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Naprakész, átfogó turisztikai információk

Megnyílt a szezonális Tourinform iroda

Idén is várja ügyfeleit a kiskunfélegyházi szezonális tourinform iroda a Petőfi tér 1. szám
alatt (volt borozó épülete). Az ünnepélyes megnyitóra május 15-én került sor. Az iroda a
tájékoztató tevékenysége mellett minél szélesebb körben kívánja megismertetni a kistérség
turisztikai kínálatát, s a helyi vállalkozókat sikeres együttműködésre próbálja ösztönözni
– mondta el a megnyitón Dongó Anita irodavezető.
Folytatás a 3. oldalon.

Felújítják a félegyházi mentőállomást

Hatvan mentőállomást újítanak fel, illetve huszonkettő újat adnak át hazánkban 2014. augusztusáig.

A fejlesztés keretében a Dél-alföldi régióban a rendelkezésre álló 11 milliárd forintból 15 mentőállomást korszerűsítenek, új állomás épül Mezőberényben, Tótkomlóson és Jánoshalmán. A felújítás megyénkben Baját, Bácsalmást, Dunavecsét,

Kalocsát, Kecskemétet, Kiskőröst, Kiskunfélegyházát és Tiszakécskét érinti. Az új mentőállomást
Jánoshalmán avatják fel a jövő év nyarán, ahol
kettő teljesen felszerelt autó áll szolgálatba. Országosan 200 mentőgépjármű, illetve új mentőeszközök beszerzésére nyílik lehetőség a projekt
keretében – tájékozatta a Félegyházi Közlönyt
Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, városunk polgármestere.

Hivatalos látogatás Uhrovecben

Zuzana Macekova Uhrovec polgármester asszonya januárjában meghívta a félegyházi képviselő-testületet azzal a céllal,
hogy tovább erősítsük az együttműködést
a két település között.

A 14 képviselőből 7 képviselő és a jegyző
utazott a szlovákiai testvértelepülésre. A
küldöttség tagjai: Kapus Krisztián polgármester, Balla László alpolgármester, dr.
Endre Szabolcs jegyző, dr. Réczi László,
Kollár László, Dongó József, Jankovszki
Zoltán, Bense Zoltán. Folytatás a 2. old.

Miniszteri kitüntetés
alpolgármesterünknek

A honvédelem ügyé nek támogatása, valamint huzamos időn
át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként „II. osztályú
- Honvédelemért Kitüntető Címmel” tüntették ki Balla Lászlót, Kiskunfélegyháza
Város alpolgármesterét a Honvédelem Napja alkalmából.

Az elismerést május 16-án adta át számára
Varga Tamás, a Parlament honvédelmi államtitkára Budapesten, a Stefánia palotában.
A kitüntetéssel a Kiskunfélegyházi Petőfi
Sándor Bajtársi Egyesület munkájának támogatását, segítését honorálta a szaktárca.

Megújul a Petőfi szobor
Soros ülését tartotta május 9-én a Kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság a Városházán. Az ülésen Bozóki István kőfaragó
számolt be a felújítás alatt álló Petőfi szoborról és a készülő talapzatról. Mindezen túl
szó esett a július 31-re tervezett avatási ünnepség részleteiről is.
Bozóki István lapunk érdeklődésre elmondta,
a kőmunkálatok 70-80 százalékos készültségben vannak. A fő elemek kivágása, csiszolása
már megtörtént. A következő feladat az elemek műhelyben való összeállítása és a felületképzés.
Folytatás a 3. oldalon.

Elkészült a Bankfalui
óvoda KRESZ parkja

A hiányzó táblák pótlása után május 7-én vehették birtokba KRESZ parkukat a Bankfalu
óvodásai.

A gyermekek ezek után életszerű helyzetekben,
biztonságos körülmények között ismerkedhetnek
a közlekedési táblákkal, szabályokkal, kerékpározás, rollerezés, „motorozás” vagy éppen gyalogos közlekedés közben. A táblákat Dongó József,
a körzet önkormányzati képviselője szerezte be
az önkormányzat segítségével. Folyt. 3. old.

Városalapítók Napja 2013. (május 25-26.)

2. oldal

Gulyáságyúkat kapott
Kiskunfélegyháza

Kettő darab mozgókonyhával (gulyáságyú) gyarapodott a város vagyona. Az eszközöket május
15-én vette át Kapus Krisztián polgármester és
Dr. Endre Szabolcs jegyző Kalocsán. A Magyar
Honvédség Logisztikai Ellátó Központjának birtokában lévő 69 M. vegyes tüzelésű mozgókonyhák ingyenesen kerületek a város birtokába.

A mozgókonyha igénylését a Kiskunfélegyházi
Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és
Kollégium intézményvezetője kezdeményezte,
amit 2011. októberében jóvá is hagyott a város
képviselő-testülete. A kérelmet a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. befogadta. A gulyáságyúk hivatalosan május 15-én kerültek ingyenesen a város birtokába. Az eszközöknek iskolai rendezvényeken, szabadtéri főzés, étkeztetés esetében
veszik majd hasznát.

Félegyházi Közlöny

2013. május 24.

Hivatalos látogatás Félegyháza
szlovákiai testvértelepülésén
Folytatás az 1. oldalról.
A hivatalos delegáció május 10-én indult Zayugróczra (Uhrovec). Az első este a köszöntésekkel,
ismerkedéssel telt. Még ezen az estén megtekintettük a falu híres szülöttének, Alexander
Dubceknek a házát és a Ľudovít Štúr kiállítást.
Másnap Trencsénybe utaztunk megnézni a híres
várat, majd onnan továbbhaladva Uhrovec cseh
testvértelepülésére, Modrába vitt az utunk.
Közvetlen Modra előtt, Velehrad városában
csodálattal tekintettük meg a nagy búcsújáró
hely, a Nagyboldogasszony Szűz Mária Bazilikát, mely Basilica Minor minősítésű. 1990.
április 22-én II. János Pál pápa csehországi látogatásának egyik helyszíne volt a templom és a
tér. Modra faluban megnéztük a környék hegyi
patakjaiban és kisebb folyóiban élő halakat bemutató kiállítást, mely egy közös Európai Uniós
Projekt keretében készült el. Innen még Modra
skanzenjébe tettünk látogatást. Este érkeztünk
vissza Uhrovec faluba, ahol még megkerestük a
Dubcek szülőháza előtt elhelyezett geoládát,
mely még a falu vezetője számára is újdonság

volt. A vasárnap délelőtt római katolikus szentmise keretében telt a falu elöljáróival és polgáraival. Délelőtt még megmutatták nekünk a
romos, felújításra váró Zay kastélyt. Elbúcsúztunk a falutól, ahonnan Bán (Bánovce) városába
utaztak a két település képviselői. Közös ebéden
búcsúztunk egymástól, megköszönve a szívélyes
fogadtatást és a vendégszeretetet.
Bense Zoltán képviselő, a Testvérvárosi
Egyesület Határon Túli Magyarok és a
Visegrádi Négyek Szekciójának tagja

Parkolók a Bercsényi utcai óvodánál

Épül a csatorna

Az EOM-Kiskunfélegyháza Konzorcium kivitelezésében, „Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása, III-IV. befejező ütemek megvalósítása” során 2013. május 14-étől az alábbi
helyszíneken történnek szennyvízcsatorna építési
munkálatok.

Csatornázási helyszínek, Aranyhegy: - Bárány
utca - Őz utca - Páka utca. Bankfalu: - Délibáb
utca - Nyíl utca. Bikahegy: - Csanyi út. Kossuthváros: - Bessenyei utca - Perczel utca - Illésházy utca - Dajka utca - Szendrey utca Döbrentei utca - Czuczor utca. Molnártelep: Nagyszőlő utca. Móraváros: - Tavasz utca I/1-13-0 csat.

Piac-sarok

Aktuális piaci árak:
Alma: 180-250 Ft/kg, burgonya: 200-400
Ft/kg, dió: 2400-2800 Ft/kg, fehérrépa: 200750 Ft/kg, fokhagyma: 1000-1500 Ft/kg,
gomba: 430-550 Ft/kg, káposzta: 160-250
Ft/kg, karfiol: 250-320 Ft/kg, kelkáposzta:
300-350 Ft/kg, mák: 1200-1300 Ft/kg, méz:
1200-1500 Ft/kg, retek: 40-80 Ft/csomó, saláta: 40-100 Ft/fej, sárgarépa: 150-300 Ft/kg,
sóska: 400-800 Ft/kg, szárazbab: 600-1000
Ft/kg, termelői tej: 120-180 Ft/liter, tojás: 2028 Ft/db, TV-paprika: 50-100 Ft/db, uborka:
200-300 Ft/kg, vöröshagyma: 140-200 Ft/kg,
zöldhagyma: 50-80 Ft/csomó, borsó: 500-800
Ft/kg, földieper: 500-1000 Ft/kg

Parkolásra alkalmas útpadkát alakítottak
ki a Bercsényi utcai óvodánál annak érdekében, hogy ne kelljen a sárban járniuk az intézménybe érkező gyermekeknek
és szülőknek.

Az ötven négyzetméter alapterületű nemesített padka elkészítése közel százezer
forintba kerül. A padka kialakítását Kapus
Krisztián, a körzet önkormányzati képviselője kezdeményezte.

Együttműködési megállapodás
az Ipartestület és a KGME között

Együttműködési megállapodást kötött a Kiskunfélegyházi Gazdaságfejlesztő és Munkahelyteremtő
Egyesület és a Kiskunfélegyházi Ipartestület. A
dokumentumot május 9-én írta alá Csányi József,
a KGME elnöke és Makai Lászlóné, az Ipartestület
vezetője az Ipartestület Móra téri székházában. Ezt
megelőzően tartotta meg ülését az egyesület a Megaprofil Magyarország Kft. kiskunfélegyházi telephelyén, melyen részt vett Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár dr. Keskeny
Ernő miniszteri biztos és Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke.
Az egyesületi ülést követő sajtótájékoztatón Csányi
József, a KGME elnöke elmondta, céljuk, minél
közelebb kerüljenek a döntéshozó körökhöz, annak
érdekében, hogy Kiskunfélegyháza és környéke vállalkozásai a gazdasági fejlődés útjára lépve, fejlesztésekbe tudjanak fogni. Megőrizve ezzel a meglévő
munkahelyeket, illetve új álláslehetőségeket kínáljanak a munkavállalók számára. E gondolat jegyében
hívták meg Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért
felelős államtitkárt és dr. Keskeny Ernő miniszteri
biztost. Csányi bejelentette azt is, hogy együttműkö-

dés kezdődött a KGME és Bács-Kiskun Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara között, felvették a kapcsolatot a helyi munkaügyi központtal, illetve újabb
öt taggal bővül az egyesület.
Állandó és folyamatos feladata az egyesületnek a
kapcsolatépítés és a konzultációs lehetőségek biztosítása. Ezt oly módon próbáljuk elérni, hogy ilyen
jellegű találkozókat szervezünk, helyben és a népfőiskolán – mondta el Lezsák Sándor az Országgyűlés
alelnöke, a KGME tiszteletbeli elnöke.
Ezt követően „A kiskunfélegyházi vállalkozások fejlesztési, támogatási lehetőségei és bekapcsolódásuk
a keleti piacokra” címmel tartott programot a helyi
vállalkozások számára a GKME az Ipartestület Móra
téri székházában. A rendezvény nyitányaként írták alá
a KGME és a Kiskunfélegyházi Ipartestület közötti
együttműködési megállapodást.
„Kiskunfélegyháza és környéke gazdaságfejlesztési
tervei és a vállalkozások finanszírozási lehetőségei az
elkövetkező 5-10 évben” címmel Szatmáry Kristóf
gazdaságszabályozásért felelős államtitkár, „Lehetőségek a FÁK országaiban a kiskunfélegyházi vállalkozások számára” témakörben pedig dr. Keskeny
Ernő miniszteri biztos tartott előadást.

2013. május 24.

Félegyházi Közlöny

A béke ünnepe városunkban

Közös békenapi rendezvényét tartotta május 9-én a Városháza dísztermében, Európa napján, a II. világháború európai befejezésére emlékezve a Magyar Békeszövetség, a
Kiskunfélegyházi Békeklub, a Nyugdíjas Klubok Egyesülete és Kiskunfélegyháza Önkormányzata. A rendezvény mottója: Történelmi leckék időseknek és fiatalabbaknak.

A Kiskunfélegyházi Békeklub énekkarának előadását követően Kapus
Krisztián polgármestere köszöntötte
a résztvevőket. Méltatta a Békanap
jelentőségét, majd Dino Buzzati: Hajtóvadászat öregekre című utópisztikus novellájával idézte fel, hogy
hová vezet az emberi gonoszság.
Prof. Köteles György, a Magyar Békeszövetség
elnöke három május 9-ére – a II. világháború
szörnyűségeinek európai lezárására, 1950. május
9-ére, amikor Shuman, francia külügyminiszter
előterjesztette azokat a gondolatokat, amelyek
megteremtették az Európai Unió alapjait, valamint 2004-re, amikor Magyarország többségi népakarattal csatlakozott az EU-hoz – emlékezett.
Czuczor Sándor, ny. gimnáziumi igazgató, az
Európa Ház elnökhelyettesének előadásában a
háborúk és a békeidőszakok történetéről hallhat-

tak a résztvevők. Horváth Péter diákpolgármester megköszönte az időseknek azt, hogy békében, biztonságban élhetnek a mai fiatalok.
Kállainé Vereb Mária a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár és Móra Ferenc Művelődési Központ
igazgatója a tudás közösségformáló hatásáról tartott előadást. Ismertette a résztvevőkkel városunk
civil szervezeteit, fontosabb rendezvényeit.
Laczkóné Dr. Szabó Klára, a Kiskunfélegyházi
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnökének zárszava után a résztvevők „békefát” ültettek a Petőfi téren.
-munkatársunktól-

Folytatás az 1. oldalról.
Az iroda teljes körű, naprakész, átfogó turisztikai
információkat szolgáltat Kiskunfélegyháza és
adatgyűjtő területéhez tartozó települések szálláshelyeiről, vendéglátóhelyeiről, közlekedéséről,
programjaikról, látnivalóikról, szolgáltatásaikról
a helyi lakosok és turisták részére. Az információk
mellett az érdeklődők hozzájuthatnak ingyenes
turisztikai kiadványokhoz is, továbbá az internet
segítségével azonnal tájékozódhatnak az aktuális

másik alapfeladata a meghatározott
módon történő adatgyűjtés, adattovábbítás és adatfrissítés a Magyar Turizmus Zrt.
Nemzeti Turisztikai Adatbankja számára.Az iroda
a jövőben mindent megtesz azért, hogy a betérő
vendégek segítségére legyen, maximálisan eleget
tegyen igényeiknek, kéréseiknek és információs
szükségleteiknek.A tavalyi esztendő sikerességét
bizonyítja az az oklevél, melyet május 7-én a Balatonnál megrendezett országos tourinform találkozón vett át Dongó Anita irodavezető.

árakról, útvonalakról. Az inNyitva a Tourinform iroda akciókról,
formációszolgáltatás mellett az iroda

Tevékeny munka a Bankfaluban

Folytatás az 1. oldalról.
A körzet önkormányzati képviselője elmondta, a
táblák hiánya nem tette lehetővé, hogy a gyermekek teljes egészében ki tudják használni a
meglévő KRESZ parkot. Ezen a napon a gyer-

mekek a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési
Bizottsága, illetve Kovács Imre Kiskunkapitány
által biztosított elektromos autók, motorok, gokartok vezetésével próbálhatták ki megújult KRESZ
parkjukat. Csordás József, a KiskunfélegyháziRendőrkapitányság Közlekedési Osztályának vezetője a közlekedési szabályokról, azok betartásának fontosságáról tartott vidám tájékoztatót az
óvodásoknak.
A Félegyházi Vízfolyás felett átívelő híd korlátját
ismeretlenek megrongálták. Az elgörbült korlátot
Dongó József kezdeményezésére megjavították a
szakemberek. Az átjáróban megsüllyedt útszegélyt
pedig zúzott kővel töltötték fel. Hasonló feltöltés
történt a Tegez utca Alpári úti kereszteződésében
is, ahol a helyi járatos busz kifordulásakor terhelte
és süllyesztette meg az útpadkát. A Bankfaluban a
csatornázás munkálatainak figyelembevételével
megtörtént a kátyúzás is. Hamarosan - a külterületi
földutak javításának megkezdésével párhuzamosan- a Kiskun, Gólya és Templomhalom utcákban is történik útjavítás – tájékoztatta a Félegyházi
Közlönyt Dongó József, a körzet önkormányzati
képviselője.

3. oldal

Szépül a Petőfi szobor

Folytatás az 1. oldalról.
Máté István szobrászművésszel együtt végzett
kutatás során kiderült, hogy nem vasváz tartja
össze, helyzetbe a Petőfi bronzszobrot. Az alkotás egy nagyon régi úgynevezett „római” öntési eljárással készült, ami manapság technikai
bravúrnak számítana. Mivel nincsen benne tartóváz, az elemeket az anyaghoz öntött L alakú
perem segítségével csavarozták össze. Az illesztések olyannyira pontosak, hogy a 100 esztendő
alatt keletkezett hajszálrepedésekbe most sem
fér bele egy borotvapenge. A következő lépés,
hogy a meglévő kutató nyílás mellett még néhány újabbat kell vágni. Ennek segítségével fel
tudják mérni a szobor belsejét a tetejétől a
talpáig. A kutatónyílásokat ezt követően hegesztéses technikával eltüntetik. A szobor újra lesz
cizellálva, antikolva,
majd méhviaszos technológiával ápolva. A
műalkotás nem a régi
barna és zöld színét
fogja visszakapni, hanem egy új bronzszobor képét fogja mutatni. A szobor új talapzata arányaiban és formai kivitelezésében
azonos lesz a régivel,
anyagát tekintve azonban nem. A talapzat
nem műkőből, hanem
gránitból készül.

Laci bácsi 90 éves lett

Születésnapja alkalmából köszöntötte május 21-én
Szikora Lászlót otthonában Kapus Krisztián polgármester. Az idős úr a virágcsokor mellé egy oklevelet is kapott, melyet Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével.

Szikora László 1923. május 23-án született. Iskoláit
Kunszálláson végezte el, majd Kecskemétre került,
ahol a Cifra Palota egyik üzletében dolgozott. Később
Kunszálláson helyezkedett el, cséplőgépet, traktort
vezetett. Házasságából egy fiúgyermek született.
Ötvenhét évet élt boldog házasságban. Szabadidejében barkácsol, bicikliket szerel.

Védőnők weboldala

Elindította információs portálját a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat. A honlap célja,
hogy mindazokat az információkat összegyűjtse, amellyel a szülők, leendő szülők találkozhatnak a babavárástól a kamaszkorig, illetve olvashatnak a védőnők munkájáról is. A
honlap elérhetősége: www. felegyhazivedonok.hu

4. oldal

Születés Hete,
a családdá válás ünnepe

Hazánkban tizenegyedik alkalommal kerül
megrendezésre a Születés Hete országos szakmai, kulturális és tájékoztató rendezvénysorozat. A rendezvénysorozat célja, hogy a látogatók minél szélesebb körben jussanak hiteles
információkhoz. Ehhez a kezdeményezéshez
csatlakoztak immár második alkalommal a
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat munkatársai is.

A május 10-én megtartott rendezvénynek a
városi könyvtár adott otthont. Kállainé Vereb
Mária könyvtárigazgató megnyitója után a
kismamák, leendő kismamák A magzat és szülei
kapcsolata címmel a Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársának, Dr. Ónodiné Kállai Adél gyermek szakpszihológus előadását hallhatták. Majd
Dr. Szendrei Ferenc szülész-nőgyógyász szakorvos Az apa szülés során betöltött szerepéről
beszélt. Végül Hajnal Emese a Babamasszázs
fontosságáról tartott előadást. Molnár Katalin

Félegyházi Közlöny

Falfestmény a szakmaköziben

A Madarak és fák napján, május 10-én
nézhették meg először a látogatók teljes
egészében azt a falfestményt, amelyet Rátkai Zsuzsa képzőművész készített. Ezentúl
a Szakmaközi Művelődési Házba belépőket nem egy üres falfelület fogadja. A falon
régebben is láthattak a látogatók bakancsos turistákat. A szomszédos vendéglő fala
megrepedezett, újra kellett vakolni, így ez
a kép eltűnt. Rókus Tibor, a Szakmaközi
Művelődési Ház igazgatójának ötlete
alapján újra „benépesült” a fal.

Rátkai Zsuzsa „szabad kezet” kapott a falfestmény elkészítésekor. A klasszicista stílusú épület nyújtotta környezetbe, a szakmaközi
gondozott udvarába szépen illeszkednek a faágakon ülő szárnyasok. A háziállatok után talán a
madarak állnak legközelebb hozzánk, részesei
mindennapjainknak – indokolta témaválasztását
a festmény készítője. A Kiskunságon élő madarak
közül választott. Olyanokat, amelyeket mindenki
ismer, szeret, vagy éppen kutatómunkája során
érdekesnek talált az alkotó. Így kerültek a falra
többek között a cinegék, a fecske, a harkály vagy

Terescsényi kör
Programajánló

Kiskun Múzeum
Május 27. (hétfő) 17 óra: Félegyháza anno…
Múzeumi klub.

Városi Könyvtár
Május 28. (kedd) 10 óra: Betűbölcsi a Petőfi
Sándor Városi Könyvtárban. Téma: Mozgás- és
beszédfejlesztés. Vendég: Tarjányiné Farkas Éva
fejlesztő pedagógus.
Május 30. (csütörtök) 18 óra: Könyvek Klubja
Biblioterápia – Érzelmi húrok. A sorozat
vendége: Vámos Miklós író. Az Ünnepi
Könyvhét helyi rendezvényeit megnyitja Kapus
Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő.
Belépés ingyenes látogatói jeggyel, amely
előzetesen a könyvtárban igényelhető.
Június 1., (szombat) 8-12 óra - Gyermekbirodalom: Családi szombat délelőtt a Nemzetközi
Gyermeknap alkalmából.

Művelődési Központ
Május 29. (szerda) 17 óra: A Kiskun Alapfokú
Művészeti Iskola év végi drámavizsgája
Művelődési Központ – Aulájában.
Június 5., (szerda) 10-12 óra: Drogmentes
Napok keretében Klobusitzky György drogprevenciós előadása „Vigyázz magadra!” Kábítószerek korosztályos veszélyei címmel diákok
számára. A program a TÁMOP-3.2.4-A-11/12012-0061 pályázat keretében valósul meg.
Június 7., péntek 15 óra: Pedagógus nap a színházteremben.
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Terescsényi Endre városunk meghatározó rajztanára volt évtizedeken keresztül az 1960-2003as évek között. A Holló László Képzőművész Kör
nagy formátumú vezetője, akiről néhány hete
emlékezett a város képzőművészetét szerető és
értő közönsége emlékkiállítása kapcsán. Akkor e
sorok írója szólt arról is, hogy bizony kell és szükséges emlékeznünk olyan emberekre, akik meghatározói voltak valamilyen műfajban városunk
egy-egy korszakának. Ilyen volt az akkoriban
mindenki által jól ismert Bandi bácsi is, ám lement az első évtized, hogy már nincs köztünk.

Néhányan úgy gondolták, hogy alakját, emlékét
legjobban olyan valami őrizheti meg legtovább,
amely felveszi nevét. A gondolatot tett követte és
a művelődési házban dolgozó rajzszakkör felvette
Terescsényi Endre tanár úr nevét. Városunkban
van egy 50 esztendős Holló László Kör, egy 30
esztendős Móra Ferenc Gimnázium Képzőművészeti Kör, melyek mára már eléggé bevésődtek
Félegyháza tudatába, s szépen betöltik külde-

a vércse. A tövisszúró gébics, a csúszka különleges táplálkozási szokása, életmódja miatt díszíti
a falat. Helyet kapott itt a készítés időpontjára is
utaló gyurgyalag, amely a 2013-as év madara. A
Madárvilág című kompozíció az állatok latin
nevével kiegészítve válik a dekoratív hatás mellett
egyúttal ismeretterjesztővé is. A rövid ünnepség
után „egy napos tárlat” keretében a művésznő
madarakról szóló festményeit tekinthették meg az
érdeklődők a szakmaközi tornácán.
tésüket. Most elindulhat egy Terescsényi Endre
Ifjúsági Képzőművész Kör, és reméljük ők is
hosszú ideig viszik majd tovább névadójuk kultuszát. A bemutatkozás minden esetre ígéretesnek
tűnik.
Egy elhivatott rajztanár, egy biztos hely, ahol dolgozhatnak a tehetségüket bontogató gyerekek. S
most már egy név is, amely kötelez! Így indult
neki a fiatal képzőművész kör bemutatkozó kiállításának, amelyet a művelődési ház aulájában rendeztek. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy
nem a semmiből léptek elő, hiszen már lassan második éve, hogy csendben, fokozatosan építkezve
dolgozgattak a művelődési házban Pap György
tanár úr tanítványai. Most érezték magukat olyan
erősnek, hogy felvették a Terescsényi Endre nevet.
A tudatos építkezés lépcsőfokait eddig szépen bejáró kör idei kiállítása szakmailag nagyon helyre
került, tovább erősítve azt a tudatot, hogy városunkban mennyi tehetséges gyermek dolgozik a
művészetek különböző területein. És van abban
valami stílszerű, hogy a kiállítás megnyitására a
mai Holló László Képzőművész Kör egyik
vezetőjét Rátkai Zsuzsát kérték fel.
RF

Koncertet adtak a művészeti iskolások
Nagy sikert aratott május 15én a Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény könnyűzenei koncertje, melynek a
művelődési központ adott helyet. A magán ének tanszak növendékei közismert hazai és
külföldi előadók számait adták
elő. A közönség a produkciókat vastapssal jutalmazta. A
művészeti iskola minden évben nagy hangsúlyt fektet arra,
hogy a növendékeik ne csak a
tanóra keretében, hanem közönség előtt is bemutatkozhassanak. Fontos ugyanis megtanulniuk a színpadi szereplést.
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Rendhagyó történelem óra a Platánban
Rendhagyó történelem órán vehettek
részt a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola érdeklődő felső tagozatos
tanulói és a félegyházi tankerület intézményeinek vezetői, tanárai május 7én, a Rákóczi Szövetség Helyi
Szervezete szervezésében a Platán utcai
tagintézményben. A rendezvényt Kapus
Krisztián polgármester nyitotta meg, aki
kiemelte, hogy szükség van ilyen, a
megszokott formától eltérő alkalmakra.

Bánhegyi Ferenc tankönyvszerző II.
Rákóczi Ferenc élete és kora címmel tartott érdekes előadást. Őt követte dr.
Hidán Csaba egyetemi előadó, harcművész, régész, aki látványos bemutató keretében
a kurucok viseletéről, fegyvereiről, harcmodoráról
beszélt. Juhász Béláné tagintézmény-vezető tájé-

Hazánkban május 10-én ünnepeljük meg ezt a

koztatásul elmondta, hogy ez a mai nap egy Rákócziról szóló programsorozat első része volt, mely a
következő tanévben folytatódik.

napot. A Kiskunfélegyházi Madárbarát Klub is
e napon tartotta soron következő foglakozását.
A foglalkozás a könyvtár Madárbarát parkjában kezdődött, ahol a klubtagok megemlékeztek a jeles évfordulóról. Ezt követően a Gyermek- könyvtárban madárismereti tesztet töltöttek ki, majd meglátogatták a Bankfaluban,
nemrégiben kialakított gyurgyalag-költőhelyet.
A színpompás madarak még nem
érkeztek meg Félegyházára, de a homokfalban százával építettek üregeket a parti fecskék. Meizl Ferenc,
a Platán Utcai Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, a klub vezetője sokat tesz azért, hogy Kiskunfélegyháza fiatalsága, lakossága megismerje, védje a madarakat. Kezdeményezésére számtalan ismertető tábla,
madárodú került ki a város parkjaiba,
fáira, óvodákba, iskolákba.

Drogmentes maraton Félegyházán

Az Együtt egy drogmentes Magyarországért
mozgalom idén is megrendezte a Drogmentes
Magyarországért Maratont. A mozgalom tagjaiból verbuválódott nyolc fős csapat 42 nap alatt
futja körbe hazánkat, a 2200 km-es út során, 300
települést érintve. A csapat május 7-én érkezett
Kiskunfélegyházára.
A szám szerint tizenkettedik drogmentes maraton április 13-án indult el 42
napos útjára. A csapat május 7-én érkezett a Petőfi térre, ahol a gyerekek megismerkedhettek a drogok káros hatásaival. A fiatalok ezt követően hivatalosan is letették a “Drogmentes Kapitány” esküt. Lagzi Szilvia kérdésünkre elmondta, céljuk, hogy felhívják a figyelmet a drogok társadalmi és egyéni
veszélyeire. Ez annál is inkább fontos,
mert hazánkban jelentősen megnőtt a
droghasználók száma. A felmérések sze-

Természettudományos
élet a KÖÁI-ban

Ebben a tanévben is megrendezte a hagyományos,
immár VI. komplex természettudományos versenyét
a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola József
Attila Általános Iskolája, amit „Dr. Csizmazia György
Emlékverseny” néven hirdettünk meg a felső
tagozatos tanulók részére. A városi iskolák mellett
Tiszaalpárról is érkezetett csapat. A versenyfeladatokat
és a rendezést a József Attila székhelyintézmény reál
munkaközösségének tagjai végezték.(Csollár Géza,
Kemény Csaba, Petőné Kis Zsuzsanna, Retkes
Józsefné, Sári Andrásné, Vásárhelyiné Ficsór
Katalin).

„Évente egy nap szenteltessék
a madarak és fák védelmében”

Az idézet Herman Ottótól származik, aki
munkássága során többek között megalapozta
a tudományos madárkutatást Magyarországon. Ő, illetve Chernel István ornitológus
javaslatára és támogatásával rendezik meg
hazánkban 1902 óta a Madarak és fák napját.
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rint Magyarországon a fiatalok 45 százaléka próbálja ki, vagy használ rendszeresen kábítószert. A
mozgalom eredményességét bizonyítja, hogy ahol
megfordult a drogmentes maraton, jelentősen a
kábítószert használók fiatalok száma. A drogmentes maraton mezőnye – negyvenkét nap után
– május 26-án érkezik vissza Budapestre érkezik.

Eredmények: I. hely KÖÁI Dózsa György Ált. Isk. II.
hely KÖÁI Platán Utcai Ált. Isk. III. hely TKIKI Darvas József Ált. Isk. A verseny megrendezését az
Összevont Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatta.
A Föld Napja alkalmából a KÖÁI Dózsa György Általános Iskolája szervezett környezetvédelmi vetélkedőt
„Mit tettünk? Mit tehetünk?”címmel. A jó hangulatú,
élménydús vetélkedő feladatait Verebné Vadkerti
Krisztina, Madácsiné Kapus Erika és Tarjányi Csilla
állították össze.
Eredmények: I. hely Globus csapat KÖÁI József Attila
Ált. Isk. tagok: Petényi Beáta, Petényi Laura, Görög
Renáta II. hely MEG csapat KÖÁI József Attila Ált.
Isk. tagok: Bálint Erik, Kérészi Máté, Tóth Gergely III.
hely Ökológiai Lábnyom csapat KÖÁI Dózsa György
Ált. Isk. tagok: Bozsó Berta Sára, Tóth Mónika, Sziládi
Csilla
Ezen a napon a KÖÁI Platán Utcai Általános Iskola is
színvonalas műsorral emlékezett meg a Föld napjáról.
Az Apáczai Komplex Tehetség Gondozói Verseny
”Barátunk az állatok” című három fordulós levelezős
versenyén a KÖÁI József Attila Általános Iskola két
tanulója jutott az országos döntőbe. A döntőt április 25én rendezték meg Budapesten, ahol a következő eredmények születtek: 5. évfolyamon Hudák János 5.a
osztály XIV. hely 6. évfolyamon Belecz Natália 6.b osztály XI. hely. Felkészítő nevelő Csollár Géza.
A KÖÁI József Attila Általános Iskola rendszeresen
részt vesz a tiszaalpári Regionális Természetismereti
versenyen, amit 13. alkalommal rendeztek meg április
26-án. Eredmények: 3-4. évfolyam II. hely Természetbarátok csapata, tagok: Karádi István, Radics
Dániel, Tisóczki Szabolcs 4.b osztályosok, 5-6. évfolyam III. hely Gyurgyalagok csapata tagok: Belecz
Natália, Bereczki István, Szabó Ádám 6.b osztályosok,
7-8. évfolyam II. hely Legyőzhetetlenek csapata, tagok:
Bajzák Dániel, Faragó Dorka, Faragó Gábor 7. a osztályosok. Felkészítő nevelők: Csollár Géza, Petőné
Kis Zsuzsanna, Radicsné Nagy Monika.
A Világjáró „Irány Ausztrália!” földrajz csapatversenyen a KÖÁI Platán Utcai Általános Iskolájának
7.b osztályos tanulói országos II. helyezést szereztek.
A csapat tagjai: Rádi Mihály, Zsigó Nóra, Czibolya
Viktória, Réczi Petra, Körmöczi Márton, Ficsór
Krisztina, Losonczi Dorina és Oláh Viktória. Felkészítő
nevelő: Vásárhelyiné Ficsór Katalin
A következő megmérettetésre május 11-én Budapesten
kerül sor, ahol a „Barangoló” elnevezésű verseny országos döntőjébe jutott 5 csapatunkkal, 30 fővel veszünk
részt. Május 26-án pedig a Hermann Ottó Levelezős
Országos döntőjére kerül sor, ahol Faragó Dorka és
Faragó Gábor 7. a osztályosok képviselik a KÖÁI
József Attila Általános Iskoláját. Mindkét versenyre
Csollár Géza készítette fel a tanulókat. A KÖÁI Platán
Utcai Általános Iskolából Kovács Adrien 7.a és Nemes
Dániel 6.b osztályosok képviselik iskolájukat.
Felkészítő nevelőjük: Vásárhelyiné Ficsór Katalin.
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XIV. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA
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Hagyományőrző és Kulturális Fesztivál

Május 24. (péntek) Kiskun Múzeum: 10.00 óra Vendégünk Jászfényszaru. A
településről 270 éve érkezett városalapítókra emlékezve szabadtéri színházi
előadás, kulturális és közösségi programok, kiállítások.
Műterem - galéria (Petőfi tér 2.), 18.00 óra: A Holló László Képzőművész Kör
„Kiskunfélegyháza képekben” című kiállításának megnyitója
Rocktár (Kossuth u. - Öreglaktanya épület): 21.00 óra Ganxsta Zolee és a
Kartel koncertje
XIV. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – PROGRAMOK, KONCERTEK
Május 25. (szombat): Városi Könyvtár - Rendezvény- és kiállítási terem
11.00 óra Mester és tanítványa: Szép Ilona és Sáska Tibor közös kiállítása.
Köszöntőt mond Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő. A kiállítást megnyitja Rosta Ferenc gimnáziumi igazgató.
Kiskun Múzeum: 14.00 – 20.00 óra Kiskunkapitány Törvény Napja.
Hagyományőrző kulturális programok, étel- és borkóstoló, könyvbemutató.
Nép ügyvédje – jogi tanácsadás.
Béke téri szabadtéri színpad: 15.00 óra Betli Duó műsora, 18.00 óra Pánsíp
varázs, 19.00 óra Elvis - emlékest, 20.00 óra Ocho Macho élő koncert.
Rocktár (Kossuth u. - Öreglaktanya épület): 23.00 óra AKELA koncert.
XV. ORSZÁGOS MAZSORETT FESZTIVÁL
Május 25. (szombat), Kossuth utca: 14.30 óra A mazsorett fesztivál
résztvevőinek felvonulása az Ady Endre utcától a Korona utcai színpadhoz.
Korona utcai szabadtéri színpad: 15.00 - 20.00 óra XV. Országos Mazsorett
Fesztivál csoportjainak bemutatója.
XIV. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – VÁROSI ÜNNEPSÉG
Május 26. (vasárnap), Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom: 9.00 óra
Szentmise. Városháza - Díszterem: 10.30 óra Ünnepi képviselő-testületi ülés.
Kitüntetések átadása. IX. Helyismereti Vetélkedő eredményhirdetése.
Béke téri szabadtéri színpad: 15.00 óra Calypso Band műsora, 17.00 óra
Örökzöld slágerek – Kegye János műsora, 18.00 óra Buck Tibor és Mádi Piros
musical - estje, 19.00 óra Mediterrán varázs - Erox Martini műsora, 20.00 óra
Dolly Roll koncertje, 21.00 óra Ámokfutók élő koncert.
XIV. VÁROSALAPÍTÓK NAPJA – SPORTRENDEZVÉNYEK
Május 25. (szombat), Kiskunfélegyházi Strand és Uszoda: 9.00 óra X.
Kuchinka Vilmos Úszó Emlékverseny. Rendező: Kiskunfélegyházi Úszó
Egyesület.
Egész napos programok: Vendéglátás, Vidámpark, Kézműves kirakodóvásár
Tárt kapuk – nyitott hétvége a Kiskun Múzeumban (Petőfi és Móra emlékházak
kiállítása szombaton 9-17 óráig, múzeum kiállítása vasárnap 9 – 17 óráig).

Eboltás

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében Kiskunfélegyháza város
közigazgatási területén az alábbi helyszíneken és időpontokban lesz ún.
összevezetett eboltás:
Belterületen: június 3. – Reggel 7.00-8.00 és délután 18.00-19.00 ún. Kis
Gizella telep. Délután 18.00-19.00 Attila u. 49. Reggel 7.00-8.00 és délután
18.00-19.00 Petőfi lakótelep, gyógyszertár mögött. Június 4. – Délután 18-19.00
Attila u. 49. Délután 18.00-19.00 Darvas tér - Kispiac. Június 5. –Délután 18.0019.00 Attila u. 49. Délután 18.00-19.00 Radnóti u. 56. Június 6. – Délután
18.00-19.00 Attila u. 49. Június 7. – Délután 18.00-19.00 Bankfalui Iskola mellett. Délután 18.00-19.00 Majsai út - Akvárium Büfé. Június 8. – Reggel 7.008.00 Bankfalui Iskola mellett. Délelőtt 9.00-10.00 Móraváros, Nefelejcs – Platán
utca sarok. Június 10. – Délután 18.00-19.00 Szentesi út – Csongrádi út sarok
(Borbás Söröző). Külterületen: Június 5. – Reggel 9.00-9.30 Aranyhe-gyi
Csárda. Reggel 10.00-10.30 NASZTEJ Kft. Tehenészeti telep. Délelőtt 11.0011.30 Kunszállási vasútállomás. Reggel 7.00-7.30 Varga Kocsma. Reggel 7.308.00 Csólyosi úti volt Tábi kocsma. Reggel 8.30-9.00 volt Bem Tsz. Központ.
Reggel 9.00-9.30 Kiskunság Tsz. Központ. Délután 18.00-18.30 Molnár-telep
– Palotásék udvara. Június 6. – Reggel 7.30-8.00 Új Élet Tsz. Központ. Reggel
8.30-9.00 Alpári út – Kanász tanya. Reggel 9.00-9.30 Alpári út – Fekete Béla
tanyája. Reggel 9.30-10.00 Dózsa Tsz. külső központ, Postaládák. Reggel 8.008.30 Zöldmező lakótelep Mészöly Gy. u. 1. Délután 18.00-19.00 Kunszállási
állomás – Postaláda. Június 8. – Délután 14.00-15.00 Selymes II. dűlő – Búfelejtő
Kocsma. Délután 18.00-19.00 Halesz – Blue Cafe Bár.
Pótoltás: június 12. – Délután 18.00-19.00 Attila u. 49. Június 14. – Délután
18.00-19.00 Radnóti u. 56. Az ebek veszettség elleni védőoltása kötelező, ennek
díja 3000 Ft, - mely a kötelező féregtelenítést is tartalmazza.
A 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet értelmében minden 4 hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérjük az ebtulajdonosokat, hogy
állatorvosukkal mikrochippel jelöltessék meg kutyáikat, csak a transzporderrel
megjelölt ebek olthatók veszettség ellen. A mikrochippezés díja: 3500 Ft.
Magyar Állatorvosi Kamara helyi Szervezete, Kerületi Főállatorvos
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Egyházi sorok

- Ótemplom: Május 24-én (pénteken) 17:30-kor Jótékonysági, tárogató
hangversenyt tartunk templomunkban. A befolyó összeggel az új közösségi
ház építését tetszenek támogatni. Jegyek 1000 ft-os áron kaphatók
elővételben a sekrestyében és a plébánia irodájában, illetve a helyszínen. A
esti szentmise után pedig képviselőtestületi gyűlésre várjuk a képviselőket.
- Jövő szombaton az esti szentmisét a Szent Mónika imaközösség
szándékára mutatjuk be.
- Jövő vasárnap, Szentháromság vasárnapján lesz a Kalmár kápolna búcsúja. Ezen a napon délelőtt 10-kor ünnepi szentmisét mutatunk be, és a
szokásos módon 17 órakor is lesz szentmise a kápolnában.

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: Május 31 18 óra:
Az alkalmat Tóth Anikó a Szent András Evangelizációs Iskola munkatársa
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: május 27-től június 2-ig: KAMILLA
Patika, Kiskunfélegyháza, Alpári út 29/A. Tel.: 76 432-000; június 3-tól
június 9-ig: KORONA Patika, Kiskunfélegyháza, Korona u. 4. Tel.: 76 /466582
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: május 25-26-án: Dr. Vígh István, Bugac,
Rákóczi út 1. (Tel. 30/234-3128) és Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa
György u. 38. (Tel.: 70/667-7188); június 1-2-án: Dr. Ónodi Zsolt Kkfháza,
Arad u. 6. (Tel.: 20/367-7242) és Dr. Horváth Tibor Kkfháza, Mártírok útja
4. (Tel.: 70/338-1097)
GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Mácskovics Krisztina – Görög Ferenc, Kiss Szabina
– Csendes Zsolt Gábor, Simon Csilla – dr. Vizi András János, Pál Andrea –
Fricska –Nagy Zsolt, Farkas Brigitta – Vízhányó Balázs, Parádi Anett – Frits
Márton, Janelle Mélanie Marie Véronique – Kocsis Béla.
Meghaltak: Szénási Zoltán, Kecskeméti Mihályné Fojt Erzsébet, Vakulya
Erzsébet, Szelepcsényi András, Petrócziné Abonyi Ilona, Varga Mihályné
Mészáros Sarolta, Zsigó Imréné Máté Mária, Kesik Imréné Illés Veronika,
Bordás Ferencné Szabó Éva, Szabó István – Kiskunfélegyháza. Takács István
–Petőfiszállás. Szőke Istvánné Rozsnyai Verona – Fülöpszállás. Ballogh Imréné Hajdú Zsófia – Lulla. Nyulas Istvánné Topolyai Irén Julianna, Kapás Andrásné Illés Alíz Jolán, Tóth Gyula, Balog Pál, Horváth Imréné Pósa Ilona –
Kecskemét. Kovács Péterné Góbor Judit – Jakabszállás. Jaszanovics Jánosné
Steinmetz Mária – Kiskunhalas.
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Ezüstérmes a KHTK

Május 19., Kiskunhalas, 100 néző. Vezette: Polyák
Attila (Hagymási Attila, Szabó Gábor)
Kiskunhalas FC – KHTK-Grand Poker Club
0 – 4 (0-0)
KHTK: Oroszi – Ábel, Nemes, Kelemen (Forgó),
Cseh (Nagy V.) – Ujváry (Fricska), Némedi – Ormándi, Bakos (Valkovics), Koncz – Zs. Juhász
(Kádár). Vezetőedző: Némedi Norbert, Edző:
Kádár Tamás. Gólszerzők: Nagy V. (2), Koncz,
Kádár. Sárga lap: Tóth T., Sejben, Szabó illetve
Ormándi, Koncz Kitűntek: Sejben, Sőregi illetve
Nagy V., Ábel, Nemes, Koncz.
Némedi Norbert (KHTK): Nehéz mérkőzés volt,
kifejezetten jól játszott a Kiskunhalas az első
félidőben. A bajnokságból két mérkőzés van még,
melyeket meg kell nyernünk és meglátjuk, hogy
ez mire lesz elég.
U-19: Kiskunhalas FC – KHTK 2-0 (1-0)

6:3 a teniszben is
jó eredmény

Az idei év országos csapatbajnokságában ismét
a II. osztályban szerepel a Kiskunfélegyházi
Városi Tenisz Klub csapata. Május 4-én, szombaton Gyula csapatát fogadták, majd vasárnap
Orosházára látogattak teniszeseink. Május 11-ei
hétvége két budapesti csapat legyőzésével telt el,
így 4 forduló után veretlenül áll csapatunk az
első helyen csoportjában.

Eredmények: Kiskunfélegyházi VTK – Gyula
TSZSK 6:3. Mérkőzést nyertek: Bálint Dávid,
Dragon Dániel, Horváth István, Dragon Károly és
a Rekedt Zoltán/Horváth I. valamint Dragon
D/Bálint D. párok. Orosháza VTK – Kiskunfélegyházi VTK 3:6. Mérkőzést nyertek: Rekedt Z.,
Bálint D.,Horváth I.,Dragon K.,Horváth Ábel, Kurucsai Ronaldo. Unik SE ( Budapest ) – Kiskunfélegyházi VTK 3:6. Mérkőzést nyertek: Rekedt
Z. Bálint D. Dragon D. Horváth I. és a Rekedt
Z./Horváth I., Dragon D./Bálint D. párok. Kiskunfélegyházi VTK – K-Pro Kft 6:3. Mérkőzést nyertek: Rekedt Z. Bálint D. Horváth I. Dragon K.
Kurucsai R. és a Horváth I./ Rekedt Z. pár.
Következő mérkőzések időpontjai: május 25.
szombat 10:00 óra Kiskunfélegyháza VTK – Ganz
EKM-Wekerle TC (Budapest).

Íjász sikerek

Táborfalván és Békésen adtak számot tudásukról
május 11-én a Koppány Íjászok. A Táborfalván
megrendezett íjászversenyen a 2 és 3D-s célok
leküzdése sikert hozott. Felnőtt férfi kategóriában
Vas Tibor az előkelő második helyen végzett.
Ugyanebben a kategóriában László Norbert az
előkelő negyedik helyet szerezte meg.

Kis János és Lovas Ferenc a középmezőnyben végzett. Vas Bianka ifi lány kategóriában maga mögé
utasította kihívóit, így fölényesen nyert, ifjú Lovas
Ferenc gyerek fiú kategóriában harmadik helyen
végzett. Békésre négy Koppányok utazott. Tőlük
kissé távol álló versenyfajtával, a pályaíjászattal kellett megmutatni a tudást. Szeibert Nóra ifi lány
kategóriában első lett, Keserű Szilvia fenőtt női
kategóriában második. Szeibert Imre felnőtt női
kategóriában negyedik, míg Dinnyés Gyula senior
kategóriában negyedik helyezést ért el.
D. Gy.

Félegyházi Közlöny

7. oldal

Félegyházi diákatlétáink sikerei
Kimagasló teljesítménnyel
zárták a Kecskeméten megrendezett megyei atlétikai
diákolimpiát a Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola diákjai, akik
eredményeikkel továbbjutottak az országos döntőbe.

Eredményeik: II. korcsoportban 1. helyezett lett a leány
hárompróba leánycsapat:
Horváth Anna, Jégh Eszter,
Keresztes Regina, Surányi
Lilla, Tóth Enikő, és Patyi Lili. Felkészítőjük:
Rekedt-Nagy Zoltán. Szintén első helyen végzett IV. korcsoport az ötpróba leánycsapat:
Holló-Szabó Brigitta, Nemcsok Anna, Solymosi
Rita, Terjék Anna, Terjék Éva, és Wágner Kitti.
A dobogó legfelső fokára állhatott IV. korosztályban 4x600 méteres váltó leánycsapat: Bense
Bianka, Holló-Szabó Brigitta, Terjék Anna, Terjék Éva. Első helyen végzett a fiú 4x1000

méteres váltó csapat: Bálint Erik, Gurdics Sándor, Szekeres Richárd, és Hegedűs Alex. Egyéniben szintén IV. korcsoportban első lett 100
méteres futásban Solymosi Rita. Felkészítőjük:
Kurucz Kornélia. IV. korcsoport egyéni indulói
közül első lett kislabdahajításban Sánta Gergely,
súlylökésben Soós Miklós. Felkészítőjük: Kerék
Csaba.

Ismét remekeltek tornászaink
Bácsalmáson és Barcson mérettették meg
legutóbb magukat a Jövő Bajnokai Diák Sport
Egyesület tornászai. Bácsalmáson, április 20án három arany, két ezüst, és egy bronzérmet,
Barcson, április 24-én egy arany, két ezüst és
egy bronzérmet szereztek.

Részletes eredmények, április 20., Bácsalmás: III. korcsoport csapatban: I. hely. I-II. korcsoport
egyéniben: Siber Szófia I. hely, Siber Glória II.
hely, Retkes Hanna III. hely. III-IV. korcsoport
csapatban II. hely. III-IV. korcsoport egyéniben:
Terjék Éva I. hely. Április 24., Baracs: I-II. korcsoport csapatban: II. hely, I-II. korcsoport
egyéniben: Siber Szófia II. hely. III-IV. korcsoport csapatban: III. hely. III-IV. korcsoport
egyéniben: Terjék Éva I. hely.
Két különdíjban részesült Terjék Éva: – a
kiskunfélegyházi csapat legjobbjának választották és a versenyen (egy szeren) legmagasabb
pontot elérő versenyző lett. I-II. korcsoportos

csapattagok: Retkes Réka, Gombás Bora, Retkes
Hanna, Siber Glória, Lakatos Melani, Siber Szófia, Nemes Adél, Palásti Enikő, Retkes Dorka.
III-IV. korcsoportos csapattagok: Besze Boglárka, Petényi Laura, Németh Anita, Petényi
Beáta, Palásti Viktória, Terjék Éva. Edzők: TóthFodor Anett és Juhász Tamás.

Hat aranyérem Nyárlőrincről

A Jogging Plus Szuperinfó Futóklub Nyárlőrincen verseny-zet
május első hetében, a 14. Buzás
János emlékversenyen. A klubból a gyermekek és a felnőttek is
egyaránt részt vettek. A gyermekeknél a következő eredmények születtek.

Ovis futás 200 m: 1. Domonkos
Kószó Marcell, 2. Trungel –
Nagy Zalán, 4. Németh Ádám.
Általános iskolai futamok, leány
(1-2 osztály) 1 km: 1. Papp Lau ra, 2. Csontos Dóra – 2. Fiú:1. Trungel – Nagy
Kolos, 2. Patyi Csongor. 3-4 osztály 1 km, leány:
1. Patyi Lili, 6. Makány Adél. Fiú: 1. Kis Czakó
Máté. 5-6 osztály 3,5 km, leány: 5. Csontos
Fanni. Fiú: 4. Pap Martin. Szakközépiskolás
futam 10,5 km: 1. Holló Szabó Martin. Felnőtt

kategóriában 10,5 km-en 8 fő indulónk volt.
Mindenki kiválóan teljesítette a távot. A korosztályos versenyekhez mérten, itt egyedülállóan minden induló felnőtt, a rendezők ajándékcsomagját kapta.
Németh László

8. oldal
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Futsal bajnok az Astra Bulls

Az Univerzum Sport Club csapatával mérkőzött
május 12-én a ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls
Csömörön. A tét a futsal NB I. bajnoki címének
megszerzése volt. Az idei év az Astrának nagy
menetelés volt, hisz mindössze két vereséggel letudta
a szezont. A sérülések gyakran hátráltatták a
munkát, de a csapat felülkerekedett a nehézségeken
és fináléban is megmutatta, hogy jelenleg melyik a
legjobb futsal egyesület Magyarországon.

Univerzum Sport Club – ASTRA Kiskunfélegyházi Bulls 2:7 (1:3)
Csömör, Csömöri Sportcsarnok 2013. 05. 12. (vasárnap). Játékvezetők: Baghy Csaba, Dobó Gábor, Temleitner Krisztián.
Astra-Bulls: Vincze Anikó – Megyes Ágnes, Szabó
Boglárka, Pincze Gabriella Csilla, Szekér Anita.
Cserék: Molnár Judit, Dombai Nagy Anett, Szabó
Nóra, Zágor Bernadett. Vezetőedző: Dombó János.
Gólszerzők: Szabó Boglárka (3), Zágor Bernadett
(2), Megyes Ágnes, Szekér Anita. Sárga lap: Szabó
Boglárka.
Az idei év az egész Astrának nagy menetelés volt, hisz
mindössze két vereséggel letudtuk a szezont, pedig
több fronton is helytálltak a lányok. A sérülések
gyakran hátráltatták a munkát, de a csapat felülkerekedett a nehézségeken.
„Őszinte elismerés Dombó Jánosnak és az Astra női
csapatának, akik zseniális játékkal, taktikai fegye-

lemből jelesre vizsgázva teljesen megérdemelten szerezték meg a bajnoki címet. A sikerben oroszlánrésze
van Szalai Gábornak, Balla Lászlónak (Kiskunfélegyháza alpolgármestere) Hajba Ferencnek, és Varga
Ferencnek éppúgy, mint az Astra szurkolóinak. Nekik
is jár a dicséret. Nem kétséges a jobbik csapat nyert,
de az Univerzum is rászolgált az ezüstéremre. Dombó
János az első edző, aki szinte tökélyre fejlesztette a
védekezést a női futsalban és taktikailag és erőnlétileg
is remekül felkészítette a társaságot.”
(nőlabdarúgás.hu)
Balla László Kiskunfélegyháza alpolgármestere: Gratulálok a város és a magam
nevében a csapat egész évben nyújtott teljesítményéhez és az elért kiemelkedő eredményekhez. 2013-as bajnoki szezonban
megnyerték a Magyar Kupát,és az NB-I
magyar női futsal bajnokságát.Ez azt jelenti
hogy az ASTRA KISKUNFÉLEGYHÁZA
BULLS női futsal csapata Magyarország jelenlegi legjobbja, akik egyben a különböző
korosztályos válogatott csapatok gerencét is
adják. Nagy tisztelettel köszönöm azoknak
a támogatóknak és segítőknek akik bármilyen formában hozzájárultak az ASTRA
KISKUNFÉLEGYHÁZA BULLS kiemelkedő eredményeihez,sikereihez.

Erőemelésben lett bajnok Szabó Tamás
A miskolci sikert követően újabb kiemelkedő eredményt ért el erőemelésben Szabó Tamás. A félegyházi versenyző május 11-én, a szlovákiai Zemlén
megrendezett Szlovák-Magyar Nemzeti Bajnokságon -125 kilogrammban első helyezést ért el. A bajnoki címmel egyben megszerezte a jogot arra, hogy
részt vehessen a Szerbiában megrendezésre kerülő
Európa Bajnokságon.

Szabó Tamás ez idáig már több kiemelkedő eredményt ért el. A szegedi, majd a siófoki Scitec Raw
tehetségkutató verseny amatőr bajnoki címe után a
biatorbágyi nemzetközi bajnokságot is megnyerte,
valamint a füzesgyarmati WPO-WPC által megrendezett profi magyar bajnokságon bajnoki címet szerzett. A szlovákiai Zemlén most sem akadt ellenfele.
Tamás legfőbb célja, hogy jó eredményt érjen el őszszel, az Egerben megrendezendő világbajnokságon.

2013. május 24.

A hazaiak nyerték
az emlékversenyt

Húsz csapat mintegy 130 versenyzője lépett a
szőnyegre május 11-én Kiskunfélegyházán a
Kiskun Kupa, idős Besze László emlékversenyen. A megmérettetésre erdélyi Korondról és
Segesvárról, valamint a Vajdaságból Zentáról és
Magyarkanizsáról is érkeztek birkózók.

A Kiskunfélegyházi Vasas TK eredményei.
Lányok, diák 46 kg: 3. Rekedt Nagy Réka. Kadet
45 kg: 1. Vidéki Nikolett.+70 kg: 1. Rekedt Nagy
Nóra. Fiúk, óvodás korcsoport: 35 kg: 1. Bátyai
Dorián, 28 kg: 5. Hederics Zsombor. Diák II. kcs.:
42 kg: 2. Wagner Alex, 54 kg: 1. Czibolya Máté,
+69 kg: 1. Szécsényi Ádám. Diák I. kcs.: 32 kg:
1. Szöllősy Balázs, 42 kg: 2. Kovács Alex
Kkfháza. Serdülők 46 kg: 2. Vidéki Roland, 58
kg: 1. Czibolya Milán, 63 kg: 1. Seres Gergő.
Csapat: 1. Kiskunfélegyházi Vasas TK, 2. Korond, 3. Cegléd, 4. KTE, 5. Orosházi Spartacus,
6. Diósgyőri BC. Kitűnő birkózásukért különdíjat
kaptak: Czibolya Milán és Kovács Alex. Edzők:
Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András.

Utcai futóverseny

A Jogging Plus Szuperinfó Futóklub BácsKiskun Megyei Futó Körverseny 4. állomását
rendezik meg városunkban május 25-én
.(szombaton) A verseny 10 órakor ovis futással
kezdődik, majd az alsó- és felső tagozatosok
mérik össze tudásukat.11 órakor rajtol a Kiskun Kupa, amelyet Csontos Piroska, kétszeres
Olimpiai bajnok hófutó indít. A programot
roller- és vonalkori verseny színesíti.

Eladó ingatlan,
ingóság, gépjármű!

Tiszaalpár központjában emeletes,
alápincézett, riasztóval ellátott
családi ház (ép.: 1983), valamint egy
kéthelyiséges, kereskedelmi
tevékenységre alkalmas épület
(ép.:1998),
illetve
az épületek berendezései, bútorai,
használati tárgyai eladók.
Továbbá eladó egy
Renault Megane személygépkocsi is.

Érdeklődni a www.intergavel.hu licitoldalon lehet, melyen minden, az
adott eszközök állapotával, méretével,
teljesítményével kapcsolatos információkat megtalálhatnak. Regisztráció
után licitálhatóak az eszközök.
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