-
lasztásokat követően a Lakás Bizottság elnöke-
ként folytatta a Jankovszki Zoltán által elkezdett
munkát és kezdeményezésükre a képviselő-tes-
tület a lakásgazdálkodási feladatok hatékonyabb
ellátása érdekében 2007-ben elfogadta az önkor-
mányzat lakásgazdálkodási koncepcióját, amely
kiemelt feladatként határozta meg a „Panel Prog-
ramként” ismert felújítás folytatását. 
Két év szünet után, 2008 februárjában a koráb-
binál komplexebb, országos program indult, ami
városunkban meghozta az áttörést. Kiskunfélegy-
házán a Panel Program keretében az elmúlt évek
munkájának köszönhetően 837 db lakás felújítása
valósult meg 809.786.326 forint összegben,
163.352.074 forint önkormányzati támogatással.                                       

-tudósítónktól-

Sorra újulnak meg a társasházak  

Folytatódik a rezsicsökkentés 
Folytatás az 1. oldalról.
A fideszes politikus a fórum első részében a re-
zsicsökkentést kiváltó okokról beszélt. Elmondta,
a szocialisták a 90-es évek közepén – hat nap alatt
- privatizálták az energiaipari szektort. A szerző-
désekben példátlanul magas eszköz-arányos nye-
reséget garantáltak a szolgáltatókat megvásárló
cégeknek. Ilyen magas nyereségtartalmat senki
sem garantál máshol Európában ezen a területen.
Ennek köszönhetően az energiaszolgáltatók 1040
milliárd forint nyereséget vittek ki az országból az
elmúlt majd két évtized alatt. A januárban beve-
zetett tíz százalékos rezsicsökkentést az energia-
szolgáltatók „összefogva a magyar családok ellen”
a bíróság előtt támadták meg. A kormány a csalá-
dok védelmében átalakította és rendeletalkotási
joggal ruházta fel az energiahivatalt, megakadá-
lyozva azt, hogy visszaálljanak a régi árak és ne
kelljen a családoknak visszafizetniük a rezsi-
csökkentésből származó megtakarításaikat. Né-
meth Szilárd elmondta azt is, hogy számos levelet
kaptak. A fogyasztók arra hívták fel a figyelmüket,

hogy sok esetben a szám-
lák sem tartalmilag, sem
formailag nem felelnek
meg a nemzeti fejlesztési
miniszter által rendelet-
ben előírt új számlakép-
nek. A hiányosságok mi-
att a szolgáltatókra bírsá-
got szab ki Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hivatal,
amelynek összege akár egymillió forint is lehet.
Németh Szilárd beszélt a rezsicsökkentések vég-
rehajtásáról szóló törvényjavaslatról. Amennyiben
ez elfogadásra kerül, már nemcsak fogyasz-
tóvédelmi bírságot szabhat ki a hatóság, hanem
minden fogyasztónak tízezer forint kötbért kell
kapnia a szolgáltatótól. A politikus elmondta azt
is, hogy ezidáig 370 ezer aláírás gyűlt össze a
rezsicsökkentés mellett.  A fórum második fe-
lében a jelenlévők osztották mag tapasztalatikat a
rezsicsökkentéssel kapcsolatban, illetve tették fel
kérdéseiket Németh Sziládnak. 

Az MSZP Kiskunfélegyhá-
zi Szervezete április 11-i
sajtóközleményében tudat-
ja, hogy döntés született
Ernyes László önkormány-
zati képviselő megürese-
dett képviselői helyéről.

2013. március 14-én rövid
betegség után 73 éves korá-

ban elhunyt Ernyes László MSZP-s önkormány-
zati képviselő. Mivel tisztségét lista alapján töl-
tötte be, pótlásáról a helyi MSZP gondoskodik.
A 2010-ben elfogadott listán harmadik Fliszár

Károly, negyedik Horváth Tamás, ötödik Tancsa
János volt. Az elnökség úgy határozott, hogy a
döntést a tagságra bízza, titkos szavazással dőljön
el, ki pótolja Ernyes Lászlót a hátralévő másfél
évben. 2013. április 4-én a taggyűlésen három-
szori szavazás után is szavazategyenlőség volt
Fliszár Károly és Horváth Tamás között. A tag-
gyűlés úgy határozott, hogy, április 9-én újabb
szavazással dönt. A szavazás eredményeként két
szavazat különbséggel Horváth Tamás nyert, így
ő töltheti be a megüresedett helyet.
Önkormányzati munkájához sok sikert kívánunk!

MSZP Sajtószolgálata

Kiegészül 
a képviselő-testület
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Fennállásának 25. évfordulóját ünnepli idén a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület. Ennek
jegyében tartotta meg a tagság ez évi rendes
közgyűlését április 5-én a városi könyvtárban.
A megjelenteket Laczkóné dr. Szabó Klára, az
egyesület elnöke köszöntötte, majd a KTKIKI
Darvas József Általános Iskola diákja és a
KTKIKI vonós tanszakának triója adott műsort.

A jelenlévők elsőként az
egyesület elhunyt tagjairól
emlékeztek meg. Ezt követő-
en a kitüntetetteket és a szü-
letésnaposokat köszöntötték.
A jeles évforduló alkalmából
az egyesület valamennyi tag-
ja emléklapot kapott. Dr. Tar-
jányi József, a Petőfi Sándor
Alma Mater Társaság alapí-
tója, a Petőfi Emlékbizottság
tagja meglepetéssel készült.
Az erre az alkalomra készí-

tetett „Álomképek Petőfi életéből” című füzetből
az egyesület minden tagja kapott egy példányt.
A beszámolókat követően szó esett a tavaly
elvégzett munkáról, majd
az ez évi terveket, prog-
ramjavaslatokat és a költ-
ségvetést tárgyalta meg,
fogadta el a tagság.

-g-

A terveknek megfelelően halad a városi strand
külső úszómedencéjének felújítása. A szakem-
berek elsőként a medence felső, vízből kiálló
pereméről bontották le a csempéket, majd meg-
kezdődött a mélyalapozás, a kiegyenlítő, a vízzáró
rétegek felhordása. 

Ezt követően kerülnek helyükre az új csempék,
javítják ki a medence fugáinak hibáit. A 3,9 millió

forintba kerülő beruházással május első hetére
készül el a kivitelezést végző cég. Mindezen túl a
strand valamennyi külső medencéjét is rendbe
teszik – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Balla
László alpolgármester.
Mint arról már korábban beszámoltunk, megál-

lapítást nyert, hogy az öt esztendeje átadott kültéri
medence föld feletti szegélyén a csempeburkolat
mállik, a burkolólapok leesnek. Mivel a részleges
javítás nem vezet eredményre, szükségessé vált a
medence felső részének rekonstrukciója. A
beruházásra 3,9 millió forintot szavazott meg a
képviselő-testület. Képviselői javaslatra igazság-
ügyi szakértő bevonásával vizsgálat indult annak
érdekében, hogy kiderüljön történt-e mulasztás,
illetve megállapítható-e a kivitelező felelőssége a
medence ilyen mérvű állagromlása miatt. Ameny-
nyiben ez bebizonyosodik, a szakvélemény bir-
tokában tud majd érvényt szerezni igazának a
város.

Kihelyezett irattárat létesít a volt Petőfi Sándor
Általános Iskolában Kiskunfélegyháza város
Polgármesteri Hivatala, mely jelenleg a Pannon
Egyetem képzési helye és a Szolnoki Főiskola
Kiskunfélegyházi Telephelyének is otthont ad. 

A hivatal épületében a több helyen is elhelyezett
iratok kinőtték a Városháza épületét, ezért meg-
oldást kellett találni a dokumentumok további biz-
tonságos tárolására. A volt Petőfi iskola száraz,
tágas és használaton kívüli tantermei megfelelő
helyet biztosítanak majd a rohamosan gyarapodó
irattár számára. A költözésben a hivatal köztiszt-
viselőin kívül 11 fő közfoglalkoztatott és a
VSZKSZ munkatársai vesznek részt. A kihe-
lyezett irattár létesítésével a hivatal épületén belül
három helyiség szabadul fel, ahol egy étkezőt, egy
irodát és egy műhelyt is kialakítanak. A kihe-
lyezett irattár gondozásában és rendezésében a
közmunkaprogram keretein belül két fő munka-
vállaló számára biztosít munkalehetőséget.

Kis Mónika főelőadó

Kihelyezett irattár
a volt Petőfi iskolában

A lakók összefogásának
köszönhetően két út menti
kereszt szépült meg a ga-
lambosi részen. 

A keletkezés évszámát jel-
ző márványtáblát helyez-
tek a Nagyszőlő úti óvo-
dánál lévő kereszt olda-
lára, lefestették a korpuszt,
valamint rendbe tették az
„Újbeton” melletti egyházi
jelképet is.

Megszépültek a keresztek

Folytatás az 1. oldalról.
Az erkély felújítására elnyert összeg a Városháza
attikafalán elhelyezett oszlopszerű kődíszek le-
emelésére is biztosított fedezetet. A rossz állapotú
díszítő elemek újragyártása érdekében a város a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága, Építőmű-
vészet és Örökségvédelem Kollégiuma által, a
„Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek
veszély-elhárításának, állagmegóvásának, rész-
leges helyreállításának támogatására” címmel
kiírt pályázatán is elindult. Siker esetén 6,9 millió
forint támogatásban részesülhet az önkormányzat.
A beruházás teljes összege 7,7 millió forint –
tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Csányi Judit,
a projektmenedzsment csoport munkatársa.

Lebontották 
a Városháza erkélyét

Huszonöt éves  a közművelődési egyesület

Hoffmann Rózsa a Városházán

Jól halad az úszómedence rekonstrukciója

Folytatás az 1. oldalról. 
Az iskolai beiratkozások kapcsán megemlítette,
hogy a szakemberek szerint sem indokolt a 6
évesnél idősebb gyerekek óvodában tartása. Vi-
szont továbbra is lehetősége van indokolt eset-
ben a szülőnek és az óvodának kérnie a nevelési
tanácsadó szakvéleményét az óvodában mara-
dáshoz. A 3-6 évesek a legfogékonyabbak, ebben
az időszakban szakemberek, óvodapedagógusok
irányításával értelmi, érzelmi, szociális képes-
ségeik fejlődése még hangsúlyosabb. Ezért fon-
tos, hogy ezt az időszakot óvodában töltsék a
gyerekek. Kitért az erkölcs- illetve a hittan ok-
tatás bevezetésére és a mindennapi testnevelés
fontosságára.
Az előadás második részében a következő évek
terveiről, a pedagógusokat érintő „Életpálya-
modell” részleteiről hallhattak információkat. A
szaktanácsadói-rendszer kiépítésével, szaktanács-
adók képzésével tényleges segítséget kaphatnak
a pedagógusok szakmai munkájukhoz. A peda-
gógusok munkaidejével kapcsolatban elmondta,
hogy a megtartott órák száma csak kis mérték-

ben emelkedik, viszont az igazgatók feladata lesz
a fennmaradó, oktatással, neveléssel kapcsolatos
pedagógiai tevékenységek regisztrálása.
Ezzel összefüggésben beszélt a közalkalmazotti
bértábla tervezett pozitív változásáról is. El-
mondta, csak attól a pedagógustól várható el,
hogy több időt, energiát fektessen nevelő-oktató
munkájába, akinek nincsenek anyagi gondjai,
pedagógus fizetéséből el tudja tartani magát,
családját.                                   Molnár Katalin
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Városi Könyvtár
Április 19., péntek 12.30 óra: „Vámpírfalók-
nak”. Iró-olvasó találkozó Szurovecz Kitti és
Hujder Adrienn írókkal.
Április 20., szombat 8-12 óra – Petőfi tér –
Gorkij utca: Tavaszi virágünnep a Városi
Könyvtár és Művelődési Központ, a Városi
Önkormányzat és a Móra Ferenc Közművelő-
dési Egyesület szervezésében.
Április 25., csütörtök 18 óra: „Könyvekkel
teljesebb lelki életet” c. sorozatunk keretében
dr. Domján Mihály szakpszichológus és csa-
ládterapeuta előadása A tisztelet helyreállítása
a családon belül címmel.
Április 26., péntek 17 óra – Gyermekbiro-
dalom: Minden napra egy mese. Mit meséljünk
gyermekeinknek és mikor? Milyen mesét vá-
lasszunk? Előadó: Szentkúti Márta meseterapeuta
és meseíró.
Április 30., kedd 10 óra: Betűbölcsi. Mozgás
és beszédfejlesztés. Vendégünk: Tarjányiné
Farkas Éva fejlesztőpedagógus.
Művelődési Központ:
Április 27., szombat 18 óra: Solti Károly-est
Szikora István szervezésében.
Április 30., kedd 17 óra:  Nők Akadémiája so-
rozat: Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatója.
Előadó: dr. Tóth Edina egyenlő bánásmód refe-
rens.
Kiskun Múzeum:
Április 23. kedd 15 óra: Rendőrség napja al-
kalmából kiállítás megnyitó, előadás.
Április 24. szerda 17 óra: Félegyháza anno …
klub találkozója.
Április 26. péntek 16 óra: „Modern régészeti
technikák és módszerek” címmel előadás,
beszélgetés. Előadó: Rosta Szabolcs régész, a
Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója.  
Április 27. szombat 9 – 17 óra: Tárt kapuk –
nyílt nap a kiskunfélegyházi múzeumokban, 15
óra – Városi séta – Barokk emlékek Kiskunfél-
egyházán.
Rocktár
Április 19. péntek 20 óra: Paddy And The
Rats koncert. Április 20. szombat 20 óra:
Kiscsillag koncert. Április 26. péntek 20 óra:
Firkin koncert.  Április 27. szombat 20 óra:
The Carbonfools koncert.

Radnóti Miklós emlékestet tartottak április 11-
én a Móra Ferenc Gimnázium diákjai és tanárai
„Emelj fel emlék” címmel a Költészet Napja al-
kalmából a művelődési központ dísztermében.
Ezt követően került sor a Kiskunfélegyházi Iro-
dalmi Alapítvány díjkiosztó ünnepségére is. A
költészet napi ünnepséget Kapus Krisztián pol-
gármester, a díjkiosztót Mindák József, az
alapítvány elnöke nyitotta meg.

A Kiskunfélegyházi Irodalmi Alapítvány által, a
költészet napja tiszteletére meghirdetett szépiro-
dalmi pályázat eredményei:  Próza kategória: 1.
Bodor Mónika (Novemberi hó), 2. Horváth And-
rea (Az alkohol okozta terror), 3. Beálló Vera (Vá-
gyak városa). Ifjúsági különdíj: Szőke Zsanett (A
magányos ketyegő). Különdíj: Nagy József
(Kísér a múlt).  Vers kategória: 1. Horváth István
(A múló világ, Menekülj el, Várlak vándor), 2.
Kiss Csaba (Álomcsepp, A beteg, Boszorkány),
3. Sáfrán Miklós (Ringató, Nyom, Tenyérjóslás).
Különdíj: Tarjányi Szilvia (Ne feledd!, Ha elhal a
búzaszem…, A számla végösszege). A pályázati
kiírásnak megfelelően az első helyezett 15000, a
második 10000, a harmadik pedig 5000 forint
értékű vásárlási utalványt kapott. A különdíjasok
3000 forint értékű utalványt, az ifjúsági különdíjas
pedig egy dísz-emléktollat vehetett át. 

A Radnóti Miklós  Emelj fel emlék c. est közre-
működői: A műsort összeállították a gimnázium
tanárai: Karácsonyi Melinda, Bozóné Rosta Esz-
ter, Szolnokyné Kovácsik Zita, Fekete Zoltán.
A zenekar tagjai: Marschalek Eszter, Dankó
Dániel, Jankovszki Réka, Barna-Pap Bianka,
Fekete János, (öregdiákok): Hegyi Bence, Péter
László, Jankovszki Anna.
Mozgásszínház: Schmidt Réka, Kormányos Ad-
rián, Szmilkó Anna, Kovács Zsófia, Szabó Bence,
Nagy Ákos, Nagy Dániel, Reznyák Bence, Kis
Milán, Csányi Balázs, Karsai Kamilla, Nagy Renáta,
Csikós Judit, Pallagi Ágnes, Turcsányi Vivien,
Zoltán Orsolya, Réczicza Noémi, Fekete Evelin,
Farkas Blanka, Kurucz Ágnes, Szabó Réka,
Doroghy Zsuzsanna, Enyedi Miklós és Cserkó
Fanni.

30 esztendős a Platán Utcai Általános Iskola
Idén ünnepli fennállásának
harmincadik évfordulóját a
KÖÁI tagintézménye, a Platán
Utcai Általános Iskola. Az év-
forduló alkalmából április 3-
án tartottak ünnepséget az
iskola parkjában. 

A rendezvény keretében emlék-
fát ültettek, majd egy erre kiala-
kított márvány kazettában he-
lyeztek el a diákok (osztály-
onként) üzeneteket az utó-
kornak. Az ünnepségen jelen
voltak Meizl Ferenc és Károly
József, az iskola volt igazgatói
is. Mester Ernő, a KÖÁI igaz-
gatója beszédében elmondta, a Platán iskolából
az elmúlt harminc év alatt nagyon sok olyan diák
került ki, akik a magyar és a helyi társadalom

hasznos tagjai lettek. A jelenleg itt tanuló diákok
előtt is szép jövő áll, melyre garancia a jól
képzett pedagógus gárda.

Radnóti est a művelődési központban 

Pályázatfigyelő

Programajánló

A legszebb tavaszi fotó Kiskunfélegyházáról.
Fotósok, fotózást kedvelők és mindenki más fi-
gyelmébe!!! Bármilyen témájú fotót várunk,
mely városunkban készült, vagy városunkat
ábrázolja. Más városokról készült fotókkal nem
lehet pályázni.

A beérkezett pályaműveket szakemberekből álló
bizottság bírálja majd el. A pályamunkákat a ka-
puskrisztian6100@gmail.com e-mail címre lehet
elküldeni, melyeket a Facebook oldalra folya-
matosan töltünk fel. Kérjük, hogy a fotóhoz mel-
lékeljék a fotót készítő nevét, telefonszámát, és
azt, hogy hol készült és mit ábrázol a kép. Egy pá-
lyázó évszakonként maximum három képet küld-
het be.Beküldési határidő 2013. május 31.  A fotó-
pályázat nyertesei értékes ajándékcsomagot nyer-
nek.  Sok sikert kívánunk minden pályázónak!

Kapus Krisztián
Kiskunfélegyháza polgármestere

Az előadásról készült fotók
letölthetők: http://felegy-
hazikozlony.hu/?p=51902
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Két félegyházi diák került reflektorfénybe már-
cius 23-án, Budapesten. Mindkettőjükről olvas-
hattunk már, ők a 2013 júliusában rendezendő
belgiumi világbajnokság jeles résztvevői a kiu-
tazó négy diák közül. 

Kollár Dávid – a Kiskunfélegyházán élő, jelenleg
a kecskeméti Bolyai Gimnáziumban tanuló 10.-
es tanuló - a februárban rendezett országos gép-
íróbajnokság kategória-győztese lett. A Magyar
Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége helyi-
ségében vehette át jutalmát. Teljesítménye
példaértékű.
Másik jutalmazottunk Farkas Gábor, aki Jász-
szentlászlón lakik, a kiskunfélegyházi Közgaz-
dasági Szakközépiskola 10. osztályos növendéke.
Eddigi eredményei alapján pályázatot írtunk a
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
által a Magyar Géniusz Portálon közzétett,
Felfedezettjeink tehetség felderítő pályázati fel-
hívásra. Gábor beadványát AEGON különdíjjal
jutalmazták, amely ösztöndíj hozzásegíti Őt a
belgiumi világbajnokságra jutáshoz. A programot
szintén március 23-án tartották a Budai Ciszerci
Szt. Imre Gimnázium dísztermében. 

Csenkiné Bihal Mária felkészítő tanár

Mintegy 5757 benevezett diákból 240 tanuló vesz
részt a budapesti döntőn, melyet már korábban
járási és megyei elődöntők előztek meg. A meg-
mérettetésen városunkat a Batthyány Lajos Ál-
talános Iskola SNI-s tanulói képviselik. A KTKIKI
Batthyány Lajos Általános Iskolából, 3 korcso-
portból is tovább jutottak tanulók. Provics Panna

2., Fricska Anna 4. és Fábián Fanni 7. évfolyamos
diákok és felkészítő tanáruk Buknicz Brigitta most
nagy izgalommal készülnek az országos meg-
mérettetésre. A döntő napja egyben Tehetség Nap
is lesz, ahol számos program várja a gyerekeket
és a kísérő pedagógusokat.

Országos döntőbe jutottak a batthyányisok

Diáksikerek

Nagytakarítás Selymesben és Haleszban
Mint ahogyan már tizenöt esztendeje
minden tavasszal lenni szokott, idén is
„nagytakarítást” tartottak a hétvégén a
halesziak és a selymesiek. 

Az önkéntesek az utakat, a kerékpárút
környékét az árkokat, a zöldövezeteket és
erdőket tették rendbe szombaton és vasár-
nap. Az akcióban a Róna Vadásztársaság
is részt vett. A két nap alatt több mint
százan ragadtak szerszámot és gyűjtöttek
össze több mázsa szemetet – tájékoztatta
a Félegyházi Közlönyt Ván Jenő, a körzet
önkormányzati képviselője.

Tűzifa osztás és útépítés
Tizenkét mázsa tűzifát osztottak ki április 4-én a
Lónyai utcában Szamosi Endre, a körzet önkor-
mányzati képviselője kezdeményezésére. 

A tüzelő három családnak segít abban, hogy köny-
nyebben tudják megoldani lakásuk fűtését. A tűzifa a
város közterületein lévő fák nyesésekor, vagy a kivágá-
sokkor összegyűjtött faanyagból származik.
A jó idő beköszöntével megkezdődik a Lónyai-
Batthyány utca közötti köz szilárd burkolatának elké-
szítése. A közel száz méter hosszú szakaszt a piacról
felszedett betonlapokkal kövezik ki. A munka elvég-
zését a lakók kezdeményezték és vállalták magukra –
tájékoztatta lapunkat Szamosi Endre.

Második alkalommal rendezi meg az Országos Szépíró Versenyt a Sajátos Nevelési Igényű Tehet-
ségeket Segítő Tanács. A megmérettetésen három félegyházi diák is részt vesz.  

Ezúton tájékoztatom a 6-os számú választókörzet
lakóit, hogy a hosszúra nyúlt és szeszélyes időjárás-
sal búcsúzó tél után elkezdjük a körzetemben lévő
földutak legnagyobb hibáinak kijavítását. 

Fontosnak tartom elmondani, hogy az elmúlt két
esztendőben Kiskunfélegyháza csőd közeli állapotból
történő konszolidálása, a gazdasági helyzetünk stabi-
lizálása megtörtént. A szorosra húzott nadrágszíj azt
eredményezte, hogy földútjainkra keveset tudtunk
fordítani, de a kritikus helyzeteket (pl. 2011-es évi
belvíz) e két év alatt is megoldottuk. 2013-ban jutot-
tunk odáig, hogy javaslatomra az idei év költ-
ségvetésébe már bekerült 8 millió Ft földútjavításra
és még 2 millió Ft pályázati önerőként felhasználható
pl. földútjavító gép beszerzéséhez. Itt köszönném meg
képviselőtársaimnak támogatásukat. Az említett ösz-
szeg Kiskunfélegyháza teljes földúthálózatán felme-
rülő problémák megoldására szolgál. Ezt figyelembe
véve elmondható, hogy nem túl sok, de az elmúlt
évekhez képest jelentős ez az összeg, amit ha jól
használunk fel, sok probléma megoldható belőle. A
felhasználás során fontosnak tartom az összefogást.
Jól járható földútjaink csak úgy lesznek, ha a lakosok,

az önkormányzat, a földhasználó gazdálkodók, a vál-
lalkozók mind együttműködnek az útjavítás és az
úthasználat során egyaránt.
Kezdeményezésemre április első hetén a Városüze-
meltetési Bizottság tagjaival bejárást tartottunk a
körzetem legkritikusabb földútjain, úgymint Bankfalu
dűlő, Kismindszenti út, Csanyi út, Péteri út. Ezen a
héten pedig már az önkormányzat szakembereivel és
a lehetséges útjavító vállalkozókkal mértük fel azokat
a helyeket, ahol leginkább szükséges a beavatkozás.
Három árajánlat beérkezése után pedig hamarosan
megkezdhetjük a munkát. Vannak olyan helyek, ahol
az út menti anyagból javítható az útpálya, van ahol
töltésre is szükség lesz. Néhol a vízelvezetés kiala-
kítása is fontos és van olyan hely, ahol út menti fasá-
vokat kell megszüntetni. Az utóbbi munkálatokhoz
közmunkások segítségét is igénybe vesszük.
Fontosnak tartom még kiemelni azt a problémát is,
hogy az útjaink eredeti szélességének, nyomvonalá-
nak visszaállítására is törekszünk. Sajnos több föld-
tulajdonos beszántja a földutakat. A jövőben erre
szigorúbban figyelünk. Az eredeti nyomvonalat a
földhasználókkal visszaállítatjuk.

Dongó József önkormányzati képviselő

Földútjavítás a 6-os számú választókörzetben

Egy órán belül 
elfogták a rablóbandát
Rablás bűntett elkövetésének gyanúja miatt is-
meretlen tettesek ellen indított eljárást április 7-
én este a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztálya. A rendelkezésre álló adatok
alapján egy kiskunfélegyházi középiskola három
tanulója 20 óra körül egy élelmiszerboltból a kol-
légium felé tartott, amikor ismeretlen fiatal fér-
fiak rájuk kiabáltak, majd üldözni kezdték őket. 

Ketten elmenekültek, de az egyik diákot utolérte
a négy támadó, akit bántalmaztak, és pénzt
követeltek tőle. A 15 éves fiú odaadta a nála lévő
300 Ft-ot, majd hazament a kollégiumba, ahol el-
mondta a történteket a kollégiumi tanárnak, aki a
tanulókat átküldte a – másik épületben lévő – kol-
légiumi igazgatóhoz. Az utcán ugyanazok a fiatal
férfiak ismét a diákokra támadtak és újból pénzt
követeltek tőlük. Az egyik fiú zsebeit átkutatták,
de nem találtak nála semmit, őt is bántalmazták,
majd elmenekültek. Ezek után a kollégiumi tanár
bejelentést tett a rendőrkapitányságra, ahonnan a
rendőrök azonnal az elkövetők keresésére indul-
tak. A gyors és összehangolt munkának köszönhe-
tően 1 órán belül mind a négy elkövetőt elfogták
a nyomozók. A bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható A. László Richárd
19 éves, V. Krisztián 23 éves, R. András 22 éves
és társuk, egy 15 éves fiatalkorú kiskunfélegyházi
lakosokkal szemben előzetes letartóztatásuk mel-
lett folyik a büntetőeljárás.
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Orvosi ügyeletek

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.

-Ótemplom:  
- Április 19-én 17 órától énekkari próba lesz a kórustagok részére. Szent
József tiszteletére este 6-tól egyházközségünk férfi tagjainak vezetésével
rózsafüzért imádkozunk.
- Április 20-án 10 órától ministránsfoglalkozás lesz a gyerekeknek.
- Április 28-án papi és szerzetesi hivatások vasárnapja lesz. Kérjük a
testvérek imádságát hivatásokért, és a már meglévő hivatások anyagi támo-
gatását.
-Újtemplom: 
- Április 20-án, szombaton városunkban rendezik meg a Kalocsa-
Kecskeméti főegyházmegye hittanversenyének megyei döntőjét. A hittan
versenyhez kapcsolódódóan délelőtt 10 órakor érseki mise lesz templo-
munkban. Dr. Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek atya abban a szent-
misében akolitussá és lektorrá avatja főegyházmegyénk kispapjait. 
-Május 1-én rendezik meg Kecskeméten a Kalocsa-Kecskeméti Főegy-
házmegye családtalálkozóját. Erre az eseményre a szervezők rajzpályázatot
hirdetnek. Részletes program és tudnivalók a hirdetőtáblán olvashatóak.
Április 15-én lejár jelentkezési határidő!

Egyházi sorok
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Meghaltak: Csabai Miklós, Bense Mátyás, Jaksa Istvánné Kürtösi
Rozália, Patyi Illés, Tábi Károly, Kovácsné Bartos Erzsébet, Bozó
Gábor Mátyásné, Bakó Erzsébet Márta, Gulyás Veronika – Kiskunfél-
egyháza. Szabó Józsefné Acsai Margit, Antal Margit – Kecskemét.
Halász Pálné Bernáth Sára – Kunszentmiklós. Tóth Jenőné Terbe Judit
Julianna – Kiskunmajsa. Fábián Józsefné Kisjuhász Terézia – Lajos-
mizse. Palotai Ferenc, Vincze László, Hatvani Antal – Nagykőrös.
Juhász Jenőné Tóth Mária – Orgovány.

Sok szeretettel vár Mindenkit a VÁLASZ Szenvedélybeteg-segítő és Drog-
prevenciós 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. 

Lomtalanítás a belterületen
Értesítjük a város lakosságát, hogy 2013. április 27-én (szombaton) az 5-ös főúttól
Keletre eső városrészekben, illetve 2013. április 28-án (vasárnap) az  5-ös főúttól
Nyugatra eső városrészekben  a Polgármesteri Hivatal a Csongrádi Víz- és Kom-
munális Kft. és a VSZKSZ lebonyolításában lomtalanítási akciót szervez Kiskun-
félegyháza Város belterületén és a Molnártelepen. A lomtalanítás alkalmával
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. 
NEM HELYEZHETŐ KI: ZÖLDHULLADÉK, EGYÉB MEZŐGAZ-
DASÁGI HULLADÉK, HÁZTARTÁSI SZEMÉT, ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK,
ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉK, ÁLLATI HULLA, VESZÉLYES HUL-
LADÉK (PL.: AUTÓGUMI, TV, MONITOR, NYOMTATÓPATRON,
HŰTŐSZEKRÉNY, EGYÉB ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, OLAJOS,
FESTÉKES, NÖVÉNYVÉDŐSZERES DOBOZOK, PALACKOK, STB.)
Az előző bekezdésben felsorolt, tiltott hulladék gyűjtőhelyre történő kihelyezése
vagy az emgedélyezett, lom fogalma alá tartozó tárgyak nem a kijelölt
gyűjtőhelyekre 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 legkésőbb a lomtalanítási

napon de. 10 h-ig szíveskedjenek kihelyezni a megadott gyűjtőhelyekre, mert a
lomtárgyak begyűjtését a közszolgáltató mindkét napon de. 10 h-tól megkezdi.
A gyűjtőjárművek minden utcán és gyűjtőhelyen csak egyszer végzik el a
begyűjtést. 
KERTES HÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI: Kertes házas övezetek-
ben a lakosok az általuk használt ingatlan elé arra a helyre tehetik ki a lomtár-
gyaikat, ahová a hulladékgyűjtési napokon egyébként is a hulladékgyűjtő
edényzeteiket kihelyezik. A kihelyezett lomtárgyak úttest- és járdafelületet nem
foglalhatnak el. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy csak a saját maguk által lakott in-
gatlan elé szíveskedjenek lomtárgyakat kihelyezni. A lomtárgyak elszállítását
követően a terület tisztításáról, takarításáról az érintett ingatlan lakója köteles
gondoskodni.
TÖMBHÁZAS ÖVEZETEK GYŰJTŐHELYEI: Tömbházak esetében a

lomtalanítási gyűjtő helyek a korábbi évekhez hasonlóan a tömbházak közelében
kijelölt gyűjtőpontok lesznek. Ezeken a pontokon a közszolgáltató által elhe-
lyezett nyitott konténerekbe lehet a lomtárgyakat elhelyezni.
A tömbházas övezetek gyűjtőhelyeinek jegyzéke: Petőfi lakótelep: A
lakótelepi gyógyszertárnál (Dr. Holló Lajos út 71.) lehelyezett konténer melletti
füves terület, a lakótelepi ABC-vel szemközti tízemeletessel (Darvas tér 2.) szem-
beni füves terület, Dr. Holló L. u. 43. - Kőrösi u. közöti terület (gázfogadó állomás
mellett). Városközpont: Kossuth u.-Dankó P. u. sarok, Lónyai u.-Kossuth u.
sarok, Attila u. 5-7. előtt, Kazinczy u.-i tömbbelső, Móra tér 15. előtt (a Petőfi
téri és a Bajcsy Zs. u.-i társasházak esetében a hulladékgyűjtő edényzeteik helye).
Majsai úti lakótelep: Majsai út – Dohány u. sarkán.  Móraváraváros: Szeder
u. Honvéd pálya felöli vége, Platán u. 11-15. közötti tömbbelső

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy a lomhulladékot a konténerekbe
szíveskedjen beletenni! 

Környezetünk tisztasága érdekében tett segítségüket előre is köszönjük!
Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztály – Városüzemeltetési Csoport

Általános tájékoztatót tartott április 4-én a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
(HVS) felülvizsgálatáról, az intézkedési tervekről, a pályázati kiírások
előkészítéséről Szász Anikó, munkaszervezet-vezető a helyi akciócsopor-
toknak a Városházán. 

Elmondta, március 21-én kezdődött el a helyi akciócsoportoknál a Helyi
Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálata, ezáltal az intézkedési ter-
vek, vagyis a pályázati kiírások előkészítése. A beérkezett projektötletek,
javaslatok alapján a helyi igényekre alapozva alakítjuk ezeket, bízva abban,
hogy a rendelkezésünkre álló 435 millió forint sikeresen gazdára talál. A pá-
lyázat benyújtására a kiskunfélegyházi – kiskunmajsai – kiskunhalasi térség
önkormányzatai, civil szervezetei, egyházai, vállalkozói és őstermelői jogo-
sultak. A júniustól beadható pályázatoknál megvalósul egy fontos LEADER-
elv, mely szerint a döntéshozatal is helyben születik meg. Így idén először a
projektekről a Helyi Bíráló Bizottság dönt, míg a munkaszervezet tagjai ill.
az MVH a formai vizsgálatot végzik majd el. Kérdésekkel, javaslatokkal a
munkaszervezet munkatársaihoz lehet fordulni. Bővebb információ: honlap:
www. kiskunokvidekeert.hu, tel.. 77/492-716, cím: 6133 Jászszentlászló,
Kossuth u.7.

A tájékoztató a LEADER pályázatokról
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A hagyományoknak megfelelően került sor március 14-én a Kiskunfél-
egyházi Úszó Egyesület 2012 évi eredményeinek értékelésére. Az
évértékelőt az Ipartestületek Székházában tartották meg szülők,
egyesületi tisztségviselők, támogatók és a várost képviselők jelenlétében.
2012-es évben elért eredmények alapján 12 sportoló, kiemelkedő
munkája után pedig 6 sportoló vehetett át különdíjat.

Eredményeik alapján Burai Boglárka, Vízhányó András, Vízhányó
Blanka, Fazekas Bence, Dobos Dorka, Seres Máté, Kocsis Marcell, Vörös
Réka, Vörös Luca, Lénárt Milán, Grafl Rudolf, Fekete Csaba vehettek át
díjakat. Míg Fazekas Marcell, Faragó Dorka, Faragó Gábor, Szekeres Or-
solya, Szekeres Zsófia, Szekeres Norbert 2012-ben végzett munkájukért
részesültek jutalomban.
Részletes eredmények: 2012-es versenyévadban a Kiskunfélegyházi
Úszó Egyesület sportolói összesen 427 érmet szereztek MUSZ és nem-
zetközi versenyeken, ebből 182 arany 125 ezüst és 120 bronzérem.
Egyesületünk sportolói Diákolimpiai versenyeken további 70 érmet nyer-
tek, 33 aranyat 22 ezüstöt és 15 bronzot. 9 versenyzőnk Megyei Bajnoki
címet nyert a Diákolimpián 2012–es évben. Külön kiemelném, hogy
versenyzőink 11 számban aranyjelvényes, 8 számban ezüstjelvényes és 8
számban bronzjelvényes szintidőkkel állnak a ranglistákon. Az 50 m-es
országos 20-as ranglistákon 38. helyen zártunk, ebből 12 számban pedig
az első tízben vagyunk, Vízhányó András pedig 400 m-es vegyes úszásban
a 2. helyen zárta az évet. A 25 m-es országos 20-as ranglistákon 25. helyen
zártunk, ebből 17 számban az első tízben. Két úszónk 5 számban az első
háromban, Burai Boglárka 2 számban 1. helyen, 1 számban a 2. helyen
és 1 számban pedig a 3. helyen, Fazekas Bence pedig 1 számban a 3.
helyen zárta az évet. Burai Boglárka az I. Delfin Országos Bajnokságon
elért eredményeiért a Dél-Alföldi régió legeredményesebb leány
versenyzője címet nyerte el a delfin korcsoportban. Méltán büszke az elért
eredményekre az egyesület minden tagja, az edzők és a szülők is, külön
kiemelve, hogy már három éve önkormányzati támogatás nélkül érik el
ezeket a kiemelkedő eredményeket az egyesület sportolói.                     

Tóth Zoltán titkár

Remekeltek a futók és duatlonisták
Kecskeméten rendezték meg a Domb-futást
április 6-án. A népes mezőnyben a Jogging Plus
Szuperinfó Futóklub triatlon szakosztálya nyolc
fővel vett részt. A egyesületünk többi tagja áprils
7-én és Baján Abonyban mérette meg magát az
évadnyitó duatlon versenyen, illetve a Virgonc
futáson.

Domb-futás, ovis futás: Domokos-Kószó Mar-
cell. 850 m: 1.,  Papp Laura 1., Csontos Dóra 2.
hely,  3,5 km: Csontos Fanni 2. hely, Papp Martin
1. hely (7 km).,  7 km: Papp István 3. hely, Cson-
tosné Retkes Mónika 4. hely,  Csontos István 10.
hely. 
Április 7.,  Baja, Virgonc futást,  2650 m futás,
10-14 éves korosztály: Makány Berta 2.,

Makány Adél 7.  9 km. 40-49 éves korosztály:
Makány Imre 5. hely
A egyesület többi tagja ezen a napon Abonyba lá-
togatott az Évadnyitó duatlon versenyre. Újonc
(B) lány korcsoport:  Papp Laura 3.,  Csontos
Dóra 5.  Újonc (B) fiú: Trungel-Nagy Kolos 3.
Trungel-Nagy Zalán 5.,  Domokos-Kószó Mar-
cell 12.  Újonc (A) lány: Fricska Fanni 3., Patyi
Lili 4.,  Hegyi Boglárka 5. Gyermek lány: Baltás
Olga 1.,  Csontos Fanni 8. Serdülő lány: Fricska
Fanni 4.  Serdülő fiú: Holló-Szabó Martin 4.
Nyílt futam lány: Hegyi Dóra 1. Nyílt futam
fiú: Mátrai Zsolt 1.,  Trungel-Nagy Róbert 5., Var-
ga Tibor 7.,  Csóka Donát 8.,  Hegyi Kornél 9.
Felkészítő edzők: Kornokovics Györgyi és
Németh László.

Évet értékeltek az úszók

Gólfesztivál Csömörön
A női futsal NB-I. felsőházi rájátszás nyolcadik for-
dulójában találkozott szombaton délután a Csömöri
Sportcsarnokban a két csapat. Az előző fordulóban
tisztázódott, hogy az Astra-Bulls az Univerzum csapa-
tával találkozik majd a döntőben. A vendéglátó
Galaxis előtt még a negyedik helyezés is elérhető cél-
nak tűnt.

GALAXIS-BME DA – ASTRA Kiskunfélegy-
házi Bulls 4 – 8 (1 – 5)

Április 13., Csömör, Csömöri Sportcsarnok.
Játékvezetők: Horváth Máté, Molnár Péter dr, Tornyai
Richárd.
Galaxis: Bocsárdi Eszter – Winternitz Katalin, Win-
ternitz Anna, Molnár-Sáska Ildikó, Farkas Klaudia.
Cserék: Pintér Orsolya, Radics Ágnes Mariann, Heidt
Edina, Bogdán Éva. Vezetőedző: Tihanyi Miklós.
Gólszerzők: Farkas Klaudia (2), Molnár-Sáska
Ildikó, Heidt Edina
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Molnár Judit, Pincze
Gabriella Csilla, Szekér Anita, Szabó Boglárka.
Cserék: Szabó Nóra, Megyes Ágnes. Vezetőedző:
Dombó János
Gólszerzők: Szabó Boglárka (5), Szekér Anita (2),
Molnár Judit.
Tihanyi Miklós (Galaxis): A mérkőzés 30. percéig
aludtunk, az utolsó tíz percben játszottunk elfogad-
hatóan. Szép gólok voltak a mérkőzésen, gratulálok
az Astrának, nagyszerűen játszottak. Sok sikert kívá-
nok a döntőben.
Dombó János (Astra-Bulls): Felszabadultan játszot-
tunk, sok szép támadást vezettünk, nyolc gólt rúgtunk
és sikerült eldönteni a mai mérkőzést. Varga Ferenc
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Vásárhelyen jártak 
a félegyházi úszók

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 19. for-
dulójában a Harta SE csapatához utazott bajnoki
mérkőzésre a KHTK csapata. Hosszú szünet után a
mai napon már minden adott volt, hogy egy jó
mérkőzést játszanak a csapatok. Ideális időjárás,
kitűnő gyepszőnyeg várta a mérkőző feleket.

HARTA SE – KHTK-Grand Poker Club 0 – 4 (0-1)
Harta, 2013. 04. 14. vasárnap, 200 néző. Játékvezető:
Aradi Csaba. Asszisztensek: Romsics Péter, Hagy-
mási Attila.
Harta SE: Bebők – Bálint, Czigler, Meleg (Garai),
Kalló – Judák, Bognár (Kövesdi),
Duzmath, Erdős – Lázár (Péter),
Kovács (Szigeti). Vezetőedző: Vejtei
Kornél, Edző: Szabó László
KHTK: Tóth P. – Ábel (Némedi),
Nemes (Kelemen), Fekete, Forgó –
Ujváry (Ormándi)- Valkovics,
Nagy V., Katona B.(Bakos), Koncz
– Zs. Juhász (Lapsánszki). Veze-
tőedző: Némedi Norbert, Edző:
Kádár Tamás, Nádasdi Péter.
Gólszerzők: Nagy V.(3), Némedi,

Kitűntek: Kalló illetve Nagy V.,
Fekete, Ujváry, Koncz. Sárga lap:
Nemes. Piros lap: Bebők. 

Vejtei Kornél (Harta SE): A mérkőzés elején
nekünk is voltak lehetőségeink. Kapusunk kiállítása
döntően befolyásolta a mérkőzés további menetét,
amit a rutinos Félegyháza kihasznált. Gratulálok
győzelmükhöz, kívánom, nyerjék meg a bajnoksá-
got.
Némedi Norbert (KHTK): Nagyon fontos volt,

hogy újra tudtunk bajnoki mérkőzést játszani. A mai
napon jó játékkal szereztük meg győzelmünket. Gra-
tulálok a csapatnak.
U-19: Harta SE – KHTK 0 – 3. Gólszerzők: Makai,
Krepsz, Konkoly.                                  Varga Ferenc

Idegenben győzött a KHTK

Hódmezővásárhelyen rendezték meg április 6-
án az I. Hátgerinc Kupát, népszerűsítve ezzel a
gyors- és hátúszást az utánpótlás korosztályok-
ban. A versenyen 9 egyesület versenyzői álltak
rajthoz. A csapatok közötti pontversenyben a
Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület az előkelő 4.
helyet érte el. Egyesületünk versenyzői összesen
14 érmet szereztek, ebből: 9 arany, 3 ezüst és 2
bronzérem.

Eredmények: Vízhányó Blanka (2005): • 50 m
hát, 2. hely, • 50 m gyors, 3. hely, • 100 m hát, 1.
hely, • 100 m gyors, 1. hely, • 200 m hát, 1. hely.
• 200 m gyors,1. hely. Burai Boglárka (2002): •
100 m hát, 1. hely, • 100 m gyors, 2. hely, • 200 m
hát, 1. hely, • 200 m gyors, 1. hely. Kocsis Marcell
(2001): • 100 m hát, 3. hely, • 100 m gyors, 1. hely,
• 200 m hát, 2. hely, • 200 m gyors, 1. hely.
Felkészítő edzők: Kurucz Kornélia és Sebők
János.

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

A női futsal NB-I-es bajnokság felsőházi rájátszás
keretében találkoztak ebben az évben már sokadik
alkalommal az Astra-Bulls és a DVTK-Vénusz
játékosai. Nagyon jól ismerik egymást, nem tudták
egymást meglepni új játékelemmel. A játékosok be-
mutatását követően a kezdőrúgást Dongó József a
Filantrop Kft. ügyvezetője önkormányzati képviselő
végezte el, és egy garnitúra felszerelést adott át Szabó
Boglárkának az Astra-Bulls csapatkapitányának.

ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls – DVTK
Miskolci Vénusz 5 – 2 (2-0)

Kiskunfélegyháza, április 07., KÉSZ Aréna Sport-
csarnok. Játékvezetők: Tóth Csaba, Takács Tibor,
Suba Zoltán.
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Dombai-Nagy Anett,
Benkő Mónika, Szekér Anita, Molnár Judit Cserék:
Szabó Nóra, Pincze Gabriella, Szabó Boglárka, God-
vár Katalin Vezetőedző: Dombó János
DVTK-Vénusz: Drótos Gyöngyi – Kovács Aliz,
Váradi Cintia, Újvári Krisztina, Bernáth Csilla.

Cserék: Miliczki Noémi, Szőke Zsuzsanna, Rondzik
Júlia, Ivanics Anita. Vezetőedző: Sárréti Géza.
Gólszerzők: Szekér Anita (2), Molnár Judit, Szabó
Boglárka, Benkő Mónika illetve Bernáth Csilla,
Újvári Krisztina. Sárga lap: Godvár Katalin.
Sárréti Géza (DVTK-Vénusz): Zárt védekezéssel
készültünk az Astra ellen. Kontratámadásaink nem
mindig sikerültek, a befejezéseknél pontatlanok
voltunk. Ebben az évben a harmadik helyet tudtuk
megszerezni.
Megyes Ágnes (Astra-Bulls játékos): Nehéz volt a
kispadról, hogy nem tehettem hozzá a győzelemhez.
Voltak meleg pillanatok, de győzelmünk nem forgott
veszélyben. Készülünk a superdöntőre.
Dombó János (Astra-Bulls): Fontos győzelmet sze-
reztünk a mai napon, matematikailag is megnyertük
a felsőházi rájátszást. Felszabadult játékunkkal igye-
keztünk lelkes szurkolóinknak örömet szerezni.
Voltak nagyon jó egyéni teljesítmények, de összes-
ségében a csapat sikere a mai győzelem.

Varga Ferenc

Hazai pályán nyert az Astra Bulls

Városunkban rendezték
meg április 5-7 között az
Országos Tollaslabda Diák-
olimpia Egyéni Döntőjét a
Kész Aréna csarnokban. A
megmérettetésre az ország
általános- és középiskolái-
ból érkezett 400 versenyző.
A résztvevőket Csorba József a Tollaslabda Szövet-
ség elnöke és Balla László alpolgármester köszön-
tötte. A három nap alatt a versenyzők 1200 mér-
kőzést játszottak műanyag-, illetve toll-labdával.

Kiskunfélegyházát Kertész János (KÖÁI Dózsa
György Általános Iskola) 2. korcsoportban B
kategóriában (műanyag labdás verseny) képvi-
selte, 6 mérkőzésből kettőt nyert meg, ezzel a 28
fős mezőnyben a 25. lett. Gratulálunk az elért
eredményhez, mivel csak három hónapja kezdett
el edzeni a Kossuth Lajos Középiskola tornater-
mében heti másfél órában, ellenfelei pedig leg-
alább egy éve tollaslabdáznak versenyszerűen.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
segítő munkájukkal, közreműködésükkel, ado-
mányaikkal hozzájárultak a rendezvény sike-
réhez.

Pethő Károly, a Jövő Bajnokai DSE 
tollaslabda szakosztály vezetője

Tollaslabda 
diákolimpia 


