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Lengyel testvérvárosa lett Félegyházának

Emléktáblát állítottak
Ficsór Józsefnek

A tavaly decemberben elhunyt Ficsór József,
Kiskunfélegyháza Város nyugalmazott polgármestere tiszteletére állítottak emléktáblát
Kapus Krisztián polgármester kezdeményezésére a Városháza aulájában.
A tábla elkészítésének költsége közadakozásból
gyűlt össze, melynek nagy részét a VI. Polgári bál
bevétele és Palásti Gábor felajánlása teszi ki. Az
emléktáblát május 26-án, az ünnepi képviselőtestületi ülést követően leplezte le Ficsór Gábor,
Ficsór József fia és Kapus Krisztián polgármester.

Újabb testvérvárosa van Kiskunfélegyházának. Az ezt bizonyító okiratot május 26-án írta
alá a városalapítók napi képviselő-testületi ülés keretében Maria Gorecka Orzel elnök aszszony, a lengyelországi Rabka-Zdroj képviselője és Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza
Város polgármestere.
Részletek a 2. oldalon.

Elkészült a városháza erkélye
Teljes egészében megújult a Városháza erkélye.
A beruházás nyolcmillió forintba került, melynek felét a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiumának pályázatán elnyert négymillió
forint fedezte.

A munkálatokat a Bozóki Testvérek Kőfaragó
Kft. végezte el. Az erkély ünnepélyes átadására
május 24-én került sor a jászfényszarui vendégek
jelenlétében. A nemzetiszínű szalagot Győriné

dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru és Kapus Krisztián Kiskunfélegyháza polgármestere vágta át. A
képviselő-testület 2011. július 21-i testületi ülésén
fogadta el a Városháza épületére vonatkozó intézkedési tervet. Tekintettel az épületszerkezetek
állapotára, sürgőssé vált az épület főhomlokzati
erkélyének helyreállítása és az attikafalon elhelyezett oszlopszerű kődíszek leemelése. Ehhez
nyújtott segítséget a Nemzeti Kulturális Alaptól
nyert összeg. Az igényelt támogatás formája viszsza nem térítendő támogatás.

Petőfi visszatért Segesvárra
Segesváron méltó helyre, a várbeli Petőfi parkba
került Petőfi Sándor forradalmár-költő mellszobra.
Hat évvel ezelőtt a Romulus Ladea szobrászművész
által készített Petőfi-mellszobrot a segesvári várfal
beomlása és a talajomlás miatt el kellett távolítani
akkori helyéről. Most új helyen, a várerődben kialakított Petőfi parkban avatták fel június 2-án a szobrot.
Az ünnepi rendezvényen részt vettek a romániai magyarság jeles képviselői, többek között Kelemen
Hunor, az RMDSZ országos elnöke, Segesvár testvérvárosának, Kiskunfélegyházának 7 fős delegációja
Kapus Krisztián polgármester vezetésével, Dăneşan
Dorin, Segesvár polgármestere, valamint az egyházak
képviselői.
Folytatás a 3. old.

Megújult
a Darvas téri bölcsőde

Közel hárommillió forintot költ a város idén a
családsegítő Hunyadi utcai épületére, a Szegedi
úti óvodára és a Darvas téri bölcsődére a képviselő-testület április 18-i határozata alapján.

A Darvas téri óvoda tetőszerkezetének felújítását
nem lehetett tovább halogatni, mivel a cserepek
mállottak, töröttek voltak, hullottak, így életveszélyt jelentettek, a cseréplécek pedig elkorhadtak. A csapadék-elvezető csatorna a cserépdarabokkal eltömődött, a víz így a lapostetőn állt,
ezzel nagymértékű beázást okozott. Az intézmény tetőszerkezetének felújítása elkészült, ami
közel 1,5 millió forintba került - tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Csányi Judit, az önkormányzat
beruházási csoportjának munkatársa.

2. oldal

Vetőburgonyát osztottak

Huszonöt mázsa vetőburgonyát osztottak ki
május 23-24-án a Vidékfejlesztési Minisztérium
„Háztáji” programja keretében. Kiskunfélegyházán negyven, Jászszentlászlón pedig tíz család
kapott fejenként 50-50 kilogramm vetőburgonyát.
A program célja a vidéki gazdaság fellendítése.

A kormány által elfogadott Nemzeti Vidékstratégia (NVS) lényege a helyi adottságokat figyelembe vevő termelés ösztönzése, melynek
szerves része a háztáji gazdaságok felélesztése
is. A ház körüli gazdálkodásra vállalkozók számára eljuttatott vetőburgonya nem segély, hanem munkára ösztönző támogatás. A kormányzat célja ugyanis, hogy mindenki önmagát patronálva gyarapodjon az agrártevékenységre serkentő nemzeti program révén – mondta el a Félegyházi Közlönynek Kapus Krisztián polgármester. A vetőburgonya szétosztásában a városban Kapus Krisztián polgármester és Balla László alpolgármester is besegített. A külterületekre
a mezőőrök vitték ki a krumplit.

Új aljegyzője van
az önkormányzatnak
Június 1-től új aljegyzője
van Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának dr.
Lajkó Norbert személyében.

Dr. Lajkó Norbert tizenhárom éve dolgozik a közigazgatásban. Öt évig szülőhelyén, a Csongrád megyei
Csanytelek önkormányzatánál tevékenykedett,
majd nyolc évig volt jegyző Baks községben.
Legfontosabb célkitűzése, hogy a hatósági ügymenetek megfelelő biztonságban és szakmai színvonalon működjenek, illetve kihasználni minden
olyan pályázatot, mely a város fejlődését szolgálja.

Piac-sarok

Aktuális piaci árak, Alma: 250-290 Ft/kg,
ókrumpli: 100-200 Ft/kg, újkrumli: 200-300
Ft/kg, dió: 1800-2800 Ft/kg, fehérrépa: 250-700
Ft/kg, fokhagyma: 1200-1600 Ft/kg, gomba:
430-560 Ft/kg, káposzta: 200-250 Ft/kg, karfiol:
400-450 Ft/kg, kelkáposzta: 300-450 Ft/kg, mák:
1000-1500 Ft/kg, méz: 1200-1600 Ft/kg, retek:
60-80 Ft/csomó, saláta: 80-100 Ft/fej, sárgarépa:
240-600 Ft/kg, sóska: 400-800 Ft/kg, szárazbab:
700-1000 Ft/kg, termelői tej: 120-180 Ft/liter,
tojás: 25-30 Ft/db, TV-paprika: 60-100 Ft/db,
uborka: 200-320 Ft/kg, vöröshagyma: 180-400
Ft/kg, zöldhagyma: 60-80 Ft/csomó, zöldborsó:
400-600 Ft/kg, zöldbab: 800-1000 Ft/kg, spárgatök: 400-450 Ft/kg, cseresznye: 500-800
Ft/kg, földieper: 500-1000 Ft/kg

Épül a csatorna

Csatornázási helyszinek június 5-től: Aranyhegy:
- Bárány utca - Őz utca - Páka utca. Bankfalu: Délibáb utca - Nyíl utca - Tegez utca - Róna utca.
Bikahegy: - Csanyi út. Kossuthváros: - Dayka utca
- Döbrentei utca - Czuczor utca - Jósika utca. Molnártelep: - Nagyszőlő utca - Összekötő út.
Móraváros: - Akácfa utca - Tulipán utca.
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Kitüntették legkiválóbbjainkat

Folytatás az 1. oldalról.
A IX Helyismereti vetélkedő eredményhirdetése és
a városi szintű kitüntetések átadása előtt Kapus
Krisztián polgármester és Kiss Norbert, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára
mondott ünnepi beszédet. A vetélkedő díjait, majd
a városi szintű elismeréseket Kapus Krisztián polgármester, Balla László alpolgármester, Kiss Norbert helyettes államtitkár és Mészáros Márta, a
Kiskun Múzeum igazgatója adta át. Az ünnepségen
közreműködött a Cantati Giovanni kórus és a
művészetoktatási intézmény harsona-kvartettje.
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím: Ficsór József ny. polgármester (posztumusz). Dr. Réczi László egyéni ügyvéd.
„Kiskunfélegyházáért” cím: Kállainé Vereb
Mária Petőfi S. Városi Könyvtár és Műv. Kp. igazgatója. Dr. Tarjányi József címzetes egyetemi docens. „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj: Rádi Dezsőné ny. pedagógus. „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj: Pintér Anna ált. isk. tanár
(Dózsa Gy. Ált. Isk.). „Kiskunfélegyháza Város
Közszolgálatáért” kitüntető díj: Barczikay Gábor
Polg. Hiv. ügyintézője. „Kiskunfélegyháza Város
Egészségügyéért” kitüntető díj: Dr. Kunsági Elemér Tamás fogszakorvos, adjunktus, főorvos, Dr.
Tóth Zsolt Olivér háziorvos. „Kiskunfélegyháza
Város Szociális Ellátásáért” kitüntető cím:
Vaszkóné Tarjányi Edit szociális munkás, igazgatóhelyettes – Kapocs Szociális Gyermekvédelmi és
Eü. Intézmény. „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj: Csontos Piroska atléta.
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj: Mogyoró István festőművész. „Kiskunfélegyháza Város Tudományos
Munkáért” kitüntető díj: Lantos Csaba tudományos segédmunkatárs. „Kiskunfélegyháza
Város Közbiztonságáért” kitüntető díj: Kiskunfélegyházi Petőfi S. Polgárőr Egyesület. „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért”

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

Fatüzelésűre cserélték a gázkazánokat

Fatüzelésűre cserélték a Móra Utcai Óvoda, és
a VSZKSZ szegedi úti telephelyének kazánjait,
illetve aprítógépet vásároltak a tüzelő előkészítéséhez. A két beruházásra a város a bio- és
megújuló energiafelhasználási egyéb startmunka mintaprogramban 20 millió forint önerő nélküli támogatást nyert. A projektzáró rendezvényt
május 30-án tartották meg a Móra Utcai Óvodában. Kapus Krisztián polgármester és Balla László alpolgármester a rendezvényen a beruházás
műszaki tartalmáról, és annak várható hasznáról beszélt. A projektzárót az óvodások műsora
színesítette.

Kapus Krisztián polgármester elmondta, a város
tavaly nyújtott be pályázatot a Belügyminisztérium által támogatott Bio- és megújuló energiafelhasználás-startmunka mintaprogramra, melyet a
Kiskunfélegyházi Munkaügyi Központ 20,3 millió forint vissza nem térítendő támogatásban
részesített a Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Támogatások központi keretéből. A rendelkezésre álló összegből két bio-kazánt, egy faapríték készítő berendezést vásároltak, illetve
alakítottak ki a VSZKSZ telephelyén és a Móra
Utcai Óvodában.
A két telephelyen kialakított új fűtésrendszerrel
éves szinten mintegy hárommillió forintot tudnak
megtakarítani. Az óvoda esetében ez egymillió, a
VSZKSZ telephelyén pedig kettő millió forintot
jelent. A példa követendő, hisz a gázkazánok
kiváltásával az önkormányzat intézményeinél
évente több tízmillió forintot lehetne megtakarítani – hangsúlyozta Balla László alpolgármester.
A kazánok fűtéséhez szükséges alapanyag nagy
mennyiségben rendelkezésre áll a tavaszi és évközi
fanyesések, közterületi úttisztítások, lakossági gyűjtés, erdészeti karbantartó munkálatok, balesetveszélyes, elszáradt fák kitermelése révén. A kazánok
üzemeltetését szakirányú végzettséggel rendelkező
közfoglalkoztatottak végzik.
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„Érik már a barack, áldott föld gyümölcse„ 45 éves a szakmaközi

Mintegy nyolcszáz diák ajkáról szólalt meg június 4-én, a
Nemzeti Összetartozás Napján a Bársony Bálint – Gergely Éva: Barackfa dala a
trianoni megemlékezés zárásaként, az Ótemplom melletti
Magyarok Nagyasszonya szobornál.

A Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola három
tagintézménye csatlakozott
ahhoz a felhíváshoz, amelynek értelmében ezen a napon
18 órakor közösen énekelték
el a dalt az ország számtalan
pontján. A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, a trianoni diktátum 93. évfordulóján
tartott megemlékezésen Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő mondott
köszöntőt, Kollár László önkormányzati képviselő a magyar történelem egyik legsúlyosabb

Idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját a
Szakmaközi Művelődési Ház. A jubileumi ünnepséget május 31-én tartották meg. A program
a Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény 4.
osztályosainak műsorával kezdődött. A megjelenteket Rókus Tibor, az intézmény igazgatója
köszöntötte, majd Kertész Jánosné nyugalmazott
igazgató beszélt a Szakmaközi Művelődési Ház
múltjáról. Az igazgató az „Emlékek délelőttje”
című program keretében adta át az elismerő okleveleket azoknak, akik az eltelt évtizedek alatt
sokat tettek az intézményért.

katasztrófájáról emlékezett meg. A műsorban
közreműködött Kiss Ákos Jenő, Gárgyán Ildikó, Sövény Tibor, Varga Mihály. A rendezvény befejezéseként a résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait a szobor talapzatánál.

Félegyházi delegáció Bagnols sur Ceze-ben
Nyolc fős félegyházi delegáció utazott Szamosi
Endre önkormányzati képviselő vezetésével május
8-án a franciaországi Bagnols sur Ceze-be, a
spanyol Carcaixen és a francia Bagnols sur Ceze
30 éves testvérvárosi kapcsolatának megerősítése alkalmából rendezett programsorozatra. A rendezvényen Braunfels, Eeklo, Kikinda, Feltre, Newbury delegációi is részt vettek. A félegyháziak az
első napon a francia riviéra nevezetességeivel ismerkedtek meg.

A látogatás második napján az Európai piaci nap
megnyitóján a találkozón résztvevő városok mutatkoztak be élelmiszeripari (sajt, bor, édesség,
gyümölcs stb.) termékeikkel. A következő napon
a vendégek ellátogattak a Camarguei AlguesMortes tengeri sólepárlóhoz, megtekintették Európa legnagyobb összefüggő szőlő ültetvényét, és
megkóstolhatták az itt termelt borokat is. A találkozó utolsó napján „Munka Európában és a fiatalok” témában tartottak konferenciát. A felszólalásokból kiderült, hogy azonosak a problémák a
diplomás fiatalok elhelyezkedésének kapcsán. A
legnagyobb gond a túlképzés. Ebből adódóan

Petőfi visszatért

Folytatás az 1. oldalról.
Gál Ernő, az RMDSZ segesvári szervezetének
elnöke köszöntötte az ünneplőket „Azt szokták
mondani, miként a könyveknek, a szobroknak is
megvan a maguk sorsa. Költőóriásunk mellszobra az ötvenes években került annak a ragyogó,
Köllő Miklós által készített szobornak a helyére,
mely jelenleg testvérvárosunk, Kiskunfélegyháza főterét ékesíti.” Köszönetét fejezte ki azoknak, akik támogatták a szobor visszaállítását,
megemlékezett a Petőfi-szobor ügyét támogató
Ficsór Józsefről, városunk időközben elhunyt
polgármesteréről is. A szobrot Kelemen Hunor,
Kapus Krisztián, Dăneşan Dorin, Gál Ernő leplezték le, a történelmi egyházak képviselői
pedig az összefogás, közösség- és nemzetszolgálat jegyében áldották meg az emlékművet.
Wass Albert A bujdosó imáját szavalta el Ko-

egyre több a munkanélküli diplomás és egyre
kevesebb a szakképzett fiatal. Szó esett ezen kívül
az 1987-ben indult Erasmus programról, amely az
Európai Felsőoktatási Térség területén tanuló hallgatók más országok társintézményekben való
tanulmányait segíti. A tanácskozáson Szamosi
Endre a magyarországi tapasztalatokat osztotta
meg a jelenlévőkkel. A rendezvénysorozat
zárásaként írták alá Carcaixen és Bagnols sur
Ceze 30 éves testvérvárosi kapcsolatának megerősítését bizonyító okmányt egy díszvacsora keretében.

A rendezvényt megelőzően Rókus Tibor sajtótájékoztatót tartott. Elsőként a Szakmaközi Művelődési Ház történetéről beszélt, majd az elmúlt
két esztendő fejlesztéseit részletezte. Elmondta, a
sikeres pályázatoknak, a támogatóknak, a városnak köszönhetően több termet sikerült felújítani,
rendbe tenni az udvart, de jutott némi pénz a berendezési tárgyak részleges cseréjére is. Jobb
körülményeket biztosítva így az
intézményben megforduló közel 60 ezer ember és az itt
működő tizennégy klub tagjai
számára. Rókus Tibor végezetül bejelentette, hogy a közművelődési munka elismeréseként a fenntartó (Területi Művelődési Intézmények Egyesülete) díszoklevélben részesítette a Szakmaközi Művelődési Ház
Egyesületet.
A délután hangszer- és kékfestő kiállítás, sudoku verseny,
szoboravató várta az
érdeklődőket.

Oszlopavató
vács Ferenc, kiskunfélegyházi X. osztályos
tanuló, majd Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere elevenítette fel a 164 évvel
ezelőtti fehéregyházi csatát, hangsúlyozva: arra
szövetkeztünk, hogy Petőfi szellemi örökségét
éltetni fogjuk. „Közös ünnepünk tovább szilárdítja bennünk az együvé tartozás érzését. Legyünk hűek szabadságharcos eleink és Petőfi
Sándor örökségéhez!” – tette hozzá.
Kapus Krisztián átnyújtotta Gál Ernőnek azt a
képeslap-reprodukciót, amelyen még Köllő
Miklós Petőfi-szobra Segesváron állt.
Végül a szobornál a kegyelet koszorúit helyezte el többek között a Segesvári Polgármesteri Hivatal, az RMDSZ szervezetei, Kiskunfélegyháza önkormányzata, a Fehéregyházi Petőfi Egyesület, a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola, valamint az
ausztriai magyarok képviselői is.
-munkatársunktól-

Testvérvárosi irányjelző oszlopot avattak május
25-én a testvérvárosok kertjében (a Károlyi utca,
Dessewffy utca és a Bercsényi utcánál lévő
téren).

Ezt követően pedig Maria Gorecka Orzel elnök
asszony, a lengyelországi Rabka-Zdroj képviselője, Kapus Krisztián városunk első embere,
Balla László alpolgármester ültetett fát a parkba
a korondi és a lengyel delegáció tagjaival. A másik irányjelző oszlop a Petőfi téren kapott helyet.
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Elhunyt Morell Mihály Bearanyozódtak a félegyházi mazsorettek
Életének 101. évében elhunyt Morell Mihály, aki
egyszerre volt képzőművész és filmes, szobrász és
vágó. Városunk díszpolgárát vasárnap érte a
halál. Filmszakmai nagysága utolérhetetlen az
utókor számára.

Morell Mihály családja az Osztrák–Magyar
Monarchia felbomlása után kényszerült elhagyni
szülőföldjét, Kiskunfélegyházára költöztek, így
Morell Mihály ifjúsága ide kötődött, itt érettségizett
a Szent László Gimnáziumban. Az 1930-as években folytatott felsőfokú tanulmányokat Budapesten
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ahol rajzot
és festészetet Glatz Oszkártól tanult, szobrászatot
pedig Kisfaludi Strobl Zsigmondtól. Diplomáját
1941-ben kapta kézhez.
Rövid ideig rajzot tanított Kiskunfélegyházán, festett és szobrászkodott, 1941-től a Hunnia Filmgyárban dolgozott, mint vágó. Első filmjét Szőts
Istvánnal készítette Nyirő József Emberek a havason című könyvéből. Számos sikeres magyar film
vágója volt. A filmgyárban dolgozva sem hagyta
abba a képzőművészettel való foglalkozást, továbbra is festett, s a Hunnia Filmgyár megrendelésére
számos portrészobrot alkotott szakmai kiválóságokról, amelyek a Hunnia Filmgyár kertjében lettek elhelyezve. 1955-ben jutott műteremhez.
Naturalista, historizáló stílusban kezdett alkotni, az
1960-as évektől természet- és emberszemlélete az
absztrakt és a geometrikus forma irányába nyitott,
sőt a szürrealizmus is megérintette. Portrészobrai
karakteresek, kisplasztikái mozgalmasak és elvontak. Szoborterveiről grafikákat készített, ezek a
Kiskun Múzeum állandó kiállításán láthatók.

Programajánló

Városi Könyvtár
Június 7., péntek 17.30 óra: A Móra Ferenc Gimnázium TABLÓKÖNYV c. új kötetének bemutatója.
Június 11. kedd 10 óra: Betűbölcsi: Mozgás- és
beszédfejlesztés. Vendégünk Tarjányiné Farkas Éva
fejlesztőpedagógus. Június11. , kedd 18 óra: Miklya
Anna író könyvbemutatója. A szerzővel beszélget dr.
Luchmann Zsuzsanna irodalomtörténész. Június 13.,
csütörtök 18 óra: A „Könyvekkel teljesebb lelki
életet” c. sorozatunk keretében vendégünk dr. Vekerdy Tamás pszichológus. Június 15., szombat –
Múzeumok Éjszakája programjai a város kulturális
intézményeiben. 18 óra Hattyúház: A „Hattyúházi
zenés esték” c. sorozatunk keretében vendégünk a
Gregus Tárogató Kvartett. Tagjai: dr. Tóth Ákos, Nyilas Gábor, Tóth Gábor és Szabó Sándor. A műsor
címe: „Csendes éjen halkan felsír…” Június 20.,
csütörtök 18 óra: A „Hattyúházi zenés esték” c.
sorozatban közreműködik a TKIKI Művészeti Iskola
vonószenekara Hegyesi Judit zenetanár vezetésével.

Művelődési Központ
Június 7., péntek 15 óra. Pedagógus nap a színházteremben. Június 8., szombat 19 óra: Silver Step
táncgála a színházteremben. Június 9., vasárnap 16
óra: Silver Step táncgála a színházteremben. Június
12., szerda 18 óra: Kiskun Alapfokú Művészeti
Iskola tanévzáró ünnepsége. Június 15., szombat 18
óra: Múzeumok éjszakája rendezvény keretében
Szent Iván-napi daltanulás, Aprók tánca a Vándor
Vokál közreműködésével. A program az NKA támogatásával valósul meg. Kézműves foglalkozás: mécses készítés.

Nyolc település – Biharnagybajom, Eger,
Hajdúdorog, Hajdúnánás, Hosszúpályi,
Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Solt – tizennyolc csoportjának részvételével zajlott le
május 25-én a XV. Kiskun Országos
Mazsorett Fesztivál, melynek a Kossuth
szakközépiskola tornacsarnoka adott otthont. A félegyházi lányok egy Arany Oklevelet és három Kiemelt Aranyoklevelet
érdemeltek ki. Jankovszki Zoltánné művészeti vezető a legjobb koreográfiáért
járó díjat vehette át Show és Zászlós
kategóriában is a szakmai zsűritől.

A XV. Kiskun Országos Mazsorett Fesztivált
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke nyitotta meg, köszöntőt mondott Kapus Krisztián
polgármester, országgyűlési képviselő. A fesztiválon közreműködő Kiskunfélegyházi Koncert Fúvószenekar, a Kiskunmajsai Ifjúsági
Fúvószenekar és a Kecskeméti Ifjúsági Fúvószenekar az eddigi munka jutalmaként egy-egy
kupát vehetett át Jankovszki Zoltánné Andreától, a Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület művészeti vezetőjétől. A fesztivál eredményei: A Pillangó csoport I. korcsoport show

kategóriában Arany oklevelet kapott. Szintén I.
korcsoport show kategóriában a Szivárvány
csoport Kiemelt Arany oklevélben részesült. A
Csillagfény csoport II. korcsoport show és pompon kategóriában is Kiemelt Arany Oklevelet
kapott. Felnőtt korcsoportban a Százszorszép
csoport Kiemelt Arany Oklevelet vehetett át.
Dohos László, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke a fesztiválon adta át a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
Nívódíját a Kiskunfélegyházi Mazsorett Együttesnek.

Trianon-kiállítás a múzeumban

A Nemzeti összetartozás napja az 1920. június 4én aláírt trianoni békeszerződés évfordulójára
emlékezik. Az emléknapra vonatkozó törvényt
2010-ben alkotta meg az Országgyűlés. A trianoni
békeszerződés mély nyomot hagyott Közép-Európa nemzeteinek tudatában. Egyes nemzetek
előremutató eseménynek tekintik, ám a magyarság számára óriási veszteség volt.

Erre emlékezve Neszményi György gyűjteményéből és Varga Zoltán Kiskunfélegyházi magángyűjtő
anyagából kiállítás nyílt a Kiskun Múzeumban. A
megnyitóra június 1-jén került sor, melyen Kollár
László önkormányzati képviselő mutatta be a kiállítást. A gyűjtemény anyaga az trianoni békediktátum aláírásától a győztes hatalmak által diktált
1947-es párizsi békeszerződésig tartó időszakot
öleli fel. A tárlat az elcsatolt területek városait,
nevezetességeit ábrázoló háború előtti, illetve a két

háború közötti időből származó, a békediktátum
igazságtalanságát kifejező képeslapokat, a visszacsatolt területekre történő bevonulás képeit, térképeit
és iratait mutatja be. A rendezvényen közreműködött Kiss Ákos Jenő dalénekes. A kiállítás június 14-ig tekinthető meg.
Molnár Katalin

A Kiskunkapitány törvénynapja

E címmel rendeztek programot május 25-én a
kiskun kerület székházában, a Kiskun Múzeumban. A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester, országgyűlési képviselő, a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének elnöke nyitotta meg.
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora
„Kiskunkapitányok régen és ma” címmel tartott
előadást. A rendezvényen a 2006 óta választott
kiskunkapitányok – Ván Jenő. Szépe Ferenc,
Kovács Imre – és településeik mutatkoztak be
hagyományőrző programjaikkal.

K. Tóth Edina fotókiállítását Fábián József főkapitány nyitotta meg. Ezt követően „Lakodalom a
kiskunságban” címmel a Kiskun Néptáncegyüttes
műsorát, majd Pokornyi István játékiskoláját, az
Illoncsuk szabadcsapat viselet és fegyverbemutatóját, a Halasi Népdalkör, a Padkaporos Táncegyüttes produkcióját láthatta az érdeklődő közönség. A Jászkunság kutatása 2012. című kon-

ferenciakötetet dr. Nánási László főügyész mutatta be. A program keretében vetítették le Kartáh
Imre: Kunok a Kiskunságban című filmjét. Dr.
Gulyás József, a „nép ügyvédje” jogi tanácsokkal
látta el a közönséget. Akinek még ez sem volt
elég, megkóstolhatta a kunsági „burjúkötél”
kalácsot, a Polyák Borászat nedűit, megcsodálhatta a szalmakötő, a fajáték-készítő, a keramikus
munkáit. A jó hangulatról Szénási Pál zeneszerző
és énekes gondoskodott.

2013. június 7.

Együtt a család

Félegyházi Közlöny

Családi napot szervezett május 18-án a volt
Bajcsy-Zsilinszky iskola udvarán és játszóparkjában „A család ajándék” mottóval a
Nagycsaládosok Kiskunfélegyházi Egyesülete. A sokszínű rendezvény keretében kisállat-bemutatón, bűvészbemutatón, ugrókötelesek, táncosok produkcióin szórakozhattak a családok. Nagy sikere volt a kézműves foglalkozásoknak, az ugrálóvárnak és
természetesen a mindenhol nagy slágernek
számító arcfestésnek is.

Balla László alpolgármester köszöntőjében
kiemelte a gyermekvállalás, a család fontosságát.
„A gyermek a legerősebb kapocs, a legszebb dolog,
amely történhet velünk.” Egy szülőknek szóló gondolattal nyitotta meg a rendezvényt: Ha anya vagy,
sohasem maradsz igazán egyedül a gondolataidban.
Egy anya mindig kétszer gondolkodik: egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért.
Székely Hajnalka a Nagycsaládosok Országos
Egyesületének elnöke üdvözölte a 20 éves félegyházi egyesületet, amely mára a Dél-Alföldi régió
egyik kiemelkedő taglétszámú szervezetévé vált.
Az egész napos rendezvényt az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiírt pályázati összegből finanszírozta az egyesület. Tarnóczki Sándorné, a helyi

5. oldal

Városunk vendége
volt Jászfényszaru

A 270 éve újratelepített Félegyháza vendége
május 24-én Jászfényszaru. A program Győriné
dr. Czeglédi Márta, Jászfényszaru és Kapus
Krisztián Kiskunfélegyháza polgármesterének
köszöntőjével kezdődött a Kiskun Múzeumban.

egyesület elnöke elmondta, a pályázat során elnyert
ötszázezer forintból nem csak erre a rendezvényre
jut pénz. A védőnők módszertani továbbképzésen
vettek részt, hogy az általános- és középiskolás korosztály számára megtartott családi életre, az élet-,
a magzat tiszteletére nevelés területén megtartott
foglalkozásokat más szemlélettel tudják közvetíteni. A család ajándék hangsúlyozta Tarnóczkiné
Tünde. Azt szeretnénk, ha minden gyerek rendes
családban nőhetne fel. A NOE helyi szervezetének
színvonalas rendezvényén a szülők, gyerekek jó
hangulatú együttléte jól szolgálta a családok szerepének erősítését.
Molnár Katalin

Ézsiás István első Jászkapitány beszéde után a
Fortuna együttes színjátszói, az Iglice Gyermeknéptánc Együttes lépett színpadra. Mindemellett az érdeklődök megtekinthették Szilágyi Dezső
fafaragó és Szabó Erzsébet gyöngyfűző munkáit.
Fotókiállítás nyílt Jászfényszaru múltja, jelene és
jövője címmel, amit Farkas Kristóf történész előadása követett. Az alkalomra a települések vezetői
ajándékokkal is készültek. Kapus Krisztián polgármester egy Szent István érmet kapott Győriné
dr. Czeglédi Mártától. A jászkun hagyományok
ápolásért Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az MTA
doktora, nyugalmazott múzeumigazgató és Mészáros Márta, a Kiskun Múzeum igazgatója vehetett át ajándékot Jászfényszaru polgármester
asszonyától.

447 diák indult a helyismerti vetélkedőn
Három korcsoportban összesen 149 csapat, 447
diákja vett részt azon a helyismereti vetélkedőn,
amelynek eredményhirdetésére május 22-én
került sor a Móra Ferenc Művelődési Központ
dísztermében. A legkiválóbb eredményt elért
csapotok a városalapítók napi ünnepi képviselőtestületi ülés kertében vették át okleveleiket.

Kiskunfélegyházán több éve közgyűjteményi,
közművelődési, oktatási intézmények és civil szervezetek összefogásával az általános és középiskolai diákok számára helyismereti vetélkedőket
szerveznek három korcsoportban. Az elmúlt nyolc
évben meghirdetett vetélkedők iránt hatalmas
érdeklődés mutatkozott városunk tanulói körében.
Minden alkalommal más aktuális témát céloznak
meg a szervezők. A 2013 tavaszán kiírásra kerülő
IX. helyismereti vetélkedő témája: 270 éves városunk. A mai Kiskunfélegyháza újratelepítésének
270. évfordulója alkalmából meghirdetett vetélkedőn a diákok megismerkedhettek az első telepesek otthonteremtő küzdelmeivel, a gyarapodó
város történetével, jeles személyeivel, eseményeivel.
IX. Helyismereti vetélkedő eredménye, 5-6. osztályosok: 1. Kemény legények csapata: Almási
Marcell, Csáki Norbert, Szécsényi Kristóf (Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola József
Attila Általános Iskolája, felkészítő tanár: Lénártné Szikszai Anikó). 2. Petőfi népe csapata:
Bakó Liza, Burai Boglárka, Tasi Fanni (Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola Dózsa
György Általános Iskolája, Felkészítő tanár: Czigányné Forgó Zsuzsanna). 3. Honfoglalók csapata: Szabó Viktória, Réti Andrea, Nemes Dániel
(Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
Platán Utcai Általános Iskolája, felkészítő tanár:
Takácsné Medveczki Zsuzsanna). A 7-8. osztályosok: 1. Időutazók csapata: Görög Vivien, László Klaudia, Réczi Petra, Kiss Laura

(Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
Platán Utcai Általános Iskolája, felkészítő tanár:
Takácsné Medveczki Zsuzsanna). 2. Négyesfogat
csapata: Mészáros Lili, Darányi Dorina, Biczók
Boglárka, Horváth Adrienn (Kiskunfélegyházi
Összevont Általános Iskola Platán Utcai Általános
Iskolája, felkészítő tanár: Takácsné Medveczki
Zsuzsanna). 3. Mária Terézia jótevői csapat: Fricska Dorottya, Varga Dorina, Kőrösi Dániel
(Kiskunfélegyházi Összevont Általános Iskola
Dózsa György Általános Iskolája, Felkészítő
tanár: Drozdik Márta).
Középiskolások: 1. Mór Ás hahota klub csapata:
Bakó Dóra Anna, Buknicz Diána, Sinkó Eszter,
Kerekes Zsófia (Móra Ferenc Gimnázium,
felkészítő tanár: Dr. Szabó Gyuláné Matyók
Katalin). 2. Holtverseny alakult ki a két második
helyezett csapat tagjai: LAS BANDITAS csapat:
Gyöngyösi Rahel, Sánta Enikő, Keserű Fanni
(Móra Ferenc Gimnázium). Constisok az Okosok
csapat: Kéri Dénes, Kutasi Lilla, Tóta Dávid
(Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény,
felkészítő tanár: Kovács Sándor Gábor). 3. Szerelemhegyi felfedezők csapat: Csalár Rita, Hegedűs Erika, Varga Tessza (Móra Ferenc Gimnázium, felkészítő tanár: Kissné Fekete Éva).

Pálosszentkút története

Pálosszentkút – a kegyhely címmel pünkösdre
készült el Szász András író, újságíró legújabb
könyve.

A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány a népszerű alföldi búcsújáróhely történetét foglalja össze
a kunok betelepedésétől, a Szűzanya 1791-es
csodás megjelenésén és a Magyarországra viszszatérő pálosok 1940-es letelepedésén át, napjainkig. A könyv, melyet a Magyar Pálos Rend
adott ki egyelőre csak Pálosszentkúton vásárolható meg.

Videópályázatot
hirdetett a GYIÖK

A Gyermek –és Ifjúsági Önkormányzat pályázatot
hirdet a városunkban tanuló diákok számára. Három
kategóriában lehet nevezni: szabadidő, osztálykirándulás, csattanó.

Egy pályázó egy kategóriában indulhat. A három perces
videókat név, életkor, telefonszám, iskola megnevezésével a gyiok6100@gmail.com címre várják a
szervezők, amelyet a facebook oldalra folyamatosan
feltöltenek. A nyertesekre értékes ajándékok várnak.
Beküldési határidő: 2013. június 15.
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In memoriam

Poór Ilona

2013. május 7-én búcsúztunk Poór Ilona biológia-földrajz szakos
tanárnőtől, megyei szakfelügyelőtől, a Pedagógus Nyugdíjas Klub tagjától.
Első diplomáját a Tanítóképzőben szerezte. Szerette hivatását, a munkájának élt. Kiváló szakember, munkatárs, jó barát volt. Igazi pedagógus
egyéniség. Mindig követelt, de adott is. A gyerekeket szerette, igényességre
nevelte. Sok megértéssel, jóakarattal és türelemmel ösztönözte tanítványait,
hogy magatartásukban, tudásuk megszerzésében magasabb szintet érjenek
el, többet tudjanak a világról, a természetről.
Véleményét hangoztatta, de megértő, jóindulatú, segítőkész volt. Szerette
környezetét, tisztelte volt kollégáit. Érdekelte az emberek, a város sorsa.
Sok éven át színesítette, gazdagította a Pedagógus Nyugdíjas Klub
tevékenységét. Most is szervezett, mint mindig. Készült a vasdiploma
átvételére, az osztálytársaival való találkozásra. A sors közbeszólt, nem
tudta megvárni a Pedagógus Napot.
Hiányozni fognak a vidám baráti együttlétek, a hosszantartó beszélgetések.
Emlékét szeretettel őrizzük!
Pedagógus Nyugdíjas Klub

Elhunyt Fricska József

Váratlan hirtelenséggel május 25-én elhunyt Fricska József volt
önkormányzati képviselő. Temetése június 7-én lesz a Felsőtemetőben. Fricska Józsefet a város saját halottjának tekinti. Fricska
József 1994 és 2006 között volt önkormányzati képviselő, mindemellett a gazdasági bizottságban (1994-2002), városépítészeti bizottságban (1994-2002), bűnmegelőzési és városrendészeti bizottságban (2002-2006) tevékenykedett.

Kiskunfélegyháza Járás hírei

A Kiskunfélegyházi Járási Hivatal 2013. január 1-jén kezdte meg
működését Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal épületének I.
emeletén. A járási hivatal hatáskörébe tartozó feladat és hatáskörök
vonatkozásában jogosult és köteles hatósági ellenőrzést végezni. Ezen
ellenőrző tevékenység során az alábbiakra szeretnénk felhívni az ügyfelek
figyelmét:

A járási hivatal feladatkörét érintően, közigazgatási hatósági eljárás keretében jogosult helyszíni szemlét végezni a tényállás tisztázása, illetve
hatósági ellenőrzés céljából. A helyszíni szemlét a hatóság ügyintézője, a
hatóság által kirendelt szakértő, illetve jogszabály alapján erre felhatalmazott más személy végezhet, aki jogosultságát a szemle során köteles igazolni, kivéve ha a szemle megkezdése előtti tájékoztatás veszélyeztetné
annak eredményességét. Szemle elrendelésére, ellenőrzésre, egyéb hatósági
tevékenység végzésére feladatkört érintő jogszabály is felhatalmazást adhat.
A szemlét, ellenőrzést, egyéb hatósági tevékenységet végző személy az
alábbi okiratokkal igazolja magát:
- a járási hivatal törzshivatalának hatósági ügyintézői, illetve a járási
gyámhivatal a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által kiadott fényképes
hatósági igazolvánnyal;
- a járási hivatal hatósági állatorvosa Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH) által kiadott fényképes, papír formátumú hatósági igazolvánnyal;
- a járási földhivatal ügyintézői a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiadott fényképes földmérő igazolvánnyal, illetve a megyei
földhivatal által kiadott földminősítő igazolvánnyal;
- a hatóság által kirendelt szakértő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott igazságügyi szakértői igazolvánnyal;
- a járási hivatal falugazdászai a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) által kiadott hatósági igazolvánnyal;
- jogszabály kötelező felhatalmazása alapján a szemlét végző személy megbízólevéllel.
Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a szemle megkezdése előtt a szemlét
végző személytől minden esetben kérjék a jogosultságot igazoló okiratot,
megelőzve ezzel a visszaéléseket.
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Egyházi sorok

Újtemplom: -A Betánia katolikus karizmatikus közösség június 8-án, szombaton Pálos-szentkúton lelki napot, regionális találkozót szervez. - Egy
napos kirándulást szervezünk általános iskolás hittanosoknak június 8-án,
szombaton Petőfiszállás-szentkútra. Indulás reggel 9 órakor a Plébánia előtti
parkolóból, visszaérkezés délután 3 óra tájban várható. - A hittanosok
évzáróját június 9-én a 9 órai szentmisében tartjuk. - Tábort szervezünk
felső tagozatos hittanosok részére a Kaposvár melletti Bárdudvarnokra július
1. és július 6. között. - A Verbita Rend missziós táborokat szervez. Kérjük,
hogy aki tartós élelmiszerrel tud segíteni az június 11-ig legyen szíves behozni a Plébániára.
Ótemplom: - Június 7-én lesz Jézus Szentséges Szívének Főünnepe. Reggel
6 órától megkezdjük a szokásos 24 órás szentségimádást. Szentmisék
lesznek templomunkban 7, 8, 9 és este ½ 7 órakor.- Ebben az esztendőben
is ősszel lehetőség nyílik Szentföldi zarándoklatra. Bővebb információkért
érdeklődjenek a plébánia irodájában. - Egyházmegyei zarándoklat lesz
Máriagyűdre augusztus 15-én. Jelentkezni a plébánián lehet.
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: Június 14. 18
óra: Az alkalmat Serbán Attila 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:
Június 10-16-ig: KÓRHÁZI Patika Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Tel.:
76/560-158; június 17-23-ig: KÖR Patika, Kiskunfélegyháza, Attila u. 1. Tel.:
76/462-620
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: június 8-9-én: Dr. Vígh István, Bugac, Rákóczi
út 1. (Tel. 30/234-3128) és Dr. Pesír Zoltán, Kkfháza, Bessenyei utca 26.
(Tel.: 20/361-9330); június 15-16-án: Dr. Medgyesi József, Kkfháza,
Csongrádi út 31/a (Tel. 20/316-5995) és Dr. Sörös József, Jászszentlászló,
Dózsa György u. 38. (Tel.: 70/667-7188).
GYEPMESTERI TELEP: (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06
70/321-05-84.

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: Tarjányi Anikó – Berta Lajos. Dinók Vilma – Nemes
László. Kocsis Anita Klaudia – Szilágyi Zoltán. Tóth Katalin – Felföldi Zsolt
Kálmán. Budavári Zsófia – Horváth László József.
Meghaltak: Sándor László, Rekedt-Nagy Gábor, Fábián Mátyás Mihály,
Bajusz Jánosné Kovács Eszter, Nagy Józsefné Nagy Ferenc Mária, Fricska
József István, Farkas György, Mészáros Béla István – Kiskunfélegyháza.
Mohl Ignácné Sánta Margit – Lajosmizse. Tóth Ambrus – Orgovány. Polyák
Józsefné Gyapjas Margit – Lakitelek. Gogolák Józsefné Balázs Irén Ilona –
Nyárlőrinc. Nagy Endréné Hajdu Erzsébet Mária- Kecskemét. Kálóczi
Gyula – Kunszentmiklós. Kleczli Jánosné Gémesi Katalin – Fülöpszállás.
Bódi Gyula István, Győri Ferenc – Tiszaalpár.
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Kispályás focitorna
a Honvéd pályán

Immár több esztendős múltra és egyre jelentősebb sikerekre tekinthet vissza az Utcák és Terek
Kispályás Labdarúgó Bajnokságok nemes hagyománya. A kezdeményezés idén Kiskunfélegyházára is megérkezett, amelyben igen nagy szerep jutott Horváth Tamás városatyánknak, a rendezvény fővédnökének, és Eszik Bence főszervezőnek. Az ő munkájuknak és a számos önkéntes segítőnek köszönhetően a Bulls pályán, 118
regisztrált játékossal kezdődhetett meg május 25én a 14 év alatti és 14 feletti csapatok közötti
vetélkedés.

Az eseményt megelőzően Horváth Tamás önkormányzati képviselő tartott beszédet és eligazítást,
amelyben kiemelte a sportesemény különleges
jelentőségét, és reményét fejezte ki, hogy a most
első ízben megrendezésre kerülő kupa hosszabb
távon hagyományt is teremthet majd városunkban.
A kicsik versenyében az első helyezett a Félegyházi Térségi Sport Iskola csapata lett, míg a második helyet az Astra, a harmadikat pedig a „Jóbarátok” együttese szerezte meg. A viadal gólkirályának a csatárként kiválóan helytálló Siber Glória
bizonyult az Astra csapatától, míg a legjobb kapus
címet a Jóbarátok kiemelkedő képességű hálóvédője, Sztvorecz Dani, a legjobb mezőnyjátékosét
pedig az FTSI labdarúgója, Tóth László érdemelte
ki. A nagyoknál 12 csapat nevezett ezért őket 4
csoportra osztották a szervezők. Az első helyezést
a 2A, a másodikat a Kommball, a harmadikat a
Pajtik, a negyediket pedig a Villámrúgók csapata
szerezte meg. A versenyen fontos szerep jutott az
adomány gyűjtésnek is. A szervezők az innen befolyt összeget illetve a büfé bevételét egy súlyosan
beteg kisfiú gyógykezelésére ajánlották fel.
Pályázati felhívás. Kiskunfélegyháza Város
Polgármesteri Hivatala a köztisztviselők
jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. tv. 45 §
(1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Szociális ügyintéző munkakör betöltésére. A
pályázat benyújtásának határideje: 2013.
június 24. A pályázati kiírás teljes szövege:
felegyhazikozlony.hu weboldalon olvasható.

Mezőgazdasági összeírás

A Központi Statisztikai Hivatal az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK,
138/2004/EK és a 543/2009/EK rendeleteinek
megfelelően Mezőgazdasági összeírást hajt
végre 2013. június 1-30. között.

A Gazdaságszerkezeti összeírás (GSZÖ 2013)
célja, hogy a magyar mezőgazdaságról pontos
és hiteles képet adjon a gazdaságirányítás, az
Európai Unió és a gazdálkodók részére. Öszszeíróink az ország 1600 településének kijelölt
mintakörzeteiben gyűjtik az adatokat, amelyek
a Statisztikai törvény rendelkezései szerint
kizárólag statisztikai célra használhatóak. Kérjük, fogadják bizalommal igazolvánnyal ellátott
összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors és szakszerű lebonyolításában. Ingyenesen hívható zöld szám: 06 80 200 224. e-mail:
gszo2013@ksh.hu
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Három bajnoki cím a diákolimpián
Csepelen rendezték meg május utolsó hétvégéjén a diákolimpia országos döntőjét a 1011 éves korosztály számára. A Kiskunfélegyházi Vasas TK birkózói kiválóan szerepeltek,
ugyanis hárman is bajnoki címet tudtak szerezni.

Pénteken a fiúk kezdték meg a küzdelmeket,
köztük Czibolya Máté az 54 kg-os súlycsoportban. Először egy diósgyőri fiút győzött le
szoros csatában, majd egy dunaújvárosi és egy
ferencvárosi ellen nyert nagy fölénnyel. A
döntőben pesterzsébeti ellenfél várt rá, aki már
magyar bajnoki címmel is büszkélkedhet, de Máté őt
is két vállra fektette. A nehézsúlyúak között Szécsényi
Ádámnak nálánál 20-25 kg-mal nehezebb ellenfelekkel kellett birkóznia, mert nem volt felső súlyhatár. Ádám ügyesen kihasználta fürgeségét a
nagydarab fiúk ellen, pedig nem volt könnyű a sorsolása. Mindjárt a magyar bajnoki cím védőjével
kezdett a selejtezőben, de simán győzött, majd az
elődöntőben a székesfehérvári legény is a hátára
került. A döntőben törökszentmiklósi ellenfelét is betusolta és megérdemelten lett bajnok.
A fiúk versenyében a 13 súlycsoportból 7 település

tudott bajnoki címet szerezni: Budapest és Miskolc
3-3, Tatabánya és Kiskunfélegyháza pedig 2-2 aranynyal dicsekedhet.
Szombaton a lányok léptek szőnyegre, köztük Rekedt
Nagy Réka a 46 kg-osok között. Réka ellenfelei
között volt két ferencvárosi, egy Vasasos és egy
dunaújvárosi, de senki nem tudta még csak megszorítani sem, mindenkit fölényesen legyőzött.
Mindhárman az Összevont Általános Iskola tanulói.
Rekedt Nagy Réka és Czibolya Máté a Platán, míg
Szécsényi Ádám a József Attila tagintézménybe jár.
Edzők: Ván Jenő, Szabó József és Kelemen András

Versengtek a horgászok

A Kiskunság Horgász Egyesület tagjai május 18-án mérték össze
tudásukat, szerencséjüket. Negyvenhat horgász nevezett be az
egyesületi horgászversenyre, melyet a „Lóúsztatónál” tartottak.

Női és férfi kategóriában indultak a sporthorgászok. A férfiaknál 23.710
grammos teljesítménnyel Forgó Zsolt bizonyult a legeredményesebbnek. Lantos László közel 3 kilogrammal lemaradva (20.940 g) második
helyezést ért el. Harmadik Mizsei Károly, aki 19.460 gramm
össztömegű halat fogott. A nők versenyében Varga Józsefné 8620
grammal első, Forgó Istvánné 6640 grammal második, Samu Lajosné
4220 grammal harmadik helyezést ért el. A díjakat Dr. Garai István
Levente országgyűlési képviselő adta át a legjobbaknak

Utcai futóverseny a Móravárosban

Hat korcsoport futói mérték össze tudásukat
május 25-én a Jogging Plus Szuperinfó Futóklub hagyományos utcai futóversenyén a
Móravárosban. A futókat Csontos Piroska, kétszeres Olimpiai bajnok hófutó és Balla László
alpolgármester indította. A rendezvényt roller
és görkorcsolya verseny szinesítette. A rendezvényre 120 fő nevezett és ért célba.

Helyezettek, Ovis futás (200m ), leány: 1. Rácz
Rebeka, 2. Rőfi Barbara, 3. Horváth Hanna, Fiú:
1. Trungel – Nagy Zalán, 2. Szabó Bence, 3.
Domonkos Kószó Marcell. Általános iskolai
futás (800m), 1-2 oszt. leány: 1. Papp Laura, 2.
Csontos Dóra, 3. Fetter Virág, Fiú: 1. Trungel –
Nagy Kolos, 2. Szabó Gábor, 3 Nánási Gergely.
3-4 oszt. leány: 1. Fricska Anna, 2. Karsai
Veronika, 3. Makány Adél, Fiú: 1. Kis Czakó
Máté, 2. Provics Gergő, 3. Czakó Csaba. Általános iskolai futás (1000m): 5-6 oszt., leány:
1. Karsai Barbara, 2. Szabó Laura, 3. Kis Ivett,
Fiú: 1. Csertő Gábor, 2. Csertő Bence, 3. Szabó
Bence. 7-8 oszt. leány: 1. Stír Petra. Kiskun
Kupa 7000 m korosztályos verseny10-14 év,
leány: 1. Fricska Fanni, 2. Kis Ivett, fiú: 1.
Fekete Vendel, 2. Fekete Domonkos. 15-19 év.
nő: 1. Hegyi Dóra, Férfi: 1. Holló Szabó Martin,
2. Varga Tibor, 3. Gál Sándor. 20-29 év. nő: 1.

Seres Ildikó, 2. Dinnyés Kitti, 3. Oláh Diána, 4.
Bús Renáta, 5. Almási Adrienn. Férfi: 1. Fődi
Zoltán, 2. Istvánfi Márk, 3. Kósa Levente. 3039 év, nő: 1. Kerekes Emese, 2. Szabóné Bazsó
Ágnes, 3. Csontosné Retkes Mónika. 40-49 év,
nő: 1. Balogh Magdolna, 2. Sleiher Lívia, 3.
Péntek Andrea. Férfi: 1. Jéga Szabó Zsolt, 2. Dr.
Nemes-Nagy Tibor, 3. Dr. Varga Tibor. 50-59 év,
nő: Lekrinszki Éva, 2. Lóczi Judit. Férfi:1. Nagy
Sándor, 2. Pénzváltó István, 3. Molnár Gyula.
60-69 év, férfi: 1. Kanyó Antal, 2. Bálint Imre,
3. Laczkó Mihály. 70 év felett, férfi: 1. Tabajdi
József. Roller verseny, leány: 1. Szabó Laura.
Fiú: 1. Provics Gergő, 2. Szabó Gábor, 3. Slezák
Benjamin. Görkorcsolya verseny, leány: 1.
Makai Viktória, 2. Csontos Fanni, 3. Karsai Barbara. Fiú: 1. Karsai Mátyás, 2. Slezák Benjamin.
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Hazai siker a Kuchinka
emlékversenyen

Kiskunfélegyházán rendezték meg május 25-én a X.
jubileumi Kuchinka Vilmos Emlékversenyt, ahol 11
egyesület 194 versenyzője (közöttük egy külföldi
csapat Temesvárról) összesen 689-szer állt rajthoz.
A Kiskunfélegyházi Úszó Egyesület 45 versenyzőjével, a csapatok közötti pontversenyt megnyerte és
egy évre, ismét elnyerte az emlékserleget. A verseny
elején bemutató úszásban vettek részt a legfiatalabb

Bajnok lett a KHTK

Június 1. Kiskunmajsa, 300 néző. Vezette: Polyák Attila (Csere Máté, Markó László).
Kiskunmajsa FC – KHTK-Grand Poker Club
0 – 3 (0 – 2)
KHTK: Tóth P. – Ábel, Nemes, Fekete (Kelemen),
Cseh – Ujváry, Bakos (Fricska) – Valkovics (Ormándi), Nagy V., Katona B.(Szabó T.), Zs. Juhász
(Lapsánszki). Vezetőedző: Némedi Norbert. Edző:
Kádár Tamás, Nádasdi Péter.
Gólszerzők: Ábel (11-s-ből), Zs. Juhász, Valkovics.
Sárga lap: Grácz, Brindza, Nyerges illetve Cseh, Ábel.
Piros lap: Cserényi. Kitűntek: Domán, Brindza, Balog
illetve az egész csapat.
Kádár Tamás (KHTK): Két kiemelkedő csapat volt
a mezőnyben. Kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk a bajnokság során. A mai mérkőzésen dőlt el
a bajnoki cím, gratulálok a csapatnak, a nézőknek
hálás köszönet. A kiállítás és az értékesített 11-es eldöntötte a mérkőzést. A mai mérkőzésen nem voltunk
olyan frissek, mint korábbiakban, de ezt fogjuk rá,

tanítványok, akik a közelmúltban tanultak meg úszni.
Versenyzőink összesen 76 érmet szereztek egyéni
versenyszámokban (ebből 33 arany, 22 ezüst és 21
bronzérem) és négyet a váltókkal (3 arany és 1
ezüstérem). A versenyen díjazták a legeredményesebb
hazai fiú és leány versenyzőt: a fiúk között Fazekas
Bence, a lányoknál Burai Boglárka volt a legeredményesebb. Részletes eredmények és fotógaléria:
http://felegyhazikozlony.hu/?p=55150

hogy a mai napon nagy volt a tét.
Busa Imre (KHTK szakosztályvezető): Az ilyen
mérkőzésen mindig az első gól megszerzése a legnehezebb. A piros lap és az értékesített 11-es után mindenki megnyugodott. Hoznunk kellett a mérkőzést,
mivel ez a csapat egész szezonban nyújtott teljesítményével megérdemli a bajnoki címet. Külön öröm
számomra, hogy a korábbi időszakhoz viszonyítva
jelentősen megnőtt a nézőszám hazai mérkőzéseinken.
Fekete Imre (csapatkapitány): Az egész szezont
lehoztuk egy vereséggel, úgy érzem megérdemelten
nyertük meg a bajnokságot. Hazai pályán nem kaptunk ki, nagyon jó közösség alakult ki, mindenki maximálisan teljesített a bajnokság során. Köszönjük a
közönség támogatását.
U-19-es mérkőzés eredménye:
Kiskunmajsa FC – KHTK-Grand Poker Club
1 – 4 (1-2)
Gólszerzők: Tóth I.(öngól) illetve Makai Z.(2),
Konkoly G., Balog M.
Varga Ferenc

2013. június 7.

Most sem tévesztett célt
Vas Bianka

A tapasztalt halasi íjászok úgy döntöttek nem
kóborolnak tovább és egyesületté alakulnak.
Ennek örömére megszervezték első versenyüket Halasi Napsólyom Íjászok név alatt.

Mintegy hetven kiváló íjász gyűlt össze május
18-án, a Nemzeti Park gyönyörű erdejében
Kiskunhalas mellett. A Turul Koppányok tizenhárom fővel – Vas Bianka, Szeibert Nóra, Kis
Mónika, Ifjú Lovas Ferenc, Lovas Ferenc, Vas
Tibor, Szólya Imre, Szeibert Imre, Papp Zoltán, Boldog Bence, Kiss János, Dinnyés Gyula
– neveztek a versenyre. Eredmények: Ifi lány
kategóriában Vas Bianka első, Szeibert Nóra
második lett. Gyerek fiú kategóriában Ifjú
Lovas Ferenc harmadik. Senior férfi kategóriában Dinnyés Gyula második lett. A többiek
eredményét még nem tették közzé a Napsólymok.

Ezüstérmes a P&P
serdülő csapata

A BKM Kézilabda Szövetség által kiírt serdülő
bajnokságban erőn felül teljesítettek a félegyházi fiúk. A P&P Félegyháza ifjú titánjai, a jövő
reménységei, főként szorgalmukkal vívták ki a
második helyet, mivel minden fordulóra teljes
erőbedobással készültek és vettek részt.

A csapat tagjai: Damásdi András, Gulyás Ottó
Brúnó, Czakó Roland, Csáki Gábor, Gémes
Hunor, Majorosy Péter, Szemerédi Gábor,
Bozsó Richárd, Csányi Tamás, Patak Tamás,
Kanyó Bence, Tóth Szabolcs, Kátai-Urbán
Kristóf, Németh Gábor. Felkészítők: Horváth
Bende, Árvai Zoltán.

Csontos Piroska
atlétikában bizonyított

Újabb elismerések az Astrának
A nemrég véget ért 2012-2013-s női futsal szezon,
ami fölényes Astra sikert hozott. Az Astra Kiskunfélegyházi Bulls, újonc csapatként debütált az
élvonalban mégis sikeres tudott lenni, a győzelmi
mutatója pedig több mint 93%-os volt.

Dombó János edző a kitűnő játékosállományból
kihozta a maximumot és kétség nem férhet hozzá,
hogy a „félegyházi háttér” is remekelt, hisz megteremtették a versenyzés feltételeit. Az pedig, hogy
elindult az utánpótlás bázis kialakítása Síber Rita
vezetésével, a jövőképet is megteremtette a csapatunk életében. Idő közben hivatalossá vált, hogy a
női NBI edzői kiket választottak a szezon legjobbjainak. Legjobb játékos: Szabó Boglárka (Astra
Kiskunfélegyházi Bulls), Legjobb kapus: Vincze
Anikó (Astra Kiskunfélegyházi Bulls), Legjobb

edző: Dombó János (Astra Kiskunfélegyházi
Bulls). Az „elismerés özöne” ezzel nem ért véget,
hisz a városalapítók napján Kiskunfélegyházán is
kitüntetésben részesítette a csapatot.

Elismerés és köszönet

Ezúton szeretném megköszönni az Astra Kiskunfélegyházi Bulls 2012-2013-as bajnoki évben elért
sikereit. Gratulálok a KHTK Grand Poker Club
megyei I. osztályban szereplő labdarúgó csapatának
a bajnoki címéhez. Kiskunfélegyháza és a magam
nevében mondok köszönetet az edzőknek, a
játékosoknak, támogatóknak a szurkolóknak a kitartásukért. Köszönjük a szakosztályoknak nyújtott
egész éves támogatást.
Balla László alpolgármester

Csontos Piroska, a Jogging Plus Szuperinfó
Futóklub színeiben indult május 18-án az
FMSZ által megrendezésre került Atlétika Magyar Bajnokságon Budapesten.

Piroska három számban szerepelt kiváló teljesítménnyel. Távolugrás: 1. helyezés, 100 m síkfutás:
1. helyezés, 200 m síkfutás: 1. helyezés. Az országos rendezvény egyben válogató verseny is volt
az Atlétikai Európa Bajnokságra.

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

