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Közlöny
Hatvan éves
az Ifjúsági Vegyeskar
Rendhagyó kórustalálkozót szervez sokak
- egyebek között Ficsór József polgármester és Kapus Krisztián, a Művelődési Oktatási és Vallásügyi Bizottság elnöke – kérésére Kapus Béla karnagy.

Tavaly 485 alkalommal vonultak tűzoltóink különböző eseményekhez. Ez mintegy huszonkét százalékkal kevesebb, mint az előző évi. A tűzesetek száma 46%-kal csökkent a
műszaki mentések száma viszont 26%-kal nőtt.
Részletek a 3. oldalon.

Jól dolgoztak rendőreink
Eredményességét tekintve a megye rendőrkapitányságai közül a statisztikai adatok
szerint negyedik a rangsorban a félegyházi
- mondta el Dávid Károly megyei rendőrfőkapitány az évértékelő állománygyűlés
előtt tartott sajtótájékoztatón, Félegyházán.
A dandártábornok kijelentette, az idén nem
állítottak ugyan rangsort a kapitányságok kö-

zött, de a Timafalvi László alezredes vezette
félegyházi rendőrök tavalyi teljesítménye
ötös skálát véve alapul, 4-es osztályzatot ér.
Tavaly a bűncselekmények száma 30%-kal
emelkedett Félegyházán, a betöréses lopások megkétszereződtek. A felderítés eredményessége 60,4%-ról 54,4%-re, míg a nyomozási eredményesség 64,4% -ról 60,5%-ra
csökkent.
Folytatás a 3. oldalon.

Égett az avar, a fű, a nádas
Elkezdődtek a tavaszi munkák. A gondatlanság miatt megszaporodott az avartüzek
száma. A megyebeli tűzoltók a minap egy
huszonnégy óra alatt 31 helyen fékezték
meg a lángokat. A vonulások zöme, mintegy 80 százaléka a tavaszi munkálatokhoz
köthető gazégetés miatt történt, amelyekből
kisebb nádas, és avartüzek keletkeztek.
A helyi tűzoltóknak legutóbb a Vasas pálya
mögött, a Záportározó és a Félegyházi vízfolyás közötti 4 hektár területen fekvő nyárfa erdő égő aljnövényzetét kellett eloltaniuk.
A jobb idő beköszöntével egyre többen szeretnék leégetni a füvet, az avas nádat. Ez a tevékenység különféle környezetvédelmi rendeletekbe ütközik, így szabálysértés, amelyet
szankcionálhat a környezetvédelmi hatóság,
de a rendőrség és a mezőőrök is. Nem szabad tehát sem füvet, sem nádast égetni.
Ennek ellenére évről évre találkozunk ezzel
a problémával. A gond, hogy sokszor nem

körültekintően gyújtják meg a leégetni kívánt területet. Az égetés sokszor erős szélben
történik és az oltáshoz szükséges szerszámok, eszközök sincsenek előkészítve. Ilyenkor könnyen "megszalasztják" a kicsinek
induló tüzet, és jelentős károk keletkeznek.
Az utak mellett a nagy füst veszélyeztetheti
a közutak forgalmát is. - mondta el lapunknak Pap-Szigeti Sándor tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok-helyettes.

A rendezvényre június 13-án 10 órakor kerül sor
a volt hangversenyek színhelyén a Kossuth Lajos
Szakiskola és Szakközépiskolában. A találkozó a
volt kórus kiváló énekeseinek és hangszereseinek
ünnepi műsorával veszi kezdetét. Ez alkalommal
kerül sor az Ifjúsági Vegyeskarról készült DVD
bemutatójára.
Folytatás a 3. oldalon.

Polgármester találkozó
Félegyházán
A hármas számú választókörzet polgármesterei
adtak egymásnak randevút március 19-én városunkban. A szám szerint 39. találkozóra az innovációs központban került sor.
Lezsák Sándor, a 3-as számú választókörzet országgyűlési képviselője, megválasztása, 1998 óta
negyedévente más-más településen hívja össze a
körzet polgármestereit, egy közös tapasztalatcserére. A mostani találkozó témája a közbiztonság, a
térfigyelő rendszerek használata volt. A polgármesterek szót ejtettek emellett a tájékoztatás fontosságáról, a helyi újságról, webes megjelenéséről.

Ellenőriznek a zsaruk
A gyalogos-átkelőhelyeken és közvetlen közelében történő balesetek megelőzésére és visszaszorítására a rendőrség országosan ellenőrzi március 18-tól április 5-ig a lakott területek fényjelző nélküli gyalogos-átkelőhelyeit.
Az ellenőrzések megyénk egész területén 8-18
óra között történnek. Nem csak a sebességhatár
betartását felügyelik a rendőrök, hanem ellenőrzik a vezetők által elkövetett egyéb szabálysértéseket is. A gyalogosok védelmére azért van nagy
szükség, mert az utóbbi időben sok baleset történt a zebrákon, mivel az autósok nem a megfelelő sebességgel közelítik meg azt. Félegyházán
2005 óta öt baleset történt a gyalogátkelőhelyeken, két esetben a gyalogos volt a hibás.

2. oldal
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Kevesebb munka,
rövidített munkaidő
A félegyházi autóipari beszállító cégnél, a
Kunplastnál márciustól csökkentett munkaidőben dolgoznak a munkavállalók. A megrendelések visszaesése miatt komolyan át kellett szervezni a munkaidőt. A dolgozók annyit
dolgoznak, amennyi munka van és azon a
részlegen, ahol megrendelés van.
Tavaly novemberben rövidített munkaidő,
majd decemberben újra 40 órás munkahét. A
félegyházi műanyagipari cégnél januártól sem
rendeződött a helyzet, az autógyárak rendeléseiket csökkentették, vagy visszavonták.
Végül is rövidített munkaidő bevezetésével oldotta meg a helyzetet a cég, mondta el kérdé-

sünkre Alter Róbertné, a Kunplast vezérigazgatója. A dolgozók annyit dolgoznak,
amennyi munka van. Ez lehet 5 óra, 6, de 8 óra
is. A hiányzó munkaidőt vannak akik kilépővel, vannak akik fizetés nélküli szabadsággal
oldják meg. A cégnél jelenleg 241-en dolgoznak, közel 70 fővel kevesebben, mint tavaly
ilyenkor. A visszaesések miatt ugyan komolyan át kellett szervezni a munkaidőket, de a
dolgozók is reménykednek a helyzet javulásában. A Kunplast a jövőben új projekteket vár.
A cég több lábon áll, hiszen alumínium, elektromos ipari rész, féküzem és szerszámüzem is
működik falai közt.
G. Zs.

Munkahelymegőrzés Félegyházán
2,5 milliárdos állami garanciavállalással
A pénzügyi- és gazdasági világválság hatására a legstabilabb gazdaságok és vállalatok,
multinacionális cégek is komoly nehézségekkel küszködnek az USA-ban és Európában egyaránt. Amerikában a General Motors
részvényára 75 éves mélypontra zuhant 1,40
dollárra (1933. május 23-a óta nem állt így a
GM részvénye!) az egy évvel ezelőtti 25,54
dollárról.
Az Európai Unióban a munkanélküliség 8,6%ra emelkedett (Magyarországon pontosan
ennyi a 2009. januári adat), így az euróövezetben a munkanélküliek száma elérte a 13
milliót. A munkanélküliség Spanyolországban
14%, az eddig „bezzeg országnak” számító
Lettországban, Szlovákiában, Litvániában
pedig 12,3; 9,8; 9,8%, de Svédországban is
elérte a 7,4%-ot.
Ebben a gazdasági pénzügyi helyzetben a legfontosabb feladat a munkahelyek megőrzése,
újak létesítése. A kecskeméti Mercedes beruházás (mintegy 800 millió euró) több ezer
munkahelyet fog létrehozni az elkövetkező
években, de az indiai nagy beruházók (Apolló
Tyres, Ta-Ta autógyár) sem mondott le egy
esetleges Kiskunfélegyházi, szintén több száz
millió eurós beruházásról.
Kormányzati szinten számos intézkedés történt eddig és várható a jövőben is, ami a vállalkozások és a munkahelyteremtő beruházások életterét, működési feltételeit javíthatja. A
Parlament előtt lévő jogszabálytervezetek
leglényegesebb eleme az élő munka terheit
mérséklő járulék és SZJA csökkentő csomag.
A Kormányzat az elmúlt években is már jelentős kedvezményeket biztosított (pl. Start, Start
Plusz, Extra, stb.) a halmozottan hátrányos
helyzetű térségekben élő, illetve a speciálisan
hátrányos munkaerő-piaci feltételekkel rendelkező munkavállalók számára. Kiemelkedő
nagyságú uniós források felhasználásával az
építőipar is elmozdulhat a holtpontról. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatbázisában
636 nagyobb projekt szerepel, összesen
1868,25 milliárd Ft értékben. Kiskunfélegyházán az elmúlt években jó néhány, több száz

milliós pályázati beruházás megvalósításában
kaptak szerepet helyi cégek is.
Mintegy 50.000 munkahely megőrzését teszi
lehetővé a Kormány által elfogadott 30 milliárd Ft-os, európai uniós forrásból finanszírozott munkahely-megőrzési támogatás. Az úgynevezett „4+1 napos” támogatás minden
ötödik munkanap bérköltségét átvállalja a
munkáltatótól, a pályázó cégek munkavállalóinak legfeljebb 50 %-áig, összesen maximum
25 ezer alkalmazottig.
A bankok pénzügyi helyzetének romlása, a
források szűkössége, még az egyébként prosperáló és rendelésállománnyal rendelkező
olyan cégeket is nehéz helyzetbe hozhat, akik
számára a megfelelő forgóeszköz finanszírozás önmagában biztosítaná a megszerzett
piacok megtartását és az alkalmazottainak foglalkoztatását.
A Transelektro Ganz-Röck Kazán és Erőművi
Berendezések Zrt. tavaly több mint 40 millió
euró árbevételt ért el. Kiskunfélegyházán a
legfontosabb foglalkoztató és adófizető cég, és
nem utolsósorban 100%-ban magyar tulajdonú
vállalkozás. A cég a Kormányzathoz fordult,
hogy a MFB által meghirdetett forgóeszköz hitelkonstrukción belül kaphasson állami garancia vállalást, ami a cég további működését,
prosperálását tenné lehetővé, 2,5 milliárd Ft-os
államilag garantált hitel felhasználásával.
Az ezzel összefüggő dokumentumokat, valamint a Ficsór József polgármester úrral közösen írt, támogatást kérő levelünket személyesen adtam át a Parlamentben Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek. Ezen túlmenően tárgyalásokat kezdeményeztem Tukacs István
államtitkár úrral, aki a téma kormányzati felelőse, és aki arról biztosított, hogy egy olyan
kormány-előterjesztést támogat, amely lehetővé fogja tenni a kért hitel állami garancia melletti elnyerését. Reményeink szerint a kedvező
Kormányzati döntés heteken belül megszületik, és így nem kerül veszélybe mintegy 600
közvetlen és közvetett félegyházi, valamint
budapesti munkahely.
Garai István Levente dr., országgyűlési
képviselő (MSZP)
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Pénz nélkül
Évnyitó közgyűlését tartotta a napokban a
Kiskunfélegyházi Polgárőrség Közhasznú
Egyesület. A napirendi pontok között szerepelt az idei évi költségvetés, valamint a
kultúrális-és programterv megtárgyalása.
A tervezett költségvetés összege 2,4 millió
forint volt. Ehelyett ez évben mindössze
1,36 millió forintot biztosított a város a
szervezet működtetésére, így a hiány 1,04
millió forint. Tizennégy év óta ez az első
negatív költségvetése az egyesületnek, de
úgy gondolják, a pénzhiányt a második félévben sikerül pótolni - mondta el beszámolójában Marczényi Csaba elnök.
A közgyűlésen részt vevő Lőrincz Tibor, a
Mezőgazdasági és Rendészeti Bizottság
elnöke támogatásáról biztosította a polgárőrséget. Többek között saját keretéből ajánlott fel 50 ezer forintot a szervezet működéséhez. Javasolta, hogy kapja használatába
a polgárőrség azt a Lada Niva gépkocsit,
me-lyet korábban a külterületi tanyavédelmi
szolgálat használt.

Tele vannak
a hirdetőtáblák
Kevés a hely az önkormányzati hirdetőtáblákon, hiszen ezt a lehetőséget bárki használhatja. Kiskunfélegyházán és külterületén összesen 43 tábla hivatott a különböző
hirdetések közlésére, azonban néha még ez
sem elegendő, az illegális plakátragasztók
mindig találnak más helyet hirdetményeiknek.
Összesen harminc ilyen önkormányzati hirdetőtábla van Félegyháza belterületi utcáin
és 13 a külterületeken. A táblákon a városi
rendezvények plakátjai mellett bárki elhelyezheti hirdetéseit, felhívásait a 2 m2-es
felületeken. Máshol ezeket a plakátokat nem
szabad kiragasztani. A táblákon éppen ezért
különböző szervezetek, magánszemélyek,
egyszóval bárki hirdethet. Az önkormányzat nem vállal garanciát arra, hogy a plakátok épségben és huzamos ideig a táblán
maradnak, mondta el kérdésünkre Kiss
Jenő, a városüzemeltetési osztály vezetője.
Helyproblémák viszont állandó jelleggel
akadnak a táblákon. Aki pedig megelégeli a
helyhiányt, könnyen orvosolja a problémát
és más helyet keres plakátjának. Ez azonban
tilos. Az illegális plakát-ragasztgatók ellen a
közterület felügyelőség hivatott fellépni. A
ragasztók lefülelése nem egyszerű feladat,
hiszen a plakátragasztó személye szemtanú
híján titokban marad. A lejárt plakátok
leszedése a közterület felügyelőség dolga tette hozzá Kiss Jenő osztályvezető.
Vona Gábor, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom elnöke tart választási nagygyűlést április 5-én 10 órakor a Móra Ferenc
Művelődési Központban.
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Máltaisok
A magyar Máltai Szeretetszolgálat
Félegyházi Csoportja március 13-án
a Constantinum Intézményben tartotta az
idei év első közgyűlését, amelyen a 2008.
év eseményeit tekintették át. A közgyűlésen
megjelent Lengyel Gyula, a Máltai Szeretetszolgálat Dél-alföldi Régiójának
vezetője és titkára, Rigóné Kiss Éva, aki a
kecskeméti máltai csoport vezetője is egyben.
Elsőként dr. Nánási Erzsébet, a félegyházi
máltaisok vezetője tartotta meg éves beszámolóját. Mivel a Máltai Szeretetszolgálat
alapvető célkitűzése a rászorulók megsegítése, a félegyházi csoport 2008-ban is igyekezett minden országos akcióba bekapcsolódni. Az aprópénzgyűjtési akció során
közel 170 ezer forintot gyűjtöttek össze a
városban, az Adni öröm elnevezésű tartós
élelmiszergyűjtés eredményeként decemberben 840 rászoruló, 649 ezer forint értékben kapott ajándékcsomagot. A rendszeres
heti ruha és élelmiszerosztás során tavaly
530 ezer forint értékű cipő, ruha talált gazdára. A félegyházi kórház számára 2008ban 8 millió 311 ezer forint értékű gyógyszeradományt sikerült eljuttatniuk. Összességében az elmúlt év során 9 millió forint
értékű támogatást nyújtott a város rászorulóinak a máltai csoport. Nánási Erzsébet
a 2008-as év legsikerültebb rendezvé-

Négyest kaptak...
Folytatás a 1. oldalról.
Timafalvi László a sajtótájékoztatón elmondta az ismertté vált bűncselekmények száma az
elmúlt évhez képest 1087-ről 1407–re növekedett. A kapitányság felderítési eredményessége 60,4%-ról 54,4%-ra, míg a nyomozási
eredményesség a 64,4% -ról 60,5%-ra csökkent. A viszonylag jó szintű eredmények eléréséhez az egész állomány megfeszített munkájára volt szükség, melyet csak jelentős túlóra elrendelésével tudtak elérni. Súlyos,
kiemelt jelentőségű, a lakosságot nagymértékben zavaró bűncselekmények elenyésző
számban fordultak elő az elmúlt évben, így
emberölés sem történt. A rablások száma (az

Félegyházi Közlöny
nyeként a Nádasdy utcai Idősek Otthonában tett Erzsébet-napi látogatást és a lakók
megvendégelését említette, valamint szólt
arról is, hogy a Mikulás-nap alkalmából a
Göllesz Viktor Speciális Iskola diákjainak
is sikerült örömet szerezniük ajándékcsomagjaikkal. Nánási Erzsébet beszámolójában említette azt a fontos eseményt, hogy a
tavalyi év óta Hajagos Gyula atya hittanórákat tart a csoport tagjainak, ahol a hitélet
legfontosabb kérdéseiről közösen elmélkedhetnek. A félegyházi máltaisok, a korábbi évekhez hasonlóan, tavaly is részt vettek
az Újtemplomban tartott keresztúti ájtatosságon és a rózsafűzér imádkozásában is. A
beszámolója végén a vezető köszönetet
mondott minden segítőnek és a csoport munkájában tevékenykedőknek, és a következő
szavakkal zárta mondandóját: „Aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsönt, aki
megfizeti a jótéteményt!” Kósa Jánosné
pénzügyi beszámolója után Lengyel Gyula
és Rigóné Kiss Éva köszönték meg a félegyházi máltaisok munkáját.
Bm

A beszámolóból kiderült, 2008-ban egyharmadával csökkent a téves jelzések száma, és
fele annyi szándékosan megtévesztő bejelentés érkezett. Az események közül 424 eset
tűzoltóság illetékességi területén, 61 eset
pedig más tűzoltóság területén történt. A

Hatvan éves
az Ifjúsági Vegyeskar
Folytatás az 1. oldalról.
Rendhagyó kórustalálkozót szervez sokak kérésére Kapus Béla karnagy. A rendezvényre
június 13-án 10 órakor kerül sor az egykori
hangversenyek színhelyén a Kossuth Lajos
Szakiskola és Szakközépiskolában.
A szervezőmunka már elkezdődött, az értesítéseket már elküldték a volt kórustagoknak a
reprezentatív meghívóval együtt. Kapus Béla
egy az elmúlt hatvan évet bemutató emlékkönyv kiadását is tervezi. A kórushoz fűződő
emlékeket (képek, írások stb..) a következő
címre lehet elküldeni: 6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 4-5. I. em. 7. Telefon: 76/460-722,
vagy 06-20/410-67-40. A szervezőbizottság
kéri, hogy a hiányzó címek miatt az egykori
kórustagok külön értesítés helyett jelezzék
részvételi szándékukat. Ha valaki április elsejéig nem kap meghívót, jelezzen vissza Kapus
Béla karnagy címére.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak június 13-ai hangversenyre.

Lemondott az elnök
Lemondott egészségügyi bizottsági tagságáról a március 16-ai ülésen Balogh Bálint.

előző időszaki 5-höz képest 4-re) kismértékben csökkent. Három esetben rendőrkézre
került az elkövető. A szándékos testi sértések
száma 71-ről 69-re csökkent. Jelentősen megszaporodtak a gazdasági bűncselekmények,
az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények száma kevesebb volt, mint az előző évben. A család, ifjúság és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények száma megduplázódott. A
rendőrkapitányság illetékességi területén
tavaly 312 közlekedési baleset történt, ami
13,3 %-os csökkenést jelent. A halálos balesetek száma nem változott, a súlyos sérüléses
balesetek száma 3 %-al míg a könnyű sérüléses balesetek száma 17 %-al nőtt. Kevesebb volt viszont az ittas vezető. A megengedett sebességet 759 fő lépte túl.
-g-

Nyugodt évük volt a tűzoltóknak
A tavalyi év több szempontból is rendhagyónak mondható a helyi tűzoltóság életében. A lánglovagok 2008-ban 485 alkalommal vonultak különböző eseményekhez. Ez
mintegy 22%-kal kevesebb, mint a 2007. évi.
A tűzesetek száma 46%-kal csökkent, míg a
műszaki mentések száma 26%-kal nőtt hangzott el mindez a március 24-re összehívott éves beszámoló közgyűlésén.
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tűzesetek számának csökkenése elsősorban a
csapadék egyenletesebb eloszlásának köszönhető, ugyanakkor a műszaki mentések
megszaporodása szintén az időjárásnak tudható be, hiszen számos alkalommal kellett
vízkárhoz, vagy fakidőléshez vonulniuk. Kiemelt riasztás két esetben volt. A félegyházi
lánglovagok számos alkalommal segítették a
bugaci és a csengelei önkéntes tűzoltó egyesület tagjait és szereit.
A tűzoltók múlt évben számos városi rendezvény lebonyolításában segítettek. Sportolóik jól szerepeltek a városi kispályás labdarúgó bajnokságban és a Gróf Széchenyi
Ödön XI. Országos Tűzoltósport Verseny
országos döntőjén, Székesfehérváron.
-g-

A fiatal politikus döntését azzal indokolta,
hogy Németországban vállal orvosi munkát.
Dr. Balogh Bálint így megválik valamennyi
Kiskunfélegyházán vállalt közéleti, politikai
funkciójától. Arról, hogy ki lesz az utódja az
egészségügyi bizottságban a Fidesz és a Fidelitas egyik frontemberének, várhatóan a mai
ülésén hoz döntést a képviselőtestület.
A Fidelitas új elnökét Dósai Bencét március
19-én választotta meg a tagság.

Megújult a járda
Balesetveszélyessé vált a járda a Batthyány
utca- Lónyai utca és a Lónyai utca- Kossuth
utca találkozásánál. Két esetben baleset is
történt, mert a letöredezett járdaszegélyen
elcsúsztak az arra járók.
A körzet önkormányzati képviselője, Ernyes
László a kötségvetési üzemet kérte fel a járdák kijavítására. A szakemberek a hibákat az
elmúlt héten elhárították. Mindemellett tereprendezés is történt. Ernyes László felkérte a
két lakóház közös képviselőjét, hogy tartsák
rendben a befüvesített területet.

Kész a torony
Befejeződött a városháza tornyának rekonstrukciója. A műszaki átadásra március 18án került sor.
A torony felújítása 50 millió forintba került,
melyhez mintegy húszmillió forintot nyert a
város, ebből tizennégymilliót a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács pályázatán.
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Programajánló

Kapcsolatok

Rendezvények a Hattyúházban

Nehezen vitatható, hogy Kiskunfélegyháza
partnerkapcsolatai közül az olaszországi Feltre
városával a legerősebb, legsokoldalúbb és egyben a legdinamikusabban fejlődő a viszony. Az
elmúlt héten ennek újabb jelét láthattuk,
amikor a Móra Ferenc Gimnázium 30 olaszul
tanuló diákját az ottani Giorgio Dal Paz gimnázium tanulói és szüleik fogadták nagy-nagy
szeretettel.

Március 27., péntek 16 óra: A Pedagógus
Nyugdíjas Klub és a városi könyvtár közös
rendezvénye: Teleki Blanka és köre. Előadó:
Mayer Lászlóné ny. pedagógus.

A Kormorán együttes ad koncertet március 28-án 18 órakor a Constantinum
Sportcenrtumában. Jegyrendelés: 76/466843 vagy a 70/459-3842 telefonszámon.
Jegyár: 2000 Ft (10 év alatt díjtalan).
“Emeled fel fejed büszke nép...” címmel
Géczy Gábor tanár tart előadást március
29-én 16 órától a Móra Ferenc Gimnáziumban. Házigazda, Rosta Ferenc igazgató, bevezetőt mond Busa Imre alpolgármester. Az előadás a Lámpás Emberek
rendezvénysorozat folytatása.
Március 31-ig, nyitva tartási időben megtekinthető Pósa Ede balatonszemesi festőművész kiállítása és a Sasvári Tiborné
képeslapgyűjteményéből, valamint a városi
könyvtár dokumentumaiból összeállított tárlat.

Pályázati figyelő
A városi könyvtár szolgáltató rovata
"TÁLTOS" Pályázat 2009. Zánka. A zánkai
Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. Gyermekalkotások Galériája képzőművészeti pályázatot
hirdet magyar és határon túli magyar gyermekek
számára. Témája: A ló szerepe a magyar történelemben és ma. Régi lovas nemzet vagyunk. Mit
jelenthetett őseink számára a ló a honfoglaláskor és
mit jelent ma? Munkaeszközt, közlekedési lehetőséget, egészséges életmódot, gyógymódot, versenyzési lehetőséget vagy lelki társat? Erre keressük
a választ a gyermekrajzok által. Életkor: 3-18 év.
Technika: Lehet grafika, festés, plasztika, bármilyen
képzőművészeti technika, fotó. Mérete: rajz esetén
maximum 50 x 70 cm-es. Egyéb feltételek:
Alkotóműhelyenként maximum 20 db alkotással
lehet pályázni (kivéve sorozat). A pályamunkákról
összesítő listát kérünk, amely tartalmazza a beküldő
intézmény nevét, címét, az alkotók nevét, életkorát
és alkotásaik címét. Beküldési határidő: április 10.
Beküldési cím: zánkai Gyermek és ifjúsági centrum
Kht. 8250 Zánka gyermekalkotások galériája "táltos
pályázat". További információ: Tel./Fax: 06-87568-590 vagy bene.kinga@zanka.hu. Adatlap letölthető a http://www.zanka.hu honlapról!
Magyar a Marson - A Napvilág. Net országos
ifjúsági esszéíró pályázata A Napvilág.Net
Kulturális Hírportál és On-line Magazin pályázatot
ír ki 10-14, valamint 14-18 éves diákok számára az
ország rövid bemutatása témakörében. Olyan írásokat vár a szerkesztőség, amelyek egy, Magyarországról még sosem hallott idegennek is átfogó
képet alkotnak hazánkról. A pályázó diákok a fogalmazást úgy írják meg, mintha egy küldöttség
részeként kellene előadást tartaniuk arról, milyen
ország Magyarország, miért jó itt élni, mik a szokásaik az itt élőknek. Mindezt úgy, hogy ne történelmi
felsorolás legyen, ne foglalkozzon napi politikával
és gazdasági ügyekkel. Formai követelmények: minimum 3000, maximum 6000 karakter,- doc
vagy rtf fájl, - másfeles sorköz, sorkizárt elrendezésben, - 12-es Times New Roman betűtípus. Beadási
határidő: április 20. Cím: palyazat@napvilag.net.
További információ: http://www.napvilag.
net/napvilag_palyazat
A részletes pályázati kiírásokról tájékozódjon a
Városi Könyvtárban, nyitvatartási időben:
Hétfő: Zárva, Kedd-péntek: 9-18 óráig, Szombat: 812 óráig. Honlap: www.psvk.hu, E-mail:
psvk@psvk.hu, Tel.: 76/461-429; 70/338-731

Mivel városunk itáliai kapcsolata több lábon áll,
ezen időben a Feltre-Vellai St. Ágota templom
új plébánosával – Don Evaristo-val is megismerkedhetett Hajagos Gyula plébános, aki
Don Loris atya emlékére mutatott be szentmisét. A hivatalos kapcsolatot pedig Endre
Sándor alpolgármester jelentette, aki Feltre
város polgármesterével találkozott.
A diákkapcsolat eddig is működött, de ezúttal
egy valódi olasz gimnáziummal jött el a kapcsolatfelvétel ideje. A 600 fős feltrei intézmény
klasszikus, illetve természettudományos iskola
kiváló felszereltséggel, planetáriummal (!),
használható tornacsarnokkal (!) és nagyszerű
laboratóriumokkal. A mórás diákok tanórákon,
filmvetítésen (Egy igaz ember története), sportnapon, illetve környékbeli élménydús kirándulásokon – Treviso, Belluno, Longarone,
Marostica, Cortina D’ampezzo, Velence – vettek részt, miközben családoknál laktak. Így
bőven volt alkalma a magyar diákoknak gyakorolni, nemcsak az olasz, de az angol nyelvet is.
Igaz ez utóbbi meglehetősen döcögve ment a
vendéglátóknak, mivel csupán heti 3 órában tanulják a 4 óra latin és a 4 óra görög mellett. De
nem ez volt az egyetlen érdekesség az olasz
oktatásüggyel való találkozásban. A tanórák 60
(!) percig tartanak és három egyben van, utána
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jön csak a negyed órás szünet. Nincsen
számítástechnika, illetve informatika órájuk,
egyrészt mert legtöbb diák már jobban tudja
használni, mint tanáraik, másrészt, mert a tanórákon igen gyakran használják a számítógépeket. Nincs ének óra, de 100 fős kiváló énekkaruk van úgy, hogy a próbájukat a szombati
tanítási nap délutánján tartják. A frissen kiadott
CD-iken nem akármilyen repertoárt találunk.
Nincs rajzórájuk sem, de művészettörténet igen.
A magyar kísérőtanárok is észrevehették azt,
hogy 18 óra kötelező és ottani kollégáiknak
legfeljebb 6 túlórát engedélyeznek. És a 17 fős
osztályoknak sem kell attól rettegni, hogy
összevonják őket. S bár a tanárok javadalmazása a magyar viszonyokhoz képest igen magas, a fiataloknak nem éri meg (?) a tanári pályát
választani, mondták el a feltrei gimnáziumban.
Elgondolkodtató és megható volt az a szeretet,
ahogyan Vellaiban, illetve Feltrében fogadták a
félegyháziakat. A búcsúvacsorán – ahol a
diákok szülei is ott voltak (!) – külön megköszönték, hogy a magyar tanulók milyen fegyelmezettek és jól neveltek voltak. Ezért engedik
ők is örömmel hozzánk gyermekeiket.
A hazafelé vezető úton, miközben a több méter
vastag hósipkát viselő hegyeken megcsillant a
tavaszi nap és a völgyekben kinyílott az aranyeső és a nárcisz, elmerenghettek a kocsiban
ülők, milyen esztelen is tud lenni az ember!
Nagyapáink egymást
lőtték az első világégés elején, apáink a
szocializmus dicsősége teljében farkasszemet néztek a NATO déli szárnyát jelentő olaszokkal. De
az idő ezen is túllépett.
Hála Istennek!
RF

Pályázati siker
Két alkalommal nyert a Közép-Európai Brókerképző és Értékpapírpiaci Ismeretterjesztő
Alapítvány által kiírt pályázatokon a Petőfi
Sándor Városi Könyvtár 2008-ban.
Tavaly májusában az Alapítvány 99 937,- Ft
értékben nyújtott támogatást, amelyből 24 db
szakkönyvvel bővítette állományát a könyvtár.
Novemberben ismételten beadott pályázat 166
681,- Ft összegű támogatásának elnyerésével
újabb 32 db dokumentummal frissült a gazdasági, közgazdasági, pénzügyi, számviteli, ügyviteli, logisztikai stb. téma állománya. Az Alapítvány alapvetően oktatási, ismeretterjesztési

célok elősegítésére, az értékpapírpiac fejlesztésére és a magyarországi tőzsdei tevékenység
színvonalának további emelése érdekében jött
létre. Tevékenységi köre a tudományos tevékenység, kutatás. Céljai érdekében ösztöndíjakat ad, pályázatokat finanszíroz, dologi vagy
pénzbeli juttatásokat nyújt, adományoz, speciális célokra felhasználható pénzösszegeket
különít el, know-how-t bocsát rendelkezésre,
illetve bármilyen más módon támogatja az alapítványi célok elérését.
A legutóbb elnyert szakkönyveket március 13án személyesen hozta el az Alapítvány néhány
munkatársa, akik egyúttal megtekintették a
felújított városi könyvtárat, valamint újabb
pályázatok beadására biztatták a könyvtárat.
Abonyi Szilvia könyvtáros
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Fekete Pálra emlékeztek
Az immár 4. alkalommal megrendezett
Fekete Pál-emlékversenynek a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium
adott otthont március 21-én, szombaton.
A szellemi vetélkedőn Kapus Krisztián
önkormányzati képviselő köszöntötte az
egybegyűlteket, majd a gimnázium diákjai rövid ünnepi műsorral kedveskedtek
a jelenlévőknek.
Péter László csellón saját darabját adta
elő, majd Kerpics Judit Kosztolányi:
Egy aggódó anya című írását tolmácsolta.
Ezt követte a zsűri elnökének hivatalos
megnyitója, Juhász István tanár úr osztotta meg emlékező gondolatait a közönséggel a verseny névadójáról, a kiváló
pedagógusról, Kiskunfélegyháza első
szabadon választott országgyűlési képviselőjéről.
A vetélkedő háziasszonya Szolnokyné
Kovácsik Zita volt, aki már szinte tapintható empátiával és határozottsággal vezette
le a nyolc feladatból álló rendkívül összetett csapatversenyt.
A versengés a nyolc csapat előre megírt
játékos bemutatkozásával indult. Ezt követően a diákok egyenként, különböző

helyszíneken mérettettek meg – a feladatok helyesírásukat, nyelvhelyességüket,
szövegértési és előadói (szépolvasói)
képességeiket tesztelték. Majd újabb
játékos versenyszámok következtek: képfelismerés, szóláskeveredés és rögtönzés,
melyeken a csapattagok ismét közösen
vettek részt. A vetélkedő végén a gimnázium mozgásszínháza (felkészítő: Karácsonyi Melinda) látványos műsorral ajándékozta meg a publikumot. Végül a zsűri
részéről Tóth Katalin magyar nyelv és
irodalom szakos tanár értékelt.
Az izgalmas verseny első helyezettjének
járó díjat és vele a vándorserleget a Móra
Ferenc Gimnázium 8/E osztályának (a
Mórásokkkk) csapata vihette haza. Tagjaik: Bodnár Zsófia, Boros Kinga, Sallai Dóra és Dankó Dániel a 6 évfolyamos 8/E osztály tanulói. Második a KÖÁI
Platán Utcai Általános Iskola (a Platán
suli eszesei), harmadik a KÖÁI Dózsa
György Általános Iskola (Dózsá-SOKK)
csapata lett. Különdíjat nyert: Berkó Vivien (Platán), Bodnár Zsófia, Boros
Kinga és Sallai Dóra (MFG).
A verseny főtámogatója Jászberényi
László önkormányzati képviselő volt.

Játékos mozgásfejlesztés
A Constantinum Katolikus Napköziotthonos Óvodában óvodásaink mozgásfejlesztése, egészséges életmódra nevelése
érdekében idén márciustól átvettük a
Soros Alapítvány támogatásával létrejött
Magyar Mozgáskotta Módszer START
csomagját, alapot teremtve ezáltal a Constantinum Intézményben folyó emelt testnevelés oktatásának.
A program gyermekeink kognitív megismerő képességeit (figyelem, emlékezet,
feladattudat) játékosan fejleszti, miközben

bőséges sikerélményt biztosít minden korcsoportnak az egyéni tempójú gyakorlás
során. A módszer eszközkészletéhez marokzsákok, gerendák, zsámolyok, illetve gyermekközeli állatfigurás karjelek és lábjelek,
un. mozgáskotta lapok tartoznak.
Torna foglalkozásainkon túl jól hasznosítjuk a programcsomagot játékidőben, a mindennapos testnevelés során, de beépítettük
március 18-i apa-napunk bátorság próbájába, és szerdánként 9-10-ig baba-mama tornánkon is megjelenik, amire két éves kortól
várjuk a kisgyermekeket.
A Magyar Mozgáskotta Módszert április 12-3-án 8-10 óráig nyílt napok keretében
szeretnénk megmutatni az érdeklődőknek.
Információ: (76)463-008
Répa Bernadett Anna nővér
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Jeles évfordulók
80 éve, 1929. március 28-án, Kiskunfélegyházán született Rothman Lenke tanár, illusztrátor, díszlettervező,
festőművész. 1944-ben haláltáborba hurcolták, ahonnan
súlyos betegen Svédországba került. Művészeti tanulmányait Stockholmban és Ravennában végezte. Előbb grafikákkal, festményekkel jelentkezett, majd mozaikokkal.
1972-ben képsorozatot készített Nelly Sachs Nobel-díjas
költőnő verseihez. 1976-ban a stockholmi Királyi Képzőművészeti Akadémia tagja lett. 1986-tól látogat vissza
szülőföldjére. 1991-ben elnyerte a Prins Eugen kitüntetést. 1994-ben a stockholmi Művészeti Akadémia akvarell-díját érdemelte ki. Több alkalommal művészeti kurzusokat tartott. Művészetében a 80-as évektől a táblaképek
mellett a kollázsok kaptak központi helyet, emberközpontú gondolatait nemcsak mint képzőművész, hanem mint
író is közzéteszi.
75 éve, 1934. március 31-én halt meg Huszka József
etnográfus, festőművész, művészettörténész, egyetemi
tanár. Kiskunfélegyházán született 1854. november 20án. A szarvasi gimnáziumban érettségizett, majd egy évet
a műegyetemen tanult. 1873-1876 között ösztöndíjas tanárjelöltként folytatta tanulmányait és szerzett rajztanári
képesítést Budapesten. Tanítani először Désre, onnan
Zentára és Sepsiszentgyörgyre ment. Nagy hatással volt
rá a székelység népművészete és a magyarság ornamentika kincse. A szecesszió formakincsének, népi romantikus
díszítőelemeinek feltárásával nagyban befolyásolta Lechner Ödön építőművészetét. Kutatásait hét műben foglalta
össze, ezek közül legjelentősebb A magyar turáni ornamentika története. 2007-ben munkássága elismeréseként
Kiskunfélegyháza posztumusz díszpolgárává választotta.
40 éve, 1969. április 3-án hunyt el Dr. Varga Béla
sebész, kötöttfogású birkózó (*1889). A félegyházi gimnáziumban érettségizett 1907-ben. Egyetemi évei alatt
vált birkózóvá, 1910-ben Bécsben világbajnokságot nyert.
1912-ben és 1913-ban az EB-n első, az 1912-es stockholmi olimpián harmadik helyezést ért el. 1911-1923 között
hét országos bajnokságot nyert. 1926-ban visszavonult, a
Magyar Birkózó Szövetség társelnökévé választották. Az
aktív sportélet befejezése után sebészprofesszorként dolgozott, közel 80 éves koráig. A félegyházi birkózósport
kialakulása neki és tanítványainak köszönhető.
85 éve, 1924. április 3-án, Kiskunfélegyházán született
Fekete János pedagógus, helytörténész († 2008).
Tanulmányait a Fehér Iskolában kezdte, majd a Tanítóképző Intézetben folytatta. A tanítói oklevél átvétele után
1944-ben Bükkmogyorósdon kezdte pedagógusi pályáját,
1945-től Pálmonostorán volt tanító, majd iskolaigazgató.
1950-ben testnevelőtanári és versenybírói képesítést szerzett. Rövid ideig gimnáziumban is tanított, majd éveken
keresztül általános iskolai igazgatóként dolgozott szülővárosában. 11 éven át a Kiskunfélegyházi Járási Tanács
kulturális elnökhelyettese volt, majd a Bács-Kiskun megyei Tanács szakigazgatási területén egyházügyi tanácsosként dolgozott. Helytörténészként 1959-ben kezdett publikálni, néprajzi, névtani és várostörténeti kutatásokat
végzett. Munkái közül kiemelkedik a Kiskunfélegyháza
utcanevei c. monografikus mű, de szerzője az Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez és a Kiskunfélegyháza helyismereti könyve c. könyveknek is. A kiskunfélegyházi honismereti mozgalom szervezője és a helyi
Honismereti Klub elnöke volt hosszú éveken át. 40 éves
honismereti munkájáért 2000-ben megkapta a Bél Mátyás
Notita Hungariae Emlékérmet. Több tudományos társaságnak volt tagja: a Magyar Néprajzi Társaságnak, a
Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Bács-Kiskun
Megyei Honismereti Szövetségnek, az Országos Petőfi
Sándor Társaság elnökségének. Alapító tagja volt a
Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesületnek, amely
1993 óta Móra Ferenc nevét viseli, s amelynek 1997-től
2003-ig elnöke, ezt követően pedig tiszteletbeli örökös
elnöke volt. A közművelődés és oktatásfejlesztés területén
végzett kiemelkedő munkáját 2004-ben Wlassics Gyuladíjjal jutalmazták. 2005-ben megkapta az Országos Petőfi
Sándor Társaság Petőfi-díját a Petőfi-kultusz erősítésére
irányuló, a határokon innen és túl végzett tevékenységéért. 1995 óta Kiskunfélegyháza város díszpolgára.
Összeállította: Török Brigitta könyvtáros
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Anyakönyvi hírek
Születtek: Apró Ádám (anyja neve: Tánczos Rozália), Camilo
Milán (Megyesi Gabriella), Monda Vivien (Héda Franciska), Sallai
Laura (Olajos Andrea), Csík Barbara (Illés Anikó), Takács Renáta
(Veres Katalin), Horváth Milán (Nagy Szilvia), Szűcs Viktória
(Antal Beatrix), Fazekas-Szűcs Szonja Szorina (Fuksza Anikó
Rozália), Sápi Mária (Szabó Ildikó).
Meghaltak: Fábián Mihály, Czakó József, Jókai Imre, Tarjányi
Antalné Varga Rozália, Mészáros Lászlóné Agócs Mária –
Kiskunfélegyháza. Papp József – Pálmonostora. Balogh Ferencné
Agárdi Anna – Fülöpjakab.

Kapus Krisztián, 11.vk.
önkormányzati képviselője
március 31-én (kedd) 17 órakor
lakossági fórumot tart a
lakótelepi Szolgáltató Kuckóban
(dr. Holló Lajos u. 61.)
Vendégek lesznek:
Kiss Jenő, a Városüzemeltetési
osztály vezetője
Bense Zoltán, a Lakás Bizottság
elnöke

Árverési hirdetmény
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – nem lakás célú helyiségek bérleti jogának elnyerésére:
Gorkij u. 4. sz. alatti 44 m2-es helyiség, Izsáki út 1/C. sz. alatti 792 m2-es helyiség, Jókai u. 30. sz. alatti 17 m2-es helyiség, Kazinczy u. 1. sz. alatti 70 m2-es
helyiség, Kossuth u. 1. sz. alatti 49,8 m2-es helyiség, Kossuth u. 6. sz. alatti 132
m2-es helyiség, Kossuth u. 12. sz. alatti 27,2 m2-es helyiség, Mártírok u. 2. sz.
alatti 522 m2-es helyiség, Petőfi tér 1. sz. alatti 99 m2-es helyiség, Asztalos J.
u. 18/4. sz. alatti 42 m2-es garázs, Asztalos J. u. 24/1. sz. alatti 13 m2-es garázs.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ÁRVERÉST hirdet az alábbi –
tulajdonát képező – ingatlanok értékesítésére: 6351/1, 6351/2, 6351/3,
6352/2, 6352/3 építési telkek - Aranyhegyi ltp., 614 hrsz-ú volt MÉH telep területe, Bethlen utca 19. sz. alatti 16/80-ad (98 m2-es) udvar, Bankfaluban építési
telkek, 942/3 hrsz-ú 9448 m2-es terület, 5151 hrsz-ú 324 m2-es Damjanich utca
4. (volt Szociális Otthon), 4589 hrsz-ú 820 m2-es Tóth Kálmán u. 10 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon), 3893 hrsz-ú 693 m2-es Bajza u. 36 szám alatti ingatlan (volt Szociális Otthon), 331/2 hrsz-ú 3646 m2-es, 6 szintes épület
(volt Deák Ferenc utcai orvosi rendelő), 0459/27 hrsz-ú ingatlan, Jókai u. 2. sz.
alatti 2001 hrsz-ú terület, 0529/13 hrsz-ú ingatlan (romos tanya).
Érdeklődni: Polg. Hiv. Vagyonhasznosítási Csoport
vagyonhasznositas@ kiskunfelegyhaza.hu Tel: 76/562-038.

Lakossági bejelentések alapján történt információk szerint a Hivatal
osztályaira és dolgozóira hivatkozva idős embereket keresnek fel
ismeretlen személyek különböző indokokkal. Tájékoztatjuk a
Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal Osztályain dolgozók csak a Hivatal által kiállított és hitelesített fényképes igazolvánnyal intézkedhetnek, amit az ügyfeleiknél tartott szemle és
környezettanulmány vagy hatósági intézkedés során felmutatnak.
Polgármesteri Hivatal

1 százalék
A Kiskunfélegyházi Mentők Alapítvány Tisztelettel kéri, hogy személyi
jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse a mentés, és sürgősségi betegellátás magasabb színvonalú megvalósítását Kiskunfélegyházán, és annak
vonzáskörzetében! Alapítványunk 2000-ben lett bejegyezve, mint közhasznú
alapítvány. Az alapító okirat alapján kizárólag a kiskunfélegyházi mentőállomást, és az ottani mentőmunkát hivatott támogatni adományaikból, 1%-os
felajánlásaikból. Az elmúlt közel kilenc év alatt sikeresen működve, az önök
segítsége révén sok fontos, és nagy értékű mentéstechnikai felszerelést tudtunk
beszerezni. Szakembereink magas színvonalú szakmai továbbképzéseken
vehettek részt. Eddigi segítő szándékaikat ezúton megköszönve továbbra is
számítunk adó1%-aik felajánlására! Adószámunk: 18359079-1-03.
Tisztelettel a Kuratórium
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Egyházi sorok…
 A római katolikus egyház rovata 
• Nagyböjt van. A pénteki napok húsvétig böjti napok.
• MISERENDVÁLTOZÁS! Március 29 vasárnaptól az esti szentmisék
az Újtemplomban 19 órától kezdődnek. Április 1-től az Ó-templomban
az esti szentmisék 18.30-kor kezdődnek!
• Az egyik legősibb nagyböjti imádság a keresztútvégzés. Az Újtemplomban nagyböjt folyamán minden héten, pénteken az esti szentmise
után, vasárnap pedig az esti szentmise előtt végeznek keresztutat., az
Ótemplomban szerdán és pénteken a szentmisék előtt. Április 3-án
városi keresztút lesz az Ótemplomtól az Új-templomig.
• Nagyböjti lelkigyakorlat lesz az Újplébánián március 27-29-én az esti
szentmisék alatt (péntek 17 óra, szombat 18 óra, vasárnap 19 óra). A
szentbeszédeket Gábor Imre, kerekegyházi plébános tartja.
• Április 1-2-3-án 8-10 óráig NYÍLT NAP lesz a Constantinum
Katolikus Óvodában (Arany János u. 11.)
• Április 4-én 9 órakor kezdődik a Constantinum Sportcentrumában az
espereskerületi hittanos sportolimpia felsőtagozatos diákok számára.
• Vasárnap 7.15-től Katolikus Hang-adó, a körzet katolikus műsora
hallható a Sirius Rádióban!
Szentmisék: Újtemplom: h-pé 1/2 8 és 19 óra, szombat 1/2 8 és 19 óra, vasárnap 7, 9, 1/2 11 és 19 óra. Gyászmise: szerda és szombat 8 óra. Ótemplom: hszo 7 és 18.30 óra, vasárnap 1/2 7, 8, 9, 1/2 11, 18.30 óra. Kalmár-kápolna:
vas, 17 óra. Utolsó vasárnap görög katolikus liturgia 18 órakor. Kórház:
csütörtök 16 óra.

Református és Evangélikus Istentisztelet minden vasárnap 9 órától.
Constantinum Intézmény 2009-2010-es tanévben induló *emelt
szintű testnevelésű* osztályába alkalmassági felvételit tart *2009.
március 31-én 16-17 óra* között az intézmény Sportcentrumában
(Jókai u. 4-6). A jelentkezők sportfelszerelést hozzanak magukkal!
Értesítjük a város lakossát, hogy a BOGÁRMÉRNÖKSÉG Bt.
előreláthatólag 2009. március 31-én, (esőnapok: április-01, április02) az esti és éjszakai órákban végzi Kiskunfélegyháza közterületi és
intézményi platánfák lemosó permetezését. Alkalmazásra kerülő
lemosó permetezőszer: AGROL PLUSZ. Tulajdonságai: hatóanyag:
90% vazelinolaj, méhekre: nem veszélyes, vizekre: közepesen
veszélyes, méregkategória: gyakorlatilag nem mérgező.
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT 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 ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: Március 23-tól - március 29-ig:
Szent István Patika Kkfháza, Kossuth u. 8. Tel.: 76/462-797. Március
30-tól Áprlis 5-ig Móra Patika Kiskunfélegyháza, Móra tér 2. Telefon:
76/461-721.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Március 28-án és 29-én: Dr. Horváth
Tibor Kkfháza, Mártírok útja 4. Tel.: 70/338-1097, Dr. Fekete Miklós
Kkfháza, Wesselényi u. 13. Tel.: 20/9511-955.
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) nyitva tartása munkanapokon, állati hulladék átvétele 10.00-14.00-ig, eb örökbeadás 14.0017.00-ig. Elérhetőség: 06/ 70-321-05-85, 06/ 70-321-05-84.

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
Felelős szerkesztő: Gulyás Sándor
Szerkesztőség: 6100 Kiskunfélegyháza, Kazinczy u. 1.
Telefon/fax: 76/467-541, e-mail: fkozlony@gmail.com
Kiadásért felelős: Dr. Fehérváriné dr. Csölle Yvette
Nyomtatásért felelős: Amrida Bt. (amridabt@gmail.com)
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IV. László Jenő sakk emlékverseny
László Jenő (1933-2005) nevelő munkájában
testnevelő tanárként, több sportágban versenyzőként, edzőként, sportvezetőként is jelentős eredményeket ért el, maradandót alkotott.
Pályafutása utóbbi évtizedeiben diák sakkgenerációk nőttek fel a keze alatt. Neve és tevékenysége elválaszthatatlan része a félegyházi
sakkéletnek. László Jenő a sakk-sportágban
kifejtett eredményes tevékenységéért 1999
évben Kiváló Sportvezető cím kitüntetésben
részesült. Az Ő sakktevékenysége előtt fejet
hajtva kerül megrendezésre minden év
tavaszán a László Jenő Sakk Emlékverseny. A
sorrendben negyedikre március 14-én került
sor.
A versenyt Ágoston Tibor, a házigazda középiskola igazgatója nyitotta meg. Köszöntötte a
sakkozókat László Zsolt az emlékverseny sakk
vándorkupájának megalapítója, Tanár Úr fia,
Tanács István a Kiskunfélegyházi Honvéd
Testedzők Köre /KHTK/ Sakk Szakosztály
elnöke, Seres László a Bács-Kiskun Megyei
Sakk Szövetség főtitkára, a verseny játékvezetője. Az egyéni versenyek két csoportban, 7
fordulós svájci rendszerben, 2 x 15 perces játszmákkal kerültek lebonyolításra.
Rekord lészámú, 63 sakkozó indult a Kossuth
Lajos Szakközépiskola és Szakiskola ebédlőjében megrendezésre kerülő IV. László Jenő
Sakk Emlékversenyen. A népes mezőnyben
Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád-, Jásznagykun-, és Veszprém megyék több települése
sakkozói is összemérték erejüket a félegyháziakkal. Igen erős mezőny küzdött a vándorserA képen a csapat első
hat játékosa (bal
oldalon), sorrendben:
Marosi-Karsai-KovácsKemény-Kalla-Nagy
(már takarásban).

legért, annak ellenére, hogy a verseny napján
más településen is rendeztek sakkversenyt. A
felnőttek mezőnyében 31-en, a 14 és alatti
diákok között 32-en ültek a sakktáblákhoz. A
felnőtt verseny díjazott élmezőnye: 1. Kovács
Zoltán Kiskunfélegyháza /KHTK/,aki egy évig
őrizheti a vándorkupát, 2. Hajdú István Szentes,
3. Szekeres Sebestyén Félegyháza /KHTK/,
4. Nagy József Csongrád /KHTK/, 5. Bor Ferenc
Kiskunhalasi SSE, 6. Karsai István Félegyháza
/KHTK/. A gyermekverseny díjazottjai: 14
éves fiúk: 1. Gyarmati László Veszprém, 2,
Retkes Péter Szolnok, 3. Juhász Bence Bugac.
14 éves lányok: 1. Juhász Barbara Bugac, 2.
Nagy Noémi Csongrád. 10 éves fiúk: 1. Szalai
Tamás Bugac, 2. Busa Máté Bugac, 3. Kiss
Szabó Kornél Bugac. 10 éves lányok: 1.
Balogh Judit Dóra Kiskunhalas, 2. Szekeres
Orsolya Kiskunfélegyháza, 3. Lantos Alexandra Szentes.
Az érmes helyezések mellett Seres László játékvezető az alábbi sakkozóknak adott át különdíjakat: a legeredményesebb hölgy versenyző Szalaji Renáta Szentes, a legtapasztaltabb
versenyző Rácz István Félegyháza, a legfiatalabb sakkozó Hideg István Benjámin Félegyháza, tehetséges kezdő Horváth Balázs Félegyháza. Az emlékverseny évről-évre egyre
nagyobb népszerűségre tesz szert a sakkozók
körében, s egyre több település versenyzői jönnek el, hogy résztvegyenek rajta. „Jövőre
veletek ugyanitt…”-ezekkel a szavakkal zárta
be a versenyt László Zsolt, ami egyben egy
megelőlegezett meghívás is volt a 2010 évi
leendő versenyre.
Nagy György

Sakksiker hazai pályán

A hétvégén említésre méltó győzelmet aratott
idehaza a KHTK a Bács-megyei I. Osztályú
Sakk-Csapatbajnokság 4. fordulójában. Ellenfelünk Lajosmizse volt, az eredmény 5 és fél 4
és fél.
Pontszerzők voltak: Kemény Csaba, Kallat Tibor és Samu Richárd győzelemmel, míg Marosi
Csaba (fide-mesterünk), Karsai István, Kovács
Zoltán, Seres László és Juhász Károly dön-

tetlennel járult hozzá a sikerhez. Nagy Józsefnek és Tóth Tibornak ezúttal nem sikerült a
pontgyűjtés.
A csapat a záró-forduló előtt jelenleg a második helyet foglalja el. Van rá remény, hogy a
csapat megtarthassa ezt a továbbjutást, felsőbb
osztályba (NBII) kerülés lehetőségét jelentő
dobogós helyet, de még van matematikai esély
a végső győzelem megszerzésére is.
Seres László
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Pályázati
felhívás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Művelődési, Oktatási és Vallásügyi
Bizottsága pályázatot hirdet a 2009. évi
közművelődési tevékenység támogatására. A pályázat céljára rendelkezésre álló összeg:
„A” KATEGÓRIA: 2.000.000,- Ft a társadalmi és civil szervezetek részére,
közművelődési célra. „B” KATEGÓRIA:
1.000.000 Ft társadalmi és civil szervezetek részére, valamint a határon túli
magyar kultúra ápolására. „C” KATEGÓRIA: 1.000.000 Ft intézmények
részére. A pályázat benyújtásához az
összes költség 20%-ának megfelelő
önerő szükséges. Pályázatot nyújthatnak
be: Kiskunfélegyházán működő intézmények, civil szervezetek, befogadó
önkormányzati közművelődési intézmények által magánszemélyek.
Az elbírálásánál előnyben részesülnek
azok a pályázatok, amelyek az ifjúság
közművelődését, kultúrális tevékenységét
mindinkább segítik, a fiatalokat bevonják
a tervezett programokba, valamint azok a
szervezetek, amelyek a költségvetési rendeletben a képviselőtestülettől nem kaptak támogatást!
A pályázatok benyújtása: Egy pályázó
egy pályázatot nyújthat be az erre a célra
szolgáló pályázati űrlap kitöltésével. A
pályázati űrlapok letölthetők a város honlapjáról vagy a Polgármesteri Hivatal
földszintjén az Ügyfélszolgálati Irodában
szerezhetők be.
Beérkezési határidő: 2009. április 13.
14 óra Elbírálás: 2009. április 20. A
pályázati űrlaphoz mellékletként kérjük
csatolni: részletes programot, az ifjúság
szerepének ismertetését, részletes költségvetést. A pályázók tájékoztatása: Hiányosan, vagy a határidő lejárta után beküldött, valamint a pályázati kiírásnak
nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A rendezvényt, programot követően 30 napon belül a pályázó
köteles a teljes költségre kiterjedő elszámolást 2009. 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, Oktatási és Vallásügyi Bizottságot, mint támogatót a
pályázó szerepeltesse a rendezvény reklámozásaiban, hirdetéseiben, meghívóin. A
támogatás 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 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. sz.
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Kisiklott a „Ferencvárosi gyors”
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Sporthírek röviden
Labdarúgás

Fotó: Szentirmai Tamás
Március 21, Kiskunfélegyháza 800 néző.
Vezette: Szegedi, Unyatinszki.
P&P Kiskunfélegyháza Cityline
34-30 (19-13)
P&P Kiskunfélegyháza: Köteles – Boda 8/1,
Bosaric 3, Pásztor 2, Szöllősi 5, Danku, Csató
Dávid. Csere: Varga (k), Csató Dániel 4,
Magyar 1, Nagy T. 3/1, Takács 8, Molnár,
Horváth. Edző: Pásztor István. Hétméteresek:
3/2 ill. 10/8. Kiállítások: 16, és egy végleges,
ill. 14 perc. Kitűnt: Köteles, Boda, takács,
Szöllősi, ill. Sovan, Kotormán, Pál.
Lechner István szakosztályvezető: Rendkívül
erős, jól felkészült csapattal álltunk szemben.
Ennek ellenére már az első percekben vezetést
szereztünk, és két perc alatt három gólt dobtunk, amit a Fradi kiegyenlített. Eztán újra mi
vezettünk, majd újra kiegyenlített a Fradi.
Szünetre 6 gólos előnnyel vonulhattunk ki az

öltözőbe. A második félidő még nehezebb küzdelem volt, ám a kettős emberhátrányunkból is
tudtunk gólt szerezni. A hat-hét előnyünket a
Fradinak sikerült három gólelőnyre csökkenteni, de akkor jött Nagy Tamás remek közbelövés gólja, ami végérvényesen megpecsételte az eddigi veretlen Ferencvárosi csapat
pontszerzési esélyeit. Magabiztos játékkal, a
mérkőzés végéig óriási lendülettel, fegyelmezett taktikus játékkal sikerült bizonyítanunk,
hogy jó úton járunk. Képesek vagyunk folyamatos jó teljesítményt nyújtani. Bízunk abban,
hogy örömet és büszkeséget szerezhettünk
eredményünkkel a csodálatos szurkolótáborunknak, illetve Kiskunfélegyháza városának.
Játékosaink kivétel nélkül mindannyian magas
teljesítményt nyújtottak. Tavaszi mérlegünk 4
mérkőzés, 4 győzelem.
-tudósítónktól-

Jól sikerült a visszavágó
iak mestere nem számíthatott Gálra, és
Házira. Az első félidőben fej-fej mellett haladtak a csapatok, majd a második játékrészben a hazaiak jobb védekezésének, illetve
lerohanásainak köszönhetően meglépett a
A mérkőzésen nagy iram dominált, ami a KKC, és simán hozta a kötelező győzelmet.
KKC -Pásztói Green Devils 104:84
KKC-nak kedvezett, még akkor is, ha a haza(22:24, 28:26, 24:13,
30:21) 200 néző.
KKC: Hajdu 30/6, Simon
18, Dobos 17/6, Tápai
13, Dézsi 9, Fekete I. 7,
Rauscher 6, Horváth 2,
Fekete P. 2 Edző:Guóth
Ádám
Pásztó: Markó A. 26,
Mohácsik 22, Markó I.
18/6, Szeles 10/6 Zeke 8.
Edző: Szeles Péter.
Guóth Ádám: A kötelező
győzelmet megszereztük,
ez a lényeg. Örülünk, hogy
egyre nagyobb számban
látogatnak ki mérkőzéA csapat (balról-jobbra), hátsó sor: Fekete Péter, Dézsi seinkre a kosárlabda raRajmund, Házi Roland, Dobos Richárd, Tápai Péter, edző: jongói.
Guóth Ádám. Első sor: Horváth Domonkos, Rauscher István, A március 28-ai, Cegléd
elleni találkozó elmarad,
Simon Tamás, Fekete Imre, Hajdu Gergely.
időpontja még kérdéses.
A félegyházi csapat azt a Pásztót fogadta,
akitől az őszi forduló során idegenben
vereséget szenvedett, így a csapat tagjai joggal készültek a visszavágásra.

Sikeres hétvégét tudhatnak maguk mögött a
KHTK utánpótlás csapatai. Meglepetés volt
U16-os korosztály idegenbeli győzelme a
gyengébb őszi teljesítmény után. Ugyancsak
értékes az U15-ös korosztály hazai diadala.
Részletes eredmények, (március 14.) U15
kcs.: KHTK - Tisza Volán Szeged 3:2.
Góllövők: Pintér 1, Petróczi 2. Edző: Fekete
Csaba. Március 15., U19 kcs: Szolnoki
Spartakus - KHTK 1:1. Góllövő: Kis. Edző:
Katona Andor. U16-os Kcs.: Szolnoki
Spartakus - KHTK 1:5. Góllövők: Dorogi 2,
Baráth, Reisz, Kovács.
Edzőmérkőzések, U9: KHTK - Bugac 7:2,
U11: KHTK - Bugac: 4:3.
Osztopáni Mihály technikai vezető

Asztalitenisz
Március 14, Kiskunfélegyháza.
FASI - KSI 6:12
Skumát 3, dr. Francia 2, Kocsis 1 mérkőzést
nyert. A FASI NB II-ben szereplő csapata a
vereség ellenére 12 ponttal biztosan őrzi
hetedik helyét a tabella közepén.
N. L.

Birkózás
Gyöngyösön rendezték március
20-21-én az országos szabadfogású diákolimpiát. A kétnapos rendezvényen 460 fiatal birkózó mérte
össze tudását a
bajnoki címekért
folytatott küzdelmek során. A Kiskunfélegyházi Vasas TK versenyzői
közül Gyöngyösi
Gergő bronzérmet
szerezett a 46 kgos súlycsoportban.
A tehetséges fiatal sportember a
fülöpjakabi Eötvös József Általános iskola tanulója.
Edzők: Ván Jenő, Kelemen András és
Szabó József

Labdarúgás
Március 14., NB III. Alföld csoport.
KHTK - Szolnoki Spartakus 0:1 (0:0)
Kiskunfélegyháza, 150 néző. Vezette: ifj.
Tóth S.
A tabella első harmadában tanyázó szolnoki gárda keményen megküzdött a győzelemért Félegyházán.
Március 21.
Algyő - KHTK 2:0 (2:0)
Algyő, 200 néző. Vezette: Csatári.
A jó napot kifogó hazai gárda minden
helyzetet kihasznált, nyert megérdemelten a
félegyházi együttessel szemben.

