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Kátyús utak
Idén nyolcmillió forint jut az úthibák ki-
javítására. A kátyúzást április elején kez-
dik meg a szakemberek.

Nem kell sokat várni a balesetveszélyes 
kátyúk kijavítására. A bejelentett úthibá-
kat a szakemberek néhány napon belül 
megszüntetik - tájékoztatta lapunkat Kiss 
Jenő, a polgármesteri hivatal városüze-
meltetési osztályának vezetője.

Nem arattak osztatlan sikert a molnár te-
lepiek körében a tavaly ősszel elhelyezett 
fekvőrendőrök. Többen azt szeretnék, ha 
mielőbb eltűnnének az útról a műanyag-
ból készült “útakadályok”.

A lakók többsége úgy véli, a műanyag-
ból készült fekvőrendőrök többet árta-
nak, mint használnak. Az utcabútorok 
kiképzése ugyanis olyannyira elhibázott, 
hogy az áthaladás rajtuk - még a legki-
sebb sebesség mellett is - kárt okozhat a 
személyautókban. A műanyag “bukkanó-
kat” a kerékpárosok sem kedvelik, mivel 
képtelenség biciklivel áthajtani rajtuk. A 
lakosok aláírásgyűjtésbe kezdtek annak 
érdekében, hogy használhatóbbra cse-

réljék, vagy végleg távolítsák el a köz-
elmúltban átadott Molnár telepi útról a 
fekvőrendőrnek nevezett, balesetveszé-
lyes “útakadályokat”.                    -gusa-

Durvák a Molnár telepi fekvőrendőrök

Nagyszabású programsorozattal ké-
szült az idén Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharc 160. évfordu-
lójának méltó megünneplésére. A köz-
ponti ünnepségre március 15-én került 
sor. A program a Petőfi Sándor utca ut-
cajelző dísztáblájának avatásával kez-
dődött, majd Ulrich István emléktáb-
lájának és Bem József mellszobrának 
megkoszorúzásával folytatódott.

Részletek a 3. oldalon
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Elmarad a
Kun - Kapolcs

Idén elmarad a huszadik Völgy Feszti-
vál. Városunk alkotói számára nem ép-
pen örvendetes a hír, hisz ez évben Kis-
kunfélegyháza mutatkozott volna be a 
Művészetek Völgyében.  

A szervezők 
biztosították 
a kiskunfél-
egyházi al-
kotó és civil 
csoportokat 
arról, hogy 
2 0 0 9 - b e n 
számítanak 
a megjele-
nésükre. Az 
információ 
birtokában a városi szervezőbizottság 
folytatja a munkát, készülve a jövő évre 
halasztott bemutatkozásra.
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Kistérségi polgárők tanácskoz-
tak a minap a városháza díszter-
mében. A rendezvényen a helyi 
polgárőrség vezetősége és Ficsór 
József  polgármester meghívá-
sára nyolc kistérségi - Kiskun-
halas, Gátér, Pálmonostora, 
Petőfiszállás, Bugac, Bugac-
Pusztaháza, Fülöpjakab, 
Tiszaalpár - polgárőr elnök és 
polgármester vett részt.

A tanácskozásra ellátogatott Dr. 
Turos András ny. altábornagy, az 
OPSZ elnöke, Marhas György 
az OPSZ alelnöke, Szabó Mi-
hály, megyei elnök, Lőrinc Tibor 
a mg.-i és körny. biz. elnöke. A 
tanácskozást Marcényi Csaba, a 
félegyházi Polgárőrség elnöke 
nyitotta meg, majd Németh Péter, 
az Innovációs Központ Igazgató-
ja tartott tájékoztatót a pályázati 
lehetőségekről. A továbbiakban 

Dr. Turos András ny. altábornagy 
tartott tájékoztatót a polgárőrség 
ez évi feladatairól és a soros pol-
gárőrszolgálat bevezetéséről. A 
későbbiekben Marhas György 
OPSZ alelnök egészítette ki az 
elhangzottakat, majd felszólalá-
sok és kérdések hangzottak el a 
jelenlévőktől a Polgárőrség ve-
zetői felé a polgárőr egyesületek 
anyagi támogatását illetően. A 
tanácskozás befejezése előtt Dr. 
Turos András elismeréseket adott 
át a félegyházi polgárőröknek. 
A polgárőr érdemkereszt arany 
fokozata kitüntetésben részesült 
Ficsór József polgármester és 
Marcényi Csaba. Dicséretben és 
jutalomban részesült Tóth László 
alelnök, Kertész Zoltánné gazda-
sági vezető, valamint Koncz Jó-
zsef, Szabó Dávid polgárőrök. A 
jó hangulatú tanácskozás közös 
ebéddel ért véget. 

Tanácskoztak a polgárőrök
 

Megyei információs nap
A helyi és a megyei Cigány Ki-
sebbségi Önkormányzat már-
cius 28-án megyei információs 
napot tart. A rendezvényen a 
CKÖ-ok, a roma szervezetek, 
vállalkozók és munkanélküliek 
tájékozódhatnak a pályázati le-
hetőségekről, a munkaügyi tá-
mogatásokról. Az előadásokon 
a minisztérium, a munkaügyi 
központ és a Roma Program 
Támogatási Hálózat munkatár-

sai adnak szakmai segítséget, 
tanácsokat a hazai és az uniós 
pályázatok megírásához. Az 
információs nap helyszíne a 
Polgármesteri Hivatal díszter-
me, ahol minden érdeklődőt 
szívesen látnak a szervezők. 
A programmal kapcsolatban 
érdeklődni lehet Piroska Gá-
bor helyi CKÖ-i vezetőnél: 
(76/560-347; 20/298-7219; 
pgabor1966@citromail.hu)

Városi keresztút

Hagyományteremtő céllal városi keresztutat tartott március 
14-én este a Sarlós Boldogasszony és a Szent István templom 
egyházközsége. A hívek a Kossuth utcán követték végig Jézus 
Krisztus szenvedéstörténetének 14 állomását. A keresztút az 
Ótemplomban ifjúsági misével ért véget.

Felkészültünk egy világjárványra is
A Parlament Egészségügyi Bizottsága –  nemzetbiztonsági érdekekre való tekintet-
tel – zárt ülés keretén belül vizsgálta a magyarországi illetékes szervek készültségi 
állapotát egy, a 2003. évihez hasonló influenza világjárvány (pandémia) kitörése 
esetére. Az ülés nem titkos anyagából közlök részleteket, melyek tükrözik, hogy 
hazánkat nem éri felkészületlenül egy esetleges újabb influenza világjárvány.

Ennek megfelelően az Egészségügyi Bizottság: 1. Megtárgyalta és elfogadta az ille-
tékes szervek által benyújtott, Magyarország pandémiás felkészülésének helyzeté-
ről szóló tájékoztatót. Megállapította, hogy hazánk nemzetközi összehasonlításban 
is jó helyen áll a felkészülésben. 2. Felkérte az egészségügyi minisztert az influenza 
világjárvány elleni készültség fenntartásához szükséges feltételek (képzés, tovább-
képzés, figyelőhálózat, gyors diagnosztika, egyéni védőeszköz és védőfelszerelés 
készletezése, stb.) folyamatos vizsgálatára és szükség szerinti javítására, valamint 
az antivirális (vírus ellenes) gyógyszerkészletek növelése érdekében szükséges in-
tézkedések megtételére. További részletek a szakértői anyagokból: A korábbi nagy 
járványok tapasztalata alapján a járványügyi szakemberek előrejelzése szerint az 
elkövetkező néhány évben nagy valószínűséggel egy újabb világméretű influenza-
járvány, úgynevezett pandémia várható. Az új vírus feltételezhetően egy, az állat-
világban kialakult és nagy járványokat okozó vírus, valamint egy humán (embe-
ri) vírus találkozását és kereszteződését követően alakul ki. Ezért fontos a humán 
egészségügyi szakemberek együttműködése az állategészségügyi szakértőkkel. A 
pandémia felkészülési terveket alapvetően a legsúlyosabb járvány esetére készítik, 
s ebből a szempontból példának az 1918-as, 1919-es, úgynevezett spanyolnátha 
világjárvány szolgál. Az utólagos vizsgálatok szerint minimálisan 50 millió halá-
lozás történt, a betegek száma ennek a többszöröse volt, s az akkor legfejlettebb 
országokban is tehetetlennek bizonyult az egészségügyi ellátó szolgálat.
A védekezési stratégia részei: - Az Európai unió többi országához hasonlóan Ma-
gyarországon is kiépítésre és pontosításra került az influenza figyelőszolgálat, 
melynek keretében október elejétől május végéig folyamatosan kerül jelentésre az 
influenzaszerű megbetegedések száma, rendszeresen mintát vesznek az influenza-
vírus és egyéb légúti kórokozók kimutatása, identifikálása érdekében. Országosan 
mintegy 1400 háziorvos gyűjti az adatokat és számos háziorvost külön is felkészí-
tettek a mintavételre. A betegektől levett mintát futárszolgálat szállítja az Orszá-
gos Epidemiológiai Központ laboratóriumába. A járvány fogadására felkészítik az 
egészségügyi ellátórendszert, meghatározzák az oltandók körét, az oltóanyag el-
osztásának, valamint a lakosság tájékoztatásának rendjét. Az Infektológiai Szakmai 
Kollégium útmutatót készített az influenza és szövődményeinek kezelésére, illetve 
megelőzésére. - Magyarország az elmúlt években részben állami segítségnyújtással 
megteremtette a hazai, influenza elleni, oltóanyaggyártás feltételeit. Az Országos 
Epidemiológiai Központban új, magas biztonsági fokozatú laboratórium átadásá-
val biztosítottuk a legveszélyesebb vírusok fogadásának s vizsgálatának feltételeit. 
Hasonló módon felkészült a gyártó arra is, hogy akár a WHO által bevizsgált és 
szétosztásra kerülő vakcinavírus törzs akár vadvírus felhasználásával megkezdje 
az oltóanyag előállítását. Vadvírusból – egyedül a világon – jelenleg csak hazánk 
képes hatékony oltóanyagot előállítani. A szokásos évi 1,3 millió adag oltóanyag 
helyett rövid időn belül 4-4,5 millió adag oltóanyag termelési feltételei adottak.
A H5N1 madárinfluenza elleni humán vakcina sikeres előállítását követően meg-
rendelésre és legyártásra került 20 ezer adag ebből az oltóanyagból. A hazai és 
nemzetközi szakemberek véleménye szerint a kiemelt kockázatú csoportok részére 
ez az oltóanyag a pandémia kezdeti időszakában – amíg az új speciális oltóanyag 
el nem készül – felhasználható, mivel a feltételezett keresztimmunitás miatt kor-
látozott mértékben védelmet nyújt az új vírus ellen is. - Antivirális (vírusellenes) 
készítmények készletezése. A világjárvány kitörését követően, amíg hatékony ol-
tóanyag nem áll rendelkezésre, vírusellenes gyógyszerek, úgynevezett antivirális 
készítmények használhatók fel megelőzés céljából, valamint a későbbiek során a 
betegek kezelésére. Terápiás célra pandémiás helyzetben csakis azoknál indokolt 
az antivirális szer alkalmazása, akiknél az ellátó orvos gyors-teszttel igazolta az 
influenza „A” vírus fertőzés diagnózisát. Ezzel megakadályozható az antivirális 
készítmények túlzott használata. A gyógyszerek készletezése mellett tehát szüksé-
ges a gyors-tesztek megfelelő mennyiségű beszerzése is. Hazánk az Európai Unió 
tagországaihoz arányaiban hasonló mennyiségű antivirális szer készletezését fogja 
biztosítani.
A Parlament Egészségügyi Bizottsága a még számos, lényeges kérdést érintő tá-
jékoztatót és beszámolót felelős szakmai megbeszélés után, mindenféle politikai 
felhang és szembenállás nélkül, felelős döntést hozva – egyben kijelölve a további 
teendők stratégiai sarokpontjait – egyhangúlag elfogadta.

Garai István Levente dr. országgyűlési képviselő(MSZP) 
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Ünnepélyes keretek 
között adta át Kapus 
Krisztián önkormány-
zati képviselő és Retkes 
Illés, a körzet önkor-
mányzati képviselője 
a születési támogatást 
március 17-én a Dorogi 
ikreknek.

Petri Katalin és Dorogi 

Ferenc ikerlányai a hét-
száz és a hétszázegye-
dik babák városunkban, 
akik születési támogatást 
kaptak. A képviselőtes-
tület által megszavazott 
járandóságot – tekin-
tettel a közelgő húsvéti 
ünnepekre - még egy 
vásárlási utalvánnyal is 
kiegészítették.     

Ajándék a Dorogi ikreknek

A helyiséget Reicher 
József tagintézmény-
vezető adta át a diá-
koknak. A közösségi 
szobában egyebek kö-

zött projektoros kive-
títő szolgálja a tanulók 
kikapcsolódását, vala-
mint itt kapott helyet a 
kollégium könyvtára is.

Közösségi szoba a Kossuthban
Közösségi szobát avattak március 17-én az ösz-
szevont középiskolák Kossuth Lajos nevét viselő 
tagintézményének kollégiumában.

KRESZ vetélkedőt rendezett március 17-én a 
város középiskolásainak a helyi Gyermek és If-
júsági Önkormányzat a Móra Ferenc Gimnázi-
umban. A programot nagy érdeklődés kísérte.  

Március idusán…

Folytatás az 1. oldalról.
A központi ünnepségre a Petőfi téren 
került sor, beszédet mondott dr. Lo-
sonci Miklós, az Országos Petőfi Sán-
dor Társaság társelnöke. Közremű-
ködött a Kiskunfélegyházi Koncert 
Fúvószenekar, Tóth Ákos tárogatón, 
és Rácz Szabó Zoltán. Az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc 160. 
évfordulóján a város önkormányzata, 
a pártok, intézmények, társadalmi 
szervezetek képviselői helyezték el 

az emlékezés virágait Köllő Miklós 
Petőfi Sándort ábrázoló szobrának 
talapzatánál. A rendezvény a Móra 
Ferenc Művelődési Központ színház-
termében folytatódott, ahol a Bugaci 
Gitáregyüttes, a Petőfi Sándor Gé-
pészeti és Informatikai Szakképző 
Iskola diákjai, valamint a Félegyházi 
Táncszínház adott ünnepi műsort. A 
helyi média munkatársait Ficsór Jó-
zsef polgármester fogadta a Szabad 
Sajtó Napján a Városházán.

Énekkel dícsérlek

„Isten kegyelméből vagyok, aki va-
gyok” – vallja Maczkó Mária nép-
dalénekes, aki virágvasárnap az 
Újtemplom vendégeként közel 500 
fős hallgatóság előtt énekelt. „Arra 
törekszem, hogy a szeretetemmel és 
a hangommal Isten végtelen jósá-
gát közvetítsem embertársaimnak, 
a dalokkal simogassak, becézzek, 
gyógyítsak…Világítani jöttem a 
földre, nem pedig panaszkodni. Isten 
fényességét kell sugároznom, külö-
nösen a sötétségben vergődő lelkek 
felé. Ezért mondom magamról, hogy 
szolgálatos énekes vagyok.” 

Maczkó Mária szép, egyszerű hangja 
– amely fölöslegessé tesz bármilyen 
hangszeres kíséretet – varázslatos 
erővel bír. Az általa énekelt imák, 
fohászok, múltunk hősi korszakait, 
nagy királyait, szentjeit és 1848 szel-
lemét megidéző dalok tisztán áradtak 
a templomban. „Az ének maga a cso-
da, a lélek megtartó ereje, azért van, 
hogy átmelegedjék és el ne hervadjon 
a szívünk. Az énekek egyszerűek, szé-
pek, igazak és tiszták. Békességeseb-
bé tesznek, a jóra erősebbé, az igazra 
készségesebbé. Az élet mit sem ér 
ünnep nélkül, az ünnep sivárabb ének 
nélkül, az ének megfagy lélek nélkül. 
A mostani nagyböjti időt lelkünk erő-
sítésére és tisztítására kell felhasznál-
nunk. Jézussal együtt nekünk is fel 
kell támadnunk a kishitűségeinkből, 
gyarlóságainkból. Csak akkor válik 
a dicsőséges nagy feltámadás minden 
szenvedő ember reménységévé. Hús-
vét előtt kívánom mindenkinek, hogy 
a feltámadó jézusi energia adjon erőt 
és kegyelmet mindahhoz, ami a kö-
zeli és távoli jövőben előttünk áll. 
Krisztus nekünk a holnap reménysé-
gét adja” – üzente mindnyájunknak 
Maczkó Mária.                           Bm
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Ahogy a rügyek kipattannak az első meleg 
tavaszi napon, úgy nyílnak gyorsan egymás 
után a különböző magas színvonalú tárla-
tok március idusa környékén városunkban. 
Elsőnek a galéria mutatott be egy csodát. 

A hó és a csönd festője, így nevezik a kri-
tikusok Csongrád legnagyobb képzőmű-
vész egyéniségét, akinek képsorát ezúttal a 
félegyházi galériában állították ki. Dr. Piroska 
János 1894-ben született és nyolc évig volt a 
Tisza-parti városka polgármestere. 1933-41 
között Csongrádot ő tette fejlődő, szép épüle-
tekkel, parkokkal bíró kisvárossá. 1945 után 
meg is kapta érte a „jutalmát”, meghurcolták, 
vagyonát elvették, üldözték.
Azonban egy valamit nem tudtak tőle elvenni. 
A tehetségét. Miután már csak a képzőművé-
szettel foglalkozhatott „nemes bosszút állt” 
egy csodálatos, páratlan kvalitású akvarellvi-
lágot teremtett képein.
Még azon alkotók közé tartozott, akik nagyon 
megtanulták a szakmát, igaz nem akárkik vol-
tak mesterei. Glatz Oszkár, Edvi Illés Aladár 
és Rudnay Gyula hatására tehetségét kibonta-
koztatva a legnagyobb alföldi mesterek sorá-
ba emelkedett.
Hódmezővásárhelynek - Tornyai; Szentes-
nek - Koszta; Félegyházának - Holló László; 
Csongrádnak Piroska János lett azon művész-
óriása, akit a szakma a magyar művészet nagy 
alakjai közé sorol.
A régi festészet klasszikus íze érződik művei-
ről, az akkori korszellem tökéletes kifejezője, 
aki stílusával építette a magyar művészettör-
ténetet. Ennek legjobb példája a galériában az 
a kis 1943-ban festett csendélete, amely a két 
terem közti ajtó mellett látható. 
Amit e hűvös tavaszelőn a galériában látha-
tunk, az szinte az akvarell csodája. Valami 
egészen különleges, szemet gyönyörködtető 
tájképek és csendéletek várják a látogatókat. 
A belső teremben a Csongrád környéki táj, a 
Tisza-parti világ, az Alföld ottani szelete nyu-
galommal és tökéletes csenddel megfestve a 
papíron. Piroska János a tájban létezés leg-
hűbb ábrázolója, aki a teljes harmóniát fogta 
meg alkotásaiban. A csendet annyira keretbe 
zárta, hogy ahol kocsi vágtat a tájban, ott 
sem halljuk a robajt, a dübörgést, egyszerűen 
nem jön ki hang a képből, de mégis tökélete-
sen hiteles az ábrázolás. Sok téli tájat festett. 
Ezek közül néhány szintén látható a falakon. 
Megdöbbentő és megmagyarázhatatlan, hogy 
ezt a hideg témát a szürkék megannyi meleg 
árnyalatával (!) hogyan tudta így a papírra va-
rázsolni.
A „Gémes kút alkonya” c. lírai kép nem vélet-
lenül található a főfal közepén. A többrétegű 

jelentéssel bíró alkotás azoknak a pusztuló al-
földi tanyáknak állít szomorú emléket, melye-
ket abból a generációból talán ő vett észre elő-
ször. Az ősi paraszti létforma eltűnéséért való 
aggódásban így kapcsolódnak össze Bozsó 
János megroggyant épületei, Dulity Tibor el-
hagyatott omladozó falú tanyái, Piroska János 
kissé álomszerűen, puhán szétomló anyagi 
valóságával. 
A másik teremben a csendéleteket helyezték 
el a rendezők. Az alkotó visszafogott, fino-
man harmonizáló, ám rendkívül színgazdagon 
elkészített képeivel szinte odaszögezi a nézőt. 
Minden mű annyira más és más a témaazo-
nosság mellett, hogy nagy élvezettel sétálgat-
hat köztük az érdeklődő. 
1985-ben volt élete utolsó kiállítása Csong-
rádon. Életműve közül mintegy 50 darabot 
hagyott városára, ebből hoztak el a szervezők 
Kiskunfélegyházára egy igazán nagyszerű 
anyagot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
az emlékezet ködéből előbukkan egy régebbi 
tárlat is ugyancsak a galériából, de ilyen ma-
gas szintű anyagot nem lehet elégszer bemu-
tatni. Egyrészt a szakmának, hogy lehessen 
tanulni belőle, de még inkább a közönségnek, 
hogy igazi értékekkel szembesüljön. 
Nem mehetünk el azonban szó nélkül amellett, 
hogy megint olyan művésszel hozott össze a 
sors, akit a fővárosi külön világban élő kriti-
kusok még mindig nem tettek a helyére. Hány, 
de hány ilyen vidéki zsenit, illetve nagyszerű 
művészt adott már eddig is és ad folyamatosan 
e termékeny magyar föld, miközben sekélyebb 
tehetségű, ám de a fővárosban előrefurakodott 
percemberkéket kiáltanak ki „a haverok” óriási 
nagy művésznek és a különböző külföldi fesz-
tiválokra csak őket engedik ki.                        R. F. 
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A hó és a csönd festőjeProgramajánló
István Lajos – Szőcs Lajos: Taplómeg-
munkálás Korondon című könyvét ismer-
heti meg a nagyközönség március 27- én 
Szőcs Lajos korondi tanító, a Móra Ferenc 
Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja 
jóvoltából. Az előadás 18 órakor kezdődik a 
Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.
Tojások Napja címmel rendeznek progra-
mot március 22-én 6-19 óra között a Móra 
Ferenc Művelődési Központ Klubházában. 
A részvevők festhetnek tojást, készíthetnek 
tojástartót. A vállalkozóbb kedvűek nyuszi 
rajzversenyen, tojáskereső játékban mutat-
hatják meg ügyességüket. Belépő: Gyerkőc: 
400 Ft/fő, felnőtt: 200Ft/fő
Lantos József, Lantos Manó, Kürti Lász-
ló, Eperjesi Zsolt kiállítása látható március 
29-ig a Móra Ferenc Művelődési Központ 
aulájában. A kiállított képek megvásárolha-
tók, melyből a befolyt összeget az alkotók, a 
REIKA Alapítványnak, hátrányos helyzetű 
gyermekek támogatására ajánlják fel.

Felhívások
Ön szerint melyek a legszebb Petőfi-ver-
sek? Felhívás lakossági véleménynyilvá-
nításra. Idén ünnepeljük Petőfi Sándor 
születésének 185. évfordulóját, 2009-ben 
pedig halála 160. évfordulójára emléke-
zünk. A jeles évfordulók tiszteletére a Pe-
tőfi Emlékbizottság és Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata a Félegyházához 
mindig is erős szálakkal kötődő, magát 
félegyházinak valló költőóriás 30 leg-
szebb versét tartalmazó kiadvánnyal sze-
retné megajándékozni 2008-ban a város 
polgárait. Legyen szerkesztője Ön is e 
verses kötetnek! Kérjük, hogy az Ön által 
legszebbnek ítélt Petőfi-vers címét juttas-
sa el a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba, 
vagy a petofi@kiskunfelegyhaza.hu e-ma-
il címre 2008. március 28-ig. A beküldők 
közül az emlékbizottság kisorsolja azt a 
személyt, aki tagja lehet a július 26-27-i 
fehéregyházi ünnepségre utazó városi 
küldöttségnek. Járuljon Ön is hozzá ja-
vaslatával az Emlékévek sikeréhez!

Petőfi Emlékbizottság

Kiskunfélegyháza Város Önkormány-
zatának Művelődési, Oktatási és Val-
lásügyi Bizottsága 2008. évben is támo-
gatja helyi kiadványok megjelentetését. 
A támogatás keretösszege 2 millió fo-
rint. Igényt nyújthatnak be a Művelődé-
si, Oktatási és Vallásügyi Bizottsághoz 
címzett, és a Polgármesteri Hivatal Mű-
velődési Osztályára (Kiskunfélegyháza, 
Kossuth L. u. 1. sz.) eljuttatott levélben 
a kiskunfélegyházi társadalmi és civil 
szervezetek, valamint önkormányzati 
fenntartású közművelődési intézmé-
nyek által befogadott magánszemélyek. 
A támogatási kérelmek beérkezési ha-
tárideje április 14.

Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottság
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Táb laava -
tó…

Emléktáblá t 
avattak március 

14-én az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 160. évfordulója al-
kalmából a Móra gimnáziumban.

Az emléktáblaavató ünnepségen Juhász István ny. gimná-
ziumi tanár mondott ünnepi beszédet. Az erdélyi Mihály 
Győző szobrászművész alkotását az intézmény diákjai lep-
lezték le. Az emléktáblát Hajagos Gyula atya szentelte fel.

Hadtörténet…
A Móra Ferenc Gimnázium már évek óta indít versenyzőket, 
csapatokat a különféle hadtörténeti vetélkedőkre. A kiváló fel-
készítő munka nyomán az elmúlt évek alatt országos és regio-
nális vetélkedőkön 1-2. helyezések mellett több elismerés jelzi 
ezek emlékét. Szolnoky Tamás tanár úr az idén is a hagyomá-
nyoknak megfelelően „hozta” az eredményt városának, isko-
lájának. Ezúttal „az Osztrák-Magyar Monarchia és a Balkán” 
című kárpát-medencei középiskolai történelmi-, hadtörténeti-, 
diplomáciatörténeti vetélkedőbe nevezte csapatát. A versenyt 
a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Főosztálya, a 
Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszéke és 
a Rubicon történelmi folyóirat szervezésében rendezték meg.
A Kárpát-medencéből 46 csapat indult ezen a cseppet sem 
könnyű és sok mindent felölelő versenyen. A székesfehérvá-
ri döntőbe hat csapatot hívtak be, köztük a kiskunfélegyházi 
Móra Ferenc Gimnázium csapatát is.
A Kodolányi főiskolán megrendezett országos döntőben 
Veszprém, Karcag, Szombathely, Budapest és Kolozsvár mel-
lett Kiskunfélegyháza nevét is jó érzés volt olvasni. 
A Mórások hátránya „csak az volt”, hogy a résztvevők legfiata-
labbjaként még messze vannak ettől a történelmi tananyagtól, 
tekintve, hogy Molnár Bence és Kurth Endre a 10/E, Kiss Ben-
ce pedig a 9/A osztály tanulója. Végül is a fiatalok az V. helyen 
zárták ezt a kárpát-medencei versenyt, nyerve egy dél-vidéki 
utazást és komoly könyvjutalmakat Felkészítőjük Szolnoky 
Tamás tanár úr ezúttal is jó munkát végzett.                       -sta-

Táblaavató...Kiskunfélegyházi lakóépület-felújítási program
I. Bevezető – A múlt: Kiskunfélegyháza Város Önkor-
mányzata 2003 őszén alkotta meg a város közigazgatási 
területén belül működő társasházak támogatását célzó ren-
deletét, amelyben az iparosított technológiával épült lakó-
épületek energiatakarékos valamint az egycsatornás gyűj-
tőkémények felújítása támogatásának módját és szabályait 
rögzítette. (Köszönet az elődnek: Jankovszki Zoltán képvi-
selő úrnak, az előző bizottság elnökének, ugyanis akkor lett 
lerakva!) A program 2004-ben indult és eddig 10 társasház 

240 lakásának felújítása fejeződött be, összesen 112.968.710.-Ft összegben. Az ed-
digi felújítások sajnos nem voltak teljes körűek, főleg tetők hő-és vízszigetelésére 
valamint nyílászárók cseréjére irányult.  
II. A Jelen: Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter 2008. február 1-jén 
tette közzé a pályázati kiírásokat és a hozzájuk tartozó útmutatókat, mellékleteket. 
A pályázat a tavalyihoz képest sokat változott. 2008. február 1-jétől 3 program fut 
egymással párhuzamosan!
1./ „Panel-Program” 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő, 1992. július 1. 
előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épült társasházak, la-
kásszövetkezeti épületek illetve önkormányzati lakóépületek azon lakóközösségeire 
vonatkozik, ahol a lakóépületek legalább 4 lakást tartalmaznak.
Iparosított technológiával épült lakóépület: panel, a közép-és nagyblokk, az alagút-
zsalu, az öntött, a vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia felhasználásával 
épült lakóépület.
A „Panel-Program” vonatkozásában támogatás az alábbi, a felújítási koncepcióban in-
dokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:
Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje
Homlokzatok és födémek hőszigetelése
Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, (energia-megtakarítást eredményező) felújítása
A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló 
energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a 
tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálására:
2./ „Termofor kémények felújítása” 
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházak, 
lakásszövetkezeti épületek, illetve önkormányzati bérházak azon lakóközösségeire 
vonatkozik, ahol az épület legalább 8 lakással rendelkezik és a lakóépületek égéster-
mékeinek elvezetésére szolgáló gáztüzelő berendezések kettősfalú, illetve egyesített 
falú gyűjtőkéménnyel üzemelnek. (Ezt hívják köznyelven termofor kéményeknek)
A „Termofor kémények felújítása” elnevezésű program keretén belül a legalább 8 
lakással rendelkező lakóépületekben lévő kettősfalú illetve egyesített falú gyűjtőké-
mények, valamint az ezekhez kapcsolódó füstcsövezés olyan felújítási munkálataira 
igényelhető támogatás, amelynek eredményeként biztosítható a tüzelőberendezések 
által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek biztonságos 
elvezetése, azok lakásokba illetve egyéb helyiségekbe történő és az életbiztonságot 
veszélyeztető visszaáramlásának megakadályozása. Az egyéb, nem lakáscélú helyisé-
gekre jutó kéményszakaszok felújítási költségeihez támogatás nem vehető igénybe. 
3./ „ÖKO-Program”
A rendelet hatálya kiterjed Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat közigazgatási te-
rületén lévő, távhővel ellátott társasházak, lakásszövetkezeti épületek, illetve önkor-
mányzati bérházak lakóközösségeire. 
Sajnos a pályázati kiírás szerint a pályázó a társas lesz. Az önkormányzat tehát az eddigi 
gyakorlattól eltérően nem kedvezményezett, csak TÁMOGATÓ lesz. 
Javaslat: A társasházak kezdjenek hozzá a pályázatok elkészítésének. Az önkormány-
zat által nyújtott támogatásról, a helyi pályázat kiírásáról a márciusi testületi ülésen fog 
döntés születni, de mivel a költségvetési rendelet-tervezetben szerepel forrás erre a célra, 
ezért elmondható, hogy komoly az önkormányzati szándék a társasházak támogatására. 
Pályázati tanácsadás,tájékoztatás:Városháza (Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály 
és a Lakás Bizottság elnöke

Tájékoztatásként, tisztelettel:  BENSE ZOLTÁN  a Lakás Bizottság Elnöke
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Nagy Richárd Kristóf (anyja neve: Orsányi Melinda), 
Pákozdi Viktória Zoé (Gergely Viktória Orsolya), Takac Eszter 
(Bánszki Melinda)
Meghaltak: Ónodi Mihály, Busa István, Rekedt-Nagy Gábor, 
Tarjányi Józsefné Pintér Rozália, Héjjas István László, Hekkel 
Lászlóné Szász Mária – Kiskunfélegyháza. Zsoldos Sán-
dor – Hódmezővásárhely. Szabó Györgyné Horváth Margit – 
Nagykónyi, Mátyás Antalné Horváth Katalin – Pálmonostora.

Orvosi ügyeletek
FELNÕTT ÜGYELET: 
Városi Kórház, 76/801-663, 76/463-222 Kiskunfélegyháza, 
Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: 
Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 
4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnep-
napokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET március 17-től – márci-
us 23-ig: Móra F. Gyógyszertár Kkfháza, Móra tér 2. Tel.: 
76/461-721. Március 24-től – március 30-ig: Korona Gyógy-
szertár Kkfháza, Korona u. 4. Tel.: 76/466-582.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET március 22-én és március 
23-án: Dr. Vígh István Bugac, Rákóczi u. 1. Tel.: 30/2343-
128, Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a Tel.: 
20/3165-995. Március 29-én és 30-án: Dr. Fekete Miklós 
Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955, Dr. Kovács 
Zoltán, Kkfháza, Damjanich u. 22. Tel.:30/3389-244.
A GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása 
munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb 
örökbeadás 14.00-17.00-ig. Elérhetõség: 06/ 70-321-05-85, 
06/ 70-321-05-84.

Munkaalkalom
A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Kiskunfél-
egyházi Kirendeltségének állásajánlata (Kiskunfélegyháza, 
Petõfi tér 4-5. Tel.: 76/ 461-745). Kiskunfélegyháza: szer-
számkészítő, hűtőgépész, csomagoló, cipőalsórészkészítő, 
AWI hegesztő, autószerelő, Mg i.szárítókezelő, lakatos, vil-
lanyszerelő, marós, TMK lakatos,. Bugac: sertésgondozó. 
Befektetési tanácsadó (változó).
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Felelõs szerkesztõ: Gulyás Sándor

Szerkesztõség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
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In memoriam

Héjjas István 1920-2008

„Nem úgy gondolunk a halottakra, mint akik 
nincsenek többé, hanem mint akit nem látha-
tunk. Nem a halottak birodalmában keressük 
őket, hanem a mennyországban, az üdvözül-
tek között”.
                                (Ciruszi Theodorétusz)

Héjjas Istvánra, a Móra Ferenc Közműve-
lődési Egyesület alapító tagjára, örökös el-
nökhelyettesére, egy  igaz lokálpatriotára 
emlékezünk.
Egy gazdag, beteljesedett élet zárult le 2008. március 8-án. A veszteség az uno-
káké, dédunokáké, a barátoké, mindannyiunkké, akik szerettük és tiszteltük őt.
Egy olyan embertől búcsúzunk, aki nemcsak önmagáért élt, hanem az őt körül-
vevő közösségért is. Fiatalos lendülettel -  még az utolsó éveiben is egész nap 
- intézkedett, szervezkedett és soha el nem fáradt. A városért, az embertársaiért 
dolgozott. Munkájáért nem várt fizetséget, beérte egy-két jó szóval. A város 
közéletének egyik legismertebb alakja volt.
Tősgyökeres félegyházi családból származott, ahol magába szívta a munka 
fontosságát, amely az egész életét kitöltötte. Hirdette a szeretet összetar-
tó erejét, melyben fontos szerepe van a megértésnek, s a mindenkori tenni 
akarásnak.
Nyugdíjas évei alatt aktív tagja volt közösségünknek. Több évtizeden ke-
resztül folyamatosan foglalkozott a városban található hősi emlékművek 
sorsával. Kezdeményezésére épült meg a Felsőtemetőben lévő II. világhá-
borús emlékmű.
Visszakapta régi pompáját a Blaha Lujza téri Hősök parkjában az I. világhábo-
rús emlékmű. Ez volt életének egyik legfontosabb munkája. Kutatta és kereste 
a szobor bronz domborműveit, mert ezeknek  közvetlenül a háború után nyoma 
veszett. Hosszas kutatómunka után végre előkerült a huszárokat ábrázoló relief, 
a másikról pedig kiderült, hogy beolvasztották. Az emlékmű a szobor teljes 
felújítása után a Hősök parkjának legszebb gyöngyszeme lett. 2000 őszén a 
Felsőtemetőben elkészült és felállításra került a II. világháborúban elesett hő-
sök nevét hordozó márvány obelix.
Az ő kezdeményezésére minden év januárjában a Donnál elesettekre és  no-
vember 1-jén az  elesett hősök sírjánál emlékezünk több mint másfél évtizede.
Pista bácsi életének meghatározó része volt az írás. Tagja volt a Bács-Kiskun 
Megyei Amatőr Írók és Költők szervezetének. A 90-es években két nagyobb 
vállalkozása volt: Tóth Miklós újságíró barátjával közösen megszerkesztették 
a városunkhoz kötődő Petőfi Sándor, Móra István, Móra Ferenc, Falu Tamás 
és napjainkig városunkban élő és alkotó költők verseit tartalmazó „Lovagolok 
fűzfasípot fújva” című verseskönyvet. Később Falu Tamás még ki nem adott 
verseit rendezték kötetté.
A közéletben önzetlenül tevékenykedő, a jövő nemzedékéért, az értékek meg-
tartásáért aggódó, a megőrzésükért küzdő Pista bácsi sokunknak lehet példa-
képe. Kiskunfélegyháza városa 2001-ben  Kiskunfélegyházáért kitüntetésben 
részesítette.
Mindannyian el nem múló szeretettel megköszönjük, hogy velünk voltál, belő-
led mi is kaptunk, általad mi is gazdagodtunk.
Most már látjuk: minden, ami él, mulandó, bánat, öröm elrepül. Ami tartós tud 
maradni, az az emlék egyedül. Isten Veled!

Laczkóné dr. Szabó Klára
a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület elnöke

Álláshirdetés
Trió TV Kiskunfélegyháza munkatársakat keres mellék és fő-
állásba az alábbi területekre: szerkesztő-riporter, operatőr, vágó.
Követelmények: minimum középfokú végzettség, számítógépes 
ismeretek. Előnyt élveznek, akik valamilyen média gyakorlattal 
rendelkeznek. Amit kínálunk: rugalmas munkavégzés, verseny-
képes javadalmazás, szakmai fejlődési lehetőség. Amit elvá-
runk: fiatalos, dinamikus munkavégzés, nyitottság az új dolgok-
ra, nagy munkabírás. 
Jelentkezz és legyél egy megújuló televízió és televíziós csapat 
részese. 
Jelentkezési határidő: 2008. március 26. Meghallgatási időpont: 
2008. március 30. 
 Jelentkezni: rövid szakmai önéletrajzzal, és fényképpel az aláb-
bi címre: Trió TV Kiskunfélegyháza, Szent János tér 5. vagy 
e-mail: toth.jozsef@prtelecom.hu
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Kudarc Kiskunfélegyházán
A Somafone-KHTK NB-II-es  - megtize-
delt - futsal csapata a betegségek és sérü-
lések ellenére is esélyesebbnek számított 
a mérkőzés megkezdéséig, a Törökszent-
miklósi Fáklya SE focistáival szemben. A 
meghatározó, kivált játékosokat ( Banó, 
Tóth, Lapsánszki, Valkovics, Palásti, Rádi, 
Kertész, Bertus, Pöszmet ) azonban az 
összeszokottság hiánya miatt is, nem tud-
ták teljes mértékben pótolni a hétfőn este 
pályára lépő labdarúgók. A 7. percben 
egy szerencsétlen góllal a vendégek sze-
rezték meg a vezetést, majd ezt követően 
a félidő végéig felváltva estek gólok, de 
a Somafone mindig csak az egyenlítésig 
tudott felzárkózni  (3-3). A második já-
tékrészben maradt ugyanez a forgatóköny, 
sajnos az idő fogyásával azonban a görcsös 
akarás több hazai hibát is eredményezett, 

így a 38. percben két gólra nőtt a Fáklya 
előnye (5-7). Ekkor már be kellett vetni a 
futsalban végszükség esetén használatos 
taktikai húzást, kapusunkat mezőnyjáté-
kosra cseréltük. Elég volt azonban egy 
eladott labda, s máris háromra nőtt a kü-
lönbség. Válaszként csak egy gólt tudtak 
rúgni a hazaiak, így egy eléggé kellemet-
len vereséggel veszítettük el a fontos há-
rom pontunkat. Egyetlen szépségtapasz le-
het a vereségre, hogy a rivális Kecskemét 
és Dupont is kikapott, így a Somafone-
KHTK a tabella 3. helyén áll, továbbra is 
versenyben a Futsal NB-I-be kerülésért.
SOMAFONE-KHTK   -   FÁKLYA SE 
TÖRÖKSZENTMIKLÓS   6 – 8  (3-3)
Félegyházi gólszerzők: Kádár Tamás 
2, Szabó Attila, Szabó Norbert, Borsos 
Csaba, Gulyás Péter.

Sporthírek röviden
Asztalitenisz
A Kiskunfélegyházi Asztaltenisz Sportiskola 
NB I. Keleti csoportjában szereplő csapata két 
mérkőzést is játszott az elmúlt hét végén.  A baj-
noki cím szempontjából döntő lehet a Ceglédi 
VSE elleni 9:9 arányú döntetlen, hiszen így a 
félegyháziak megőrizhették 3 pontos előnyüket 
a Cegléddel szemben. 
Győzött Vajda 4, Oláh és Korponai 2-2 mérkő-
zésen és győzött az Oláh-Korponai páros is. A 
másik mérkőzést a FASI hazai pályán vívta a 
Diósgyőri ASE ellen és fölényes 17:1 arányban 
győztek. 
Győzött Vajda 4, Oláh, Skumát 4-4 és Korponai 
3 mérkőzésen. A Vajda-Skumát páros 3:2, míg 
a Korponai-Oláh páros mérkőzés nélkül nyert 
3:0 arányban.
Az ellenfél negyedik játékosa sérülés miatt nem 
játszott. Oláh Benedek a FASI I. játékosa, aki a 
Finnország válogatott játékosa is egyben, részt 
vett az Asztaltenisz Csapat Világbajnokságon, 
ahol 10 mérkőzésből 6 alkalommal győzött, 
így részese volt annak, hogy a 106 csapatból az 
55-ik helyen végezzenek a finnek. Csáki Rita 
két bronzéremmel bizonyította tehetségét, mi-
vel először a Budapesti Utánpótlás Versenyen, 
majd Budaőrsön az Ifjúsági Ranglista Verse-
nyen női párosban, Szentkeressy Adriennel az 
oldalán szerepelt kitűnően. Egyéniben Csáki 
Rita a négy közé jutásért kapott ki a későbbi 2. 
helyezettől. 
Az NB II-ben szereplő FASI II. csapata értékes 
győzelmet aratott az ATC Tokod csapata ellen. 
A 10:8 arányú győzelemmel a hatodik helyre 
jöttek fel a tabellán. Győzött Héjj 3, Blőszel, 
dr.Francia és Kocsis 2-2 mérkőzésen és nyert a 
Héjj-dr.Francia páros is. 

Némedi László 
Labdarúgás
KHTK-REAC 5:0 (2:0)
Kiskunfélegyháza, 300 néző. 
Vezette: Mihálik. KHTK: Tóth – Polgár (Nagy), 
Fekete, Nádasdi, Fricska, Lénárt (Timafalvi), 
Újvári, Szabó A., Katona, Terjék, Czibolya 
(Vida). Edző: Kurucz István. Gólszerzők: Pol-
gár, Újvári, Terjék, Szabó A., Vida. Kitűnt: 
Fekete, Újvári, Lénárt, Katona, illetve Nemes, 
Bagi. A jól játszó félegyházi csapat fölényes 
győzelmet aratott a rezignáltan játszó REAC 
ellen.

Kézilabda
Kiskunfélegyháza – Ózdi KC 28:23 (12:14)
Kiskunfélegyháza, 400 néző. Vezette: Szegedi, 
Unyatinszki. Kiskunfélegyháza: Köteles – Oláh 
5/3, Csermák 7, Nagy 3, Rosta 2, Pásztor 3, 
Dobos 5/2. Csere: Gál (k), Magyar, Kovács Á., 
Berényi, Varga. Edző: Rapi Róbert. 
A rosszul kezdő, ám jól taktikázó hazai együttes 
jól helyt állt a felkészült ózdiakkal szemben.A Félegyházi Közlöny új e-mail címe: fkozlony@gmail.com

Sakkozók „aranyszombatja”

Két arany-, egy ezüst-, egy bronzérmet és 
egy hatodik helyezést szereztek a félegyházi 
és a bugaci fiatalok csapatai a Sakk Diák-
olimpia Bács-Kiskun Megyei csapatdön-
tőjén, Kunszentmiklóson március 8-án. A 
két első helyezett csapat győzelmével jo-
got szerzett a Sakk Diákolimpia Országos 
Döntőjén való részvételre, amelyet április 
11. és 13. között rendeznek a Szombathelyi 
Sportcsarnokban. Az alábbi fiatalok vívták 
ki a megyei diák sakksikereket. Aranyér-
mes a Móra Ferenc Gimnázium középisko-
lás leány csapata: Herédi Edit, Nagy Csilla, 
Klinkó Mónika összeállításban, és a bugaci 
általános iskolás felsős fiú csapata: Tóth Ti-
bor, Juhász Barbara, Juhász Bence, Petróczi 
Richárd, Vakulya Márk. Ezüstérmes a 
Móra Ferenc Gimnázium középiskolás fiú 
csapata: Magony Ervin, Samu Richárd, 
Vígh Márk, Ozsvár Péter. Bronzérmes a 
bugaci általános iskola alsós fiú csapata: 

Tapodi Dávid, Szalai Tamás, Szabó Péter. 
Hatodik helyen végzett a Platán felsős fiú 
csapata: Fekete Norbert, Sinkó Dávid, Se-
bestyén Máté, Cserkó Máté. Április 19-én 
Kecskeméten kerül megrendezésre a Sakk 
Diákolimpia Bács-Kiskun Megyei egyéni 
döntője, ahol szintén éremesélyekkel ül-
nek a sakktáblákhoz a bugaci és félegyházi 
fiatalok A Kiskunfélegyházi Honvéd Test-
edzők Köre március 9-én Lajosmizsén 5:5 
arányú döntetlent játszott a Bács-Kiskun 
Megyei I. osztályú sakk csapatbajnokság-
ban. A KHTK pontjait az alábbi sakkozók 
szerezték: győzelmeikkel 1–1 pontot Seres 
László, Nagy József; döntetlenjeikkel ½ - ½ 
pontot Kovács Zoltán, Karsai István, Sze-
keres Sebestyén, Kemény Csaba, Primusz 
Gábor, Tanács István. A Honvéd április 20-
án hazai pályán a Tóth László SE II. csapa-
tát fogadja a megyei bajnokságban.

Nagy György
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NB I/B Női kosárlabda mérkőzés:
      Vasas Csata II Budapest - 

KKC 73 : 39
Pontszerző félegyházi játékosok: 
Rajnai Zs. 9, Tóth E. 9, Nagy D. 6, 
Pasek M. 6, Nagy H. 5, Pelei E. 3, 
Nagy Z. 1. Edző: Nádasdi József
A félegyházi lányok katasztrófálisan 
rossz támadó játékot produkáltak. 
Nem tudták felvenni a versenyt 
az agresszívan védekező fővárosi 
együttessel szemben. A csapatból 
senki játékát nem lehet kiemelni. 
Megyei Felnőtt Férfi Bajnokság:

KKC II./IFI/ - UNICER KSE 
Kecskemét Kadett 67 : 61

Pontszerző félegyházi játékosok: 
Horváth D. 23, Gibárszki S. 10, 
Zsitva T. 14, Papp S. 8, Hegedűs 

G. 6, Bitó Á. 6. Edző: Bódi Sán-
dor
Élvezetes,  jó játékkal a jobb kon-
dícióval bíró félegyházi fiúk, végig 
vezetve, hat pontos különbséggel 
diadalmaskodtak.
Legközelebbi bajnoki kosárlabda 
mérkőzések:
NB I/B  női bajnoki mérkőzés: 
Kiskunfélegyházi KC - Nyíregy-
háza 2008. Március 22. Szombat 
16.órakor
NB II. férfi bajnoki mérkőzés:
Kiskunfélegyházi KC - 2F Vízügy 
Szeged 2008. Március 22. Szom-
bat 18. Órakor
Mindkét mérkőzés helye: KÉSZ 
Aréna Városi Sportcsarnok

Tokai György

Egy győzelem - egy vereség

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának 
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi Bizottsága 
pályázatot hirdet a 2008. évi közművelődési 
tevékenység támogatására. A pályázat céljára 
rendelkezésre álló összeg: „A” KATEGÓRIA 
2.000.000,- Ft a társadalmi és civil szerveze-
tek részére, közművelődési célra. „B” KATE-
GÓRIA: 1.000.000 Ft a Reneszánsz éve és a 
Biblia évéhez kapcsolódó kiskunfélegyházi 
programokra a társadalmi és civil szervezetek 
részére, valamint a határon túli magyar kul-
túra ápolására. „C” KATEGÓRIA: 1.000.000 
Ft intézmények részére. A pályázat benyújtá-
sához az összes költség 20%-ának megfelelő 
önerő szükséges. Pályázatot nyújthatnak be: 
Kiskunfélegyházán működő: - intézmények, - 
civil szervezetek, - befogadó önkormányzati 
közművelődési intézmények által magánsze-
mélyek. Az elbírálásánál előnyben részesül-
nek azok a pályázatok, amelyek az ifjúság 
közművelődését, kulturális tevékenységét 
mindinkább segítik, a fiatalokat bevonják a 
tervezett programokba. Azok a szervezetek, 

amelyek Kiskunfélegyháza város költségveté-
si rendeletében a képviselőtestülettől támoga-
tást kaptak, nem pályázhatnak! A pályázatok 
benyújtása: Egy pályázó egy pályázatot nyújt-
hat be az erre a célra szolgáló pályázati űrlap 
kitöltésével. A pályázati űrlapok a Polgármes-
teri Hivatal földszintjén az Ügyfélszolgálati 
Irodában szerezhetők be, vagy letölthetők a 
város honlapjáról. Beérkezési határidő: 2008. 
április 14. 14 óra. Elbírálás: 2008. április 22. 
A pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük 
csatolni: - részletes programot, az ifjúság 
szerepének ismertetetését, - részletes költség-
vetést. A pályázók tájékoztatása: Hiányosan, 
vagy a határidő lejárta után (!) be-
küldött, valamint a pályázati kiírás-
nak nem megfelelő pályázatokat 
nem áll módunkban elbírálni. A 
rendezvényt, programot követően 
30 napon belül a pályázó köteles 
a teljes költségre kiterjedő elszá-
molást 2008. évben hitelesített 
számlamásolattal (!) benyújtani a 
Művelődési, Oktatási és Vallásügyi 
Bizottság részére. A pályázaton 

nyert összeg elszámolásával összefüggő vitás 
esetekben az Önkormányzat ide vonatkozó 
rendeletei érvényesek. A Művelődési, Oktatá-
si és Vallásügyi Bizottságot, mint támogatót 
a pályázó szerepeltesse a rendezvény reklá-
mozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin. A tá-
mogatás csak abban az esetben utalható, ha 
a támogatott hitelt érdemlően igazolja, hogy 
egy évnél régebbi köztartozása nem áll fenn. 
Minden pályázót írásban értesítünk pályázata 
eredményéről. A pályázatokat az alábbi címre 
kérjük 1 példányban beküldeni: Polgármesteri 
Hivatal Művelődési Osztálya 6100 Kiskunfél-
egyháza, Kossuth u. 1. sz.

Áldott
Húsvéti Ünnepeket
kíván a FIDESZ-KDNP frakció


