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Közlöny
66 millió
panelfelújításra

A jövő év, a megújítás éve

Hatvanhatmillió forintot nyert a város
az Arad u. 3/A-B-C, valamint az Asztalos
J. u. 10-12. szám alatti társasház a szaktárca energetikai fejlesztést célzó pályázatán. A miniszteri döntésről Kapus
Krisztián polgármester számolt be november 16-án a sajtó munkatársainak.
Kapus Krisztián elmondta, a 135 millió
forintba kerülő beruházásra 66,5 millió
forintot biztosít az állam, ami az összköltségek 60 százalékát teszi ki. Az önkormányzat 13,5 millió forinttal járul hozzá
a munkálatokhoz. Mindegyik épületfelújítás a komplexitásra törekszik, hőszigetelést kapnak a homlokzatok, kicserélik
a nyílászárókat, a tető víz és hőszigetelését, valamint kiváltják a termoform
kéményeket.

Vendégek Tordáról
A kormány jövő évi célja, hogy hazánk minél jobban függetleníteni tudja magát az euróválságzónától, csökkentve így Magyarország kiszolgáltatottságát. A pénzügyi stabilitás megteremtését
célozza a jövő évi költségvetés. A legfontosabb vállalás a munkahelyteremtés, foglalkoztatásbővítés, az államadósság csökkentése, az otthonteremtés, a devizahitelesek megmentése és az
adórendszer egyszerűsítése – jelentette ki november 16-án Halász János, a Nemzeti Erőforrás
Minisztérium államtitkára a kiskunfélegyházi városházán megtartott sajtótájékoztatón.
Folytatás a 2. oldalon.

Kiskunfélegyházi termékek boltja
A helyi előállítású termékek számára kíván
üzletet nyitni a város, mely egyben tanbolt is lesz.
A kiskunfélegyházi termékek boltjában a helyi
termelők, vállalkozások árucikkei kerülnek majd
a polcokra. Az eladói feladatokat a szakiskolások

végzik. A termékek ára az átlagosnál kedvezőbb
lesz. Az üzlet kialakításának feltételeiről megkezdődött az egyeztetés. A hivatal illetékesei várják a termelők, vállalkozások jelentkezését – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt Kapus Krisztián
polgármester.

Részeg volt a kecskeméti család
halálért felelős sofőr
Közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt, azaz körül belül 15 üveg
sörnek megfelelő (1,8-1,87 ezrelék) alkoholt fogyasztott az a kiskunfélegyházi sofőr, aki november 14-én súlyos balestet okozott az 5. számú
főúton. A tragédiában egy kecskeméti család négy tagja, az édesanya, édesapa és két gyermekük vesztette életét. A baleset okozója
kar és bordatöréssel megúszta az esetet.
A gyanúsított november 18-tól – a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság
indítványára – előzetes letartóztatásban van. Ittas állapotban, több ember
halálát okozó közlekedési baleset elkövetése miatt 5-10 év közötti szabadságvesztéssel sújtható. A félegyházi rendőrkapitányság több ember halálát
okozó, ittas járművezetés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a 45 éves félegyházi férfi ellen – mondta el lapunknak Timafalvi
László, a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vezetője. Folyt. 2. oldal.

Hét fős delegáció érkezett az erdélyi Tordáról november 11-én Kiskunfélegyházára. A vendégeket Kapus Krisztián polgármester fogadta a Városháza dísztermében.
A nap, valamint a hétvége többi részében
a KÖÁI vezetősége és pedagógusai kalauzolták a tordaiakat. A három napos látogatás elsődleges célja az volt, hogy a delegáció tagjai megismerkedjenek a város
közoktatási intézményeivel, és ezáltal
hosszú távú és jövedelmező kapcsolat
alakuljon ki a két település intézményei
között. Az itt tartózkodás alatt megismerkedhettek a várossal, megtekintették a
főbb látnivalókat, ellátogattak a Kiskun
Múzeumba, a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárba, valamint az Ó-templomba és
az Új-templomba is.

Birtokba venné a város
a volt kommendáns hivatalt
Tulajdonába szeretné venni a város
a volt kommendáns hivatal Kossuth utcai épületét, melyet ifjúsági
garzonokká alakítanának. Az igény
a képviselő-testület legutóbbi ülésén fogalmazódott meg két mozgókonyha igénylése kapcsán.
A leromlott állapotú épületet pályázati pénzből újítaná fel a város. A
két mozgókonyha a Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium bir-

tokába kerülne. Az eszközökkel lehetőség nyílhat iskolai rendezvények alkalmával a szabadtérben való főzésre, étkeztetésre.
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A 2012-es év, a megújítás éve
Folytatás az 1. oldalról.
A politikus kiemelte a nyugdíj-, valamint az
egészségügyi kassza “lábra állításának” fontosságát. Szeretnék elérni, hogy a nyugdíjkassza kiadásai ne haladják meg a bevételeket, a jelenlegi
595 ezer jövedelempótló támogatásban részesülő
emberből pedig legalább 200 ezret vissza tudjanak vezetni a munka világába a Start munkaprogramon keresztül. Ösztönzőnek fog hatni a
munkaprogram résztvevői számára, hogy a
mostani 28 500 forintos segély helyett 48 ezer
forintos nettó bérért fognak dolgozni.
Az állam kiemelt céljai között szerepel az egész-

ségügy átalakítása, a közbiztonság erősítése, az
oktatás megújítása, a gazdaság fejlesztése, a társadalmi felzárkóztatás ügye. A hazai és az uniós
forrásokból így az idei évhez képest az egészségügyre 4 százalék, az oktatásra 6 százalék, a gazdaságfejlesztésre 22 százalék pluszforrást biztosítanak. Jövőre a települések fejlesztésére hazai
és európai uniós források állnak majd rendelkezésre – hangsúlyozta Halász János.
A sajtótájékoztatót követően Halász János ellátogatott a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba,
valamint Kiskunfélegyháza nevezetességeivel ismerkedett.

A szociális ágazat dolgozóit köszöntötték
A szociális ágazatban dolgozók ünnepeltek november 17-én a Szociális Munka Napján a művelődési központban. A résztevőket Kapus Krisztián polgármester köszöntötte, majd ezt követően
került sor a dolgozók évtizedes, kiemelkedő
munkáját elismerő oklevelek átadására. A rendezvény a Bugaci Tanyaszínház társulatának
előadásával zárult.
Kapus Krisztián elmondta, Magyarországon az
emberek közel egyharmada küszködik valamilyen szociális területet igénylő problémával. A
szociális munka gyakorlói sajátos tudás birtokosai, akik a támogatást, törődést igénylők részére a
konkrét, azonnali, olykor nélkülözhetetlen segítségen túl konfliktuskezelő, válságmegoldó technikákat, módszereket is átadnak, hogy megkönynyítsék számukra a mindennapi életben való
boldogulást – hangsúlyozta a polgármester.
A köz szolgálatában eltöltött 40 éves
munkájáért kapott elismerést: Farkas Péterné,
Gavenda Judit, Kuruczné Buknicz Ida (Kapocs
Intézmény). A köz szolgálatában eltöltött 30
éves munkájáért részesült elismerésben:
Bognár Mihályné, Gácsi Franciska, Kerekes Ferencné, Molnár Lászlóné, Sütő Lajosné, Tóthné
Bajáki Rozália (Kapocs Intézmény), Gebhartd

Kálmánné, Jéga Zsolt (Szivárvány Intézmény). A
köz szolgálatában eltöltött 25 éves munkájáért
kapott oklevelet: Kiss Ferencné, Kovács Melinda, Rádiné Szabó Andrea (Szivárvány Intézmény), Mikola Jánosné (Kapocs Intézmény). A
Jogi Bizottság dicséretében részesült: Bene
József, Jéga Szabó Mónika, Szondiné Kovács
Erzsébet, Üveges Péter (Szivárvány Intézmény),
Dobos László, Samu Veronika, Tézsla Zita, Varga
Lászlóné (Kapocs Intézmény).

Előzetesben az ittas gázoló
Folytatás az 1. oldalról.
Timafalvi László elmondta, a gyanúsított november 14-én este Kiskunfélegyházáról Kecskemétre haladt Volkswagen Phaeton típusú szlovák
rendszámú személygépkocsijával, amikor megelőzött két autót, majd a harmadik utánfutós jármű
után haladt. Mielőtt azonban meggyőződött volna, hogy nem jön szemből senki, előzésbe kezdett és frontálisan összeütközött a vele szemben
szabályosan közlekedő – kecskeméti férfi által
vezetett – Rover típusú személygépkocsival. A
vétlen sofőrnek esélye sem volt fékezni és az
ütközést elkerülni. A baleset következtében a vétlen sofőr által vezetett gépjárműben utazó négyfős család három tagja azonnal életét vesztette.
Az apa és az anya, valamint a 8 éves kislányuk a
helyszínen szörnyethalt, a másik 6 éves kislányt
pedig életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba,
de minden orvosi erőfeszítés hiábavalónak bizonyult. A balesetet okozó férfi nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A helyszínen, az eljárásba bevont igazságügyi
műszaki szakértő elsődleges véleménye alapján
a balesetet okozó gépjármű az ütközést megelőzően 130 km/ h sebességgel haladt, míg a

vétlen gépjármű a megengedett 90 km/ h sebességgel közlekedett.
Megállapítást nyert, hogy a vétkes sofőr részeg
volt, melyet a november 15-én kézhez kapott véralkohol vizsgálat is megerősített. A soron kívül
kért független szakértői vizsgálat szerint a baleset időpontjában a vizsgált személy közepes fokú
alkoholos befolyásoltság alatt állt, vérében 1,8 és
1,87 ezrelék közötti alkohol koncentrációt mutattak ki, mely körülbelül 15 üveg sör elfogyasztásának felel meg.
A balesetet okozó férfit ez idáig a megyei kórházban ápolták, de november 18-án - a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság indítványára - a nyomozó bíró a gyanúsított előzetes letartóztatását
rendelte el, kórházi kezelése után a Bács-Kiskun
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállítják. Az őrizetbe vett személy védőjének
kirendeléséről a kapitányság gondoskodott. Az
ittas állapotban történő vezetés, a több ember
halálát követelő baleset okozása 5-10 év közötti
szabadságvesztéssel sújtható.
A balesetet okozó személy korábban már két alkalommal állt bíróság előtt ittas vezetés miatttette hozzá Timafalvi László.
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Zavartalanul működik
az éjszakai ügyelet
November elsejétől megszűnt az éjszakai sebészeti
ellátás Kiskunfélegyházán. A felreppenő kósza
hírek – miszerint az éjszakai ügyelet is megszűnt –
valótlanok. A háziorvosi központi ügyelet (felnőtt és
gyermek) továbbra is zavartalanul működik. A
kisebb sebészeti beavatkozásokat a háziorvosi
ügyeleten látják el, míg komolyabb probléma esetén a mentőt kell hívni. Miután a mentőszolgálat és
a háziorvosi ügyelet diszpécserszolgálata közös,
azonnal és célirányosan lehet szabályozni azt, hogy
a sérülés milyen jellegű beavatkozást igényel.

Kiszámítható jövő!
Megyei választmányi ülését tartotta városunkban
november 10-én a Keresztény Demokrata Néppárt. A rendezvényen jelen volt Kalmár Ferenc, a
párt országgyűlési képviselője is, aki az ország
költségvetéséről, a készülő családvédelmi törvényről, valamint a nemzeti autonómia kérdéséről
beszélt a sajtó munkatársainak.
Kalmár Ferenc elmondta, az elmúlt évek rossz gazdaságpolitikájának köszönhetően hazánk nehezebben éli meg a válságot, mint sok európai
uniós ország. Az államadósság meghaladja az 1000
milliárd forintot. A gazdasági krízis minden országot, de elsősorban a nagy adósságot felhalmozott
államokat arra kényszeríti, hogy kiszámítható
módon tervezzék meg jövőjüket. A legfontosabb
feladat tehát, hogy hazánk letérjen az államcsődhöz
vezető útról. Az ország jövő évi költségvetése eszerint épül fel. Három százalék alá kell szorítani a
deficitet ahhoz, hogy ne essünk el 1400 milliárd
forintnyi uniós támogatástól. A számítások szerint,
ha ez az arány 2,8 százalék alá csökken, az ország
államadóssága csökkenő spirálba megy át. Kalmár
Ferenc elismeréssel szólt még az általános tartalékképzés mértékéről, és a közbiztonsági kiadások emeléséről. Az országgyűlési képviselő a
gyermeket nevelők munkaerő-piaci védelmét és a
családokat megillető kedvezményrendszer rögzítését emelte ki a készülő családvédelmi törvényből.

LMP: Munkát, levegőt!
Alternatív költségvetési javaslatot nyújtott be
„Munkát, levegőt” címmel az országgyűlésben az
LMP. Ennek kapcsán tartott november 9-én
sajtótájékoztatót Vágó Gábor országgyűlési
képviselő, az LMP szóvivője, és Kiss Kálmán, a
párt helyi vezetője a Szakmaközi Művelődési
Házban.
Vágó Gábor öt pontban foglalta össze az LMP alternatív javaslatait. Elmondta, nem értenek egyet
az egykulcsos adórendszer bevezetésével. Az új
munka törvénykönyvének változása kiszolgáltatottabbá teszi a munkavállalókat. A közoktatási
törvény leginkább felforgatja a magyar oktatási
rendszert. Az EVA adózási forma eltörlése az LMP
szerint közel százezer vállalkozót hoz nehéz
helyzetbe, illetve generálja a számlagyárak felvirágzását. A kormány költségvetési javaslatában szerepel az ingatlan adó bevezetése is, ami több tízezer
forint kiadást jelent a tulajdonosok számára. Ennek
bevezetését csak a járulékok 10-12 százalékos
csökkentésével tudná elképzelni az LMP.
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Kórushangverseny Liszt tiszteletére
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Vadásztársaságok
a Városházán
Megbeszélést tartottak november 9-én Kapus
Krisztián polgármester kezdeményezésére a helyi
vadásztársaságok, a mezőőri szolgálat és a polgármesteri hivatal illetékesei a Városházán. A
vadásztársaságok bemutatkozása után a külterületen felmerülő problémák (orvvadászat, tiltott
fakitermelés, lopások, stb.) hatékonyabb kezelésének módja, lehetőségei kerültek napirendre. Az
ülésen megfogalmazódott, hogy a szorosabb kapcsolattartás és a gyorsabb információ csere
jelentősen visszaszoríthatja a bűncselekmények
számát a város külterületén – mondta el
érdeklődésünkre Kapus Krisztán polgármester.

Anna néni 90 éves
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett hangversenyt november
12-én a Kiskunfélegyházi Zenebarátok Egyesülete.
A koncertnek a művelődési központ színházterme adott otthont. Fellépett a Festetics Kastély

Helikon Kórusa - vezényelt Kendch Gusztávné,
zongorán kísért dr. Pusztainé Puskás Zsuzsanna-, valamint a TKIKI kórusai Nagyné
Mészáros Erika, Molnár Elvira vezényletével,
zongorán kísért Szatmári Imre. A házigazda
zenebarátok kórusa is felcsendült, vezényelt
Szatmári Imre, zongorán kísért Varga Diána.

Mesedélután a Hattyúházban
Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Herédi
Mihályné, akit november 9-én Kapus Krisztián
polgármester köszöntött otthonában a jeles évforduló alkalmából. Az idős hölgy a virág mellé
egy oklevelet is kapott, melyet Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke látott el kézjegyével.

Mesedélutánnak adott otthont november 10én a Petőfi Sándor Városi Könyvtár. Bevezetőt mondott Kapus Béláné, a Móra Ferenc
Közművelődési Egyesület elnökhelyettese.
Kalmár Bertalan gyűjtéséből származó „A jó
öreg és juhászai” című mesét Zsirmik István
adta elő, melynek nyomtatott változatát ajándékba kapták a mesedélután résztvevői.
Kalmár József volt az utolsó kiskun kerületi
főkapitány, felesége, Kalmár Józsefné Fazekas Anna pedig a várost segítő alapítványaival
írta be a nevét a város történetébe. Fiuk,
Kalmár Bertalan nyolcadikos gimnazista korában öt magyar népmese összegyűjtésével
képviselte Kiskunfélegyházát Ipolyi Arnold
mesegyűjteményében. Ezek egyike volt „A jó

Felkészültek a télre
öreg és juhászai” című mese. A rendezvény
megtartását dr. Péter László egyetemi tanár, a
Móra Ferenc Közművelődési Egyesület tiszteletbeli tagja kezdeményezte.

Az Aranyembertől Attiláig
A földrajzi szabadegyetem keretében Csepin
Péter tartott előadást az Aranyembertől Attiláig
címmel a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban
november 15-én. A Huszka József Hagyományőrző Egyesület közreműködésével megvalósult előadáson Dongó József képviselő
mondott köszöntőt. Bevezetőjében röviden
beszélt szeptemberi kazakisztáni útjáról, és az
ott szerzett tapasztalatokról, majd bemutatta az
előadót, Csepin Pétert a Bakonyi Poroszkálók
Hagyományőrző Egyesület oszlopos tagját.
Csepin 2009-es kazahsztáni útjáról beszélt a hallgatóságnak. A 7000 km-es utat Zsolnai Gáborral
tették meg három hónap alatt lóháton. Az utat
történelmi viseletben tették meg. Az út során
történelmi helyeket érintettek, Isszik kurgántól,
az Aranyember sírjától indultak, majd Oroszországon, Ukrajnán és Románián keresztül jutottak az Eger melletti ószajlai kurgánig, ami a

hagyományok szerint
Attila sírjaként van számon tartva.
Az előadás után lehetőség nyílt a kazahsztáni
útról készült könyv
megvásárlására. Ezt a
könyvet megelőzte két
másik úti beszámoló, a
„Lakásunk volt paripánknak háta….” című
könyv, mely a 2003.
évi törökországi Rákóczi-emléktúra útinaplója,
illetve a „Vetett ágyunk kemény nyeregkápa…”
című, mely a 2005. évi spanyol (portugál) út
naplója. Ezen kívül Csepin Péter több alkalommal kerülte körbe lóháton a történelmi Magyarország határát, következő lovas útját Skandináviába tervezi, ahonnan a Baltikumon keresztül tér majd vissza.

Két sószórót, három nagy és két kis hókotrót tud
csatasorba állítani a téli havazás idejére a Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet.
A telephelyen jelenleg 200 tonna síkosítás gátló
anyagot tárolnak és kész a hószolgálati beosztás is.
A gépek karbantartása, a toló lapok felszerelése
megtörtént. A síkosítás gátló szóróanyag megérkezett, a későbbiekben pedig a kért mennyiségben szállítják az üzem Szegedi úti telephelyére.
Elkészült a hószolgálati beosztás is. Havazás esetén az üzem dolgozói fél órán belül csatasorba
tudnak állni. A külterületeken a városüzemeltetési
osztállyal kötött szerződés értelmében alvállalkozók végzik a hó eltakarítását és a csúszásmentesítést – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Vaszkó József, a költségvetési szervezet igazgatója.

Kamera teszt!
Letesztelték azt a 360 fokban elforgatható térfigyelő
kamerát, melyet decemberben szerelnek fel a Béke
tér-Pázmány utca sarkán található betonoszlopra. A
képet a polgármesteri hivatalban kialakított
központi szerveren rögzítik. A cél a közállapotok
hosszú távú és nagymértékű javítása. A térfigyelő
rendszer kiépítése az önkormányzat költségvetését
nem terheli, mivel a rávalót Balla László, a körzet
önkormányzati képviselője és a Béke téri üzletek
tulajdonosai adták össze.
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Egy este Rákász Gergellyel

Két anyag, két kifejezésmód

Romantika Európában címmel – a 200
éves Liszt évforduló alkalmából Rákász Gergely koncertorgonista
hangversenyét láthatja
és hallhatja a félegyházi közönség december 11-én 18.30 órától
az Ótemplomban.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban rendezték
meg Kolozsvári Sándor képzőművész és Nagy
Dezső Sándor üvegszobrász tárlatát. Szokatlan
párosítás – színpompás festmények a falakon, s
meghökkentő szobrok a posztamenseken. Feszülő ellentétek, melyek azonban egy nagyon szép
harmóniában oldódnak fel. Ami a két alkotót
összeköti, az a nonfiguratív világ, az anyaguk
iránti tisztelet, illetve a kifejezésmód biztossága.

A neves előadó Liszt,
Wagner és Verdi műveiből ad ízelítőt. A koncert 18 órakor kezdődik. Jegyelővétel a Művelődési Központban
(Petőfi tér 1. Tel: 76 466 843). Rákász Gergely
december 12-én a kecskeméti evangélikus templomban lép fel.

Márton napi libaságok
November 12-én délelőtt vidám gyereksereg vette
birtokába a művelődési központ épületét. Különféle
alapanyagokból készítették libáikat kicsik és nagyok.
A munkát énekes játékokkal és tánccal fűszerezték, s
megtudták azt is, ki volt valójában Szent Márton.

Kolozsvári Sándor nekiment a legnehezebb, legtalányosabb, legtitokzatosabb témának, az Univerzum keletkezésének, vagy ahogyan csillagászok mondják az első három perc
témájának. Az ősrobbanás és azt
követő emberi szem által nem látott, emberi ésszel szinte fel sem
fogható folyamatok leképezésével birkózik Kolozsvári Sándor.
Ezeket a kataklizmákat a csillagászok a fizikusok is modellálják számítógépeiken több-kevesebb sikerrel, inkább fantáziával. Alkotónk teremtő elméjéből a vásznakon Káoszból kialakult formák, lüktető, sziporkázó, pulzáló
formációk, szédítően suhanó spirálködök jelennek meg, kiváltva a látogatók tetszését. A
Kozmológia mellett, alatt azonban egy másik vonulatot is észrevehetünk, a Teremtést, Isten művét.
Nagy Dezső Sándor üvegből formálja alkotásait.
Az üveg, melyet a kemence poklában gyűr össze
a teremtés, de kívül a kemencén ott van az alkotó,
akinek nagyon ki kell számítania, hogyan is
helyezze be a tűztérbe az üveget, ahhoz, hogy
onnan kikerülve a posztamens formái alakuljanak

ki belőle, s majd a homokfúvás után
kibukkanjon az üveg lelke. Kiállítónk
plasztikai anyaga – ellentétben a fali képsorral, amely a folyamatosságot jelenti – a befejezettséget hozza elébünk. E szobrok a megtörténtet, a már nem javíthatót a véglegeset állítják elébünk. Amíg a falon levő kavargásból
bármi születhet, addig Nagy Dezső Sándornál már megszületett valami. Nem
javítható, legfeljebb elpusztítható. Az alkotásoknál nagy szerepet játszik a fény. A vakító
fehér fény, vagy halványkék fény egyaránt átjárja
a szobrokat, játékosan megcsillantja őket, életet
lehel beléjük. A végtelennel való birkózást itt felváltja a konkrét anyaggal való küzdelem. Összefoglalóan a közönség is érezhet egyfajta könnyedséget, játékosságot, bravúros technikai tudást.
RF

Falu Tamásra emlékeztek
130 éve született Falu Tamás. A költő szülőházánál elhelyezett emléktáblánál tartott
megemlékezést november 10-én a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület.

Programajánló
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
és Művelődési Központ
December 1., csütörtök 17 óra: Juhász István:
A szerelmes Petőfi c. könyvének bemutatója.
December 3., szombat 9-12-ig: Ünnepváró
Családi szombat délelőtt a könyvtárban.
December 6., kedd 10 óra: Betűbölcsi. A
városi könyvtár Baba-mama klubja.
December 8., csütörtök 17 óra: A Kiskun
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ünnepi
hangversenye.
December 27., kedd és 30.,péntek 9-12 óráig:
Téli szünidei kézműves foglalkozások a Gyermekbirodalom szervezésében.
December 31., szombat 10 óra: Petőfi Sándor
születésének 189. évfordulója alkalmából: irodalmi délelőtt és könyvbemutató.

Kiskun Múzeum
December 3. szombat 17 órától: (Helyszín –
Kiskun Múzeum), Kiskun Múzeum Baráti Köre
tagjainak találkozója

Falu Tamás életéről, munkásságáról Kőháziné Kovács Mária, az egyesület tagja beszélt. Közreműködtek a KÖÁI Platán Utcai
Általános Iskola tanulói. A megemlékezés
koszorúzással zárult.
Falu Tamás költő 1924-től 1977-ig Ócsán élt
és dolgozott. Eme jeles emléknap tiszteletére
az Ócsai Egressy Gábor Szabadidőközpont
versmondó versenyt is hirdetett. A költő szülőhelyét, Kiskunfélegyházát ezúttal a Móra

Ferenc Gimnázium képviselte, akiknek tanulói a szavalóversenyen is részt vettek. Dr.
Borbélyné Szabó Katalin tanárnő diákjai a
32 induló közül a következő szép eredményeket érték el: gimnáziumi korosztályban
Barna-Pap Bianka a 2. lett
(8/E), míg Magyar Anett 12/E a 3. helyezést érte el. A szervezők nagy szeretettel fogadták a
félegyházi vendégeket, akik nem
vallottak szégyent.
Fotó: -g-
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Sport Poha-Rak-at pakoltak az ovisok

Iskolabörze zajlott november 10-én a Szakmaközi Művelődési Házban. A rendezvényen négy
főiskola, valamint a helyi OKJ-s képzést nyújtó
intézmények vettek részt. A börzén az
érdeklődők az iskolák által nyújtotta
lehetőségekről kaptak információkat. A rendezvényt Kapus Krisztián polgármester nyitotta
meg.
Kapus Krisztián köszöntőjében elmondta, gyorsan
változó, fejlődő világunkban évről-évre változik a
munkaerő-piaci igény is, ami tovább nehezíti a
pályaválasztást. Lehetőséget kell teremteni arra,
hogy a diákok átfogó képet kapjanak a továbbtanulási lehetőségekről. Remélhetőleg a felsőoktatási
börzéken az érdeklődők, és persze szüleik is sok
olyan hasznos információhoz jutnak, mely segíteni
fog a középiskola után eligazodni a felsőfokú szakirányok útvesztőjében. Jó látni és tapasztalni, hogy
a főiskolák, egyetemek igyekeznek alkalmazkodni
a kor követelményeihez, és piacképes tanulmányokat kínálnak, melyek elvégzése után könynyen találnak majd munkahelyet a frissdiplomások.

Kolbászfesztivál
a strandon

Guinness World Recordot kívánt dönteni a
Sport Poha-Rak Világnapján a hazai Speed
Stacks mozgalom, melyhez két kiskunfélegyházi csoport is csatlakozott. A Petőfi Általános
Iskola tornatermében november 17-én a Jump
Up kötélugró csoport negyvennégy tagja, míg
egy órával később a Bercsényi Utcai Óvoda
három csoportjából nyolcvanan voltak részesei
a rekordkísérletnek Vízhányó Emília és Vízhányó Zoltán vezetésével.
Vízhányó Zoltán a rendezvény egyik szervezője
elmondta, a Speedstacks egy készségfejlesztő
játékból kialakult sport, melynek magyar neve
Sport Poha-Rak. A játék célja, hogy speciális
műanyag poharakból kell különböző gúlákat
(piramisokat) meghatározott rendszerben felépí-

teni és lebontani minél gyorsabban. A nemzetközi szervezethez idén januárban csatlakozott
Magyarország, így először vehetünk részt
nemzetközi eseményükön, a Stack Up! Day-en.
A Speed Stacks Világnap –Stack Up! a Nemzetközi Sport Poha-Rak Szövetség (WSSAWorld Sports Stacking Association) évenként
megrendezett eseménye. A Guinness Record
szerint tavaly több mint 318 ezren vettek részt
egy minimum 30 perces pohárpakolás rendezvényen a világ 29 országában. Ebben az évben
négy országgal, köztük Magyarországgal bővült a Speed Stacks mozgalom. Közel 380 ezer
regisztráció érkezett a WSSA nevezési webfelületére. Magyarország kilenc intézményeiből majd 3000 ezer nevezés érkezett.
Kép és szöveg: -g-

A zöld egér és társai…
A Móra Ferenc Gimnázium biológia tagozatos diákjai ebben a tanévben is ellátogathattak a Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetébe. Az
évente ismétlődő meghívások 10 esztendeje
tartanak és minden évben még három gimnázium vehet részt az intézmény nyílt napján.

Immáron második alkalommal rendeztek pálinka és kolbász, első alkalommal pedig töltött
káposzta fesztivált Kiskunfélegyházán. A versenynek – mely november 12-én zajlott – ugyan
úgy, mint a tavalyi év során, most is a városi
strand régi épülete adott otthont.
A fürdőzés helyett a résztvevők a kulináris élvezeteknek hódoltak. A vállalkozó kedvű szakácsok keze alól ízletes kolbászok kerültek ki, a
bográcsokban pedig főtt a finom töltött káposzta.
A zsíros falatokat finom nedűvel öblítették le a
résztvevők. Az alapanyagot mindenkinek magának kellett biztosítania. Fotó: Hajdú Ferenc

Ezúttal az MFG mellett a Baár Madas Gimnázium (Budapest), az Apáczai Csere János
Gimnázium (Budapest) és a
Garay János Gimnázium
(Szekszárd) vehetett részt a
programokon. Az intézetben
főként egerek és patkányok
agyával kapcsolatos kísérletek, vizsgálatok folynak,
melyek tapasztalatai közelebb viszik a kutatókat az emberi agy szerkezetének, működésének pontosabb megismeréséhez, illetve az emberi idegrendszeri betegségek eredményes kezeléséhez, azok gyógyításához. A tapasztalt kutatók mellett feltűnően sok
egyetemista írja itt szakdolgozatát és nagyon sok lelkes, fia-

tal kutató is dolgozik az intézetben. Ez a gimnazista diákoknak is példaként szolgálhat, láthatják, hogy a kitartó tanulás nem hiábavaló,
szorgalommal párosuló tudással elismert kutatók
is lehetnek akár egy olyan nagyszerű intézetben,
mint a KOKI, ami az „Európai Unió Kiválósági
Központ”-ja megtisztelő rangot viseli. A program tudományos előadásokkal kezdődött, ezt
követően a laborokat látogatták meg a diákok.
RF
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Választókerületi központ marad
Kiskunfélegyháza
A Fidesz frakcióvezetője, Lázár János, önálló indítványként nyújtotta be a Parlamentnek vasárnap este az országgyűlési képviselők választásáról szóló
törvényjavaslatot, mely egyfordulós választási rendszert, a jelenleginél kevesebb
létszámú, 199 fős parlamentet tartalmaz és átszabja az egyéni választókerületek
határát is. A parlament honlapján megtalálható javaslat szerint a jövőben 106
országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93-at országos listán választanak a szavazók. Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós lesz, amelynek során a magyarországi lakóhellyel rendelkező választók egy egyéni
választó-kerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhatnak, a magyarországi
lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként
szereplők egy egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségi listára, ennek
hiányában egy pártlistára voksolhatnak. A magyarországi lakóhellyel nem
rendelkező választásra jogosultak, vagyis a határon túli magyarok egy pártlistára
szavazhatnak majd. A törvényjavaslat szerint Bács-Kiskun megyében hat egyéni
választókerület lenne, mely közül kettő kecskeméti székhellyel. Bács-Kiskun
megye 3. számú egyéni választókerületének székhelye Kiskőrös, a négyesé
Kiskunfélegyháza, az 5. választókerület székhelye Kiskunhalas, a hatosé pedig
Baja. 04. számú országgyűlési egyéni választókerület, melynek székhelye
Kiskunfélegyháza a következő területeket, településeket foglalja magába a
törvényjavaslat szerint: Ágasegyháza, Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Gátér, Izsák, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Nyár.
lőrinc, Orgovány, Pálmonostora, Petőfiszállás, Szank, Tiszaalpár, Városföld.
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Egyházi sorok
Új-templom: - A Karitász Csoport tartós élelmiszereket gyűjt november
25-én pénteken délelőtt ½ 8-tól 12 óráig a TESCO Áruházban. Kérjük,
hogy akiknek van lehetőségük, vásárlással segítsék akciójukat!
- Megbeszélés lesz november 26-án, szombaton délelőtt 10 órakor a
Közösségi Házban azoknak az általános iskolás gyerekeknek, akik részt
akarnak venni a karácsonyi színdarabban. Kérjük, hogy az érdeklődők jöjjenek el!
-November 26-án, szombaton este 6 órakor Főegyházmegyénk idén szenlt
papjai tartanak közös újmisét templomunkban. Mindenkit hívunk és
várunk!
Ó-templom: -November 26-án, szombaton délelőtt 10 órától felnőttekkel
készülünk a szentségek vételére, délután 2 órától pedig ministráns
foglalkozásra hívjuk a gyermekeket. Az e napi esti szentmisét a Szent
Mónika Imaközösség szándékára mutatjuk be.
-A Constantinum Intézmény Móra Ferenc Katolikus Általános Iskolája az
adventi lelkület és a karácsonyvárás elmélyítése céljából „Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem…” címmel betlehemkészítő versenyt hirdet.
Részleteket a hirdetőtáblán olvashatják.
- December 3-án lesz lehetőség 1 napra ellátogatni a bécsi adventi vásárba,
akik szeretnének részt venni a kiránduláson, mielőbb jelentkezzenek a
plébánián, vagy a sekrestyében.
Szentmisék: Újtemplom: h-szo 7 es 17 óra, vasárnap 7, 9, 10.30 es 18 óra.
Gyászmise: szerda es szombat 8 óra. Ótemplom: h-szo. 6, 7 es 17.30 óra, vasárnap
6.30, 8, 9, 10.30, 17.30 óra. Kalmár-kápolna: vas., 17 óra. Görög katolikus liturgia
a Kalmár-kápolnában minden hónap második és negyedik vasárnap 18 órakor.

Orvosi ügyeletek
FELNŐTT ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/801-663, 76/463-222
Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. földszint.
GYERMEKORVOSI ÜGYELET: OMSZ 76/403-104, Városi Kórház 76/463-222 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4. Hétközben 18.00 órától reggel 7 óráig. Fizetett ünnepnapokon folyamatos az ügyelet.
GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: November 21-27-ig SZENNA Patika: Zrínyi Miklós
utca 3. Tel.:76 466-398, november 28-december 4-ig ALMA Patika, Kiskunfélegyháza,
9. körzet 8/B (TESCO). 76/712-036, december 5-11-ig HOLLÓ Patika: Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 71.Tel.: 76/ 462-454 (ügyeletének teljesítésének helye KORONA
Patika, Korona u. 4.). Hétfő-péntek: 19-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét,
aktuális telefonszám az ügyeletes orvosnál. Szombat: 19-22 óráig ügyelet, 22-09 óráig telefonos készenlét. Vasárnap:9-22 óráig ügyelet, 22-7 óráig telefonos készenlét.
ÁLLATORVOSI ÜGYELET: November 26-án és 27-én Dr. Horváth Tibor Kkfháza,
Mártírok útja 4. (Tel.: 70/338-1097) és Dr. Sörös József, Jászszentlászló, Dózsa György
u. 38. (Tel.: 70/6677-188), December 3-án és 4-én Dr. Fekete Miklós, Kkfháza, Wesselényi u. 13. (Tel.: 20/9-511-955) és Dr. Medgyesi József, Kkfháza, Csongrádi út 31/a (Tel.:
20/3165-995).
GYEPMESTERI TELEP (Csólyosi út) Elérhetőség:06 70/321-05-85,06 70/321-05-84.

Házasságot kötöttek: Kocsó Éva Melinda – Cseh Zsolt András, Dr. Tarjányi Edit – Noviczki Pál Tamás.
Meghaltak: Nagy Józsefné Szikora Veronika Erzsébet, Petrik Lajosné
Dorogi Aranka – Kiskunfélegyháza. Herczeg Dezsőné Fábián Ilona –
Jászszentlászló.Gyóni Rezsőné Csizmadia Margit, Imre Lászlóné
Bakonyi Irén – Kecskemét. Kiss József – Kunszentmiklós.
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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: Kenta Kft.
ISSN: 1216-1403
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Nagy arányú győzelem hazai pályán
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Fedél nélkül
maradt a család
November 18-án éjszaka kiégett a Kőrösi-úti horgásztavat üzemeltető család háza. A családfő munkanélküli, nehezen tudja eltartani kiskorú gyermekét és házastársát, aki mozgássérült, tolókocsihoz kötött. Jelenleg egy szobájuk maradt épen,
fűtésük egyetlen olajradiátor. A család megkeresésére Csáki Zsolttal, a mezőőrség vezetőjével
tekintettük meg a helyszínt. A látvány elszomorító
volt, de az idő sürget, hiszen még a kemény tél
beállta előtt szükséges megjavítani az épületet.
Ezért kérünk segítséget a család nevében.
Elsősorban építőanyagra lenne szükségük a
tetőszer- kezet megjavításához. Tételesen: erősebb
OSB lap, gipszkarton, kőzetgyapot, tetőfólia,
tetőléc, bitumenes zsindely, szarufa, faanyag,
75*210-es ajtó, tűzifa. Kérjük, aki tud, segítsen!
Felajánlásokat az alábbi telefonszámokon várjuk:
Dongó József (06/20 3185890), Horváth Gábor
(06/20 2442162) önkormányzati képviselők.

A kiskőrösieket fogadta november 13-án a
KÉSZ Arénában a P&P Félegyházi NB II-es
férfi csapata. A megyei rangadót nagy
érdeklődés kísérte.
Végig fegyelmezetten, összpontosítva játszott a
P&P Félegyházi kézilabdacsapata és az első tíz
perc után már látszott, nem kétséges a mérkőzés
kimenetele. A jó védekezést nyújtó hazai csapat
mögötti hálóőr, Prezenszki István gyorsan kiismerte a vendégcsapat játékosainak lövő technikáját és mintha befalazta volna a kaput. A jó
védésekből gyors támadásokat indíthattak a hazaiak, melyekből gyors gólokat szereztek. A
mérkőzés elején Savanya Zsolt kígyómozdulatokkal került az ellenfél védőfala mögé, később
főként Ignácz Vilmos, Minik Géza és Virág Sándor bombáitól rezgett a kőrösi háló. A 19-13-as
félidő után a második játékrészben is tovább
menetelt a csapat. Miután 9 gólos előnyre tettek
szert, csak ezután engedett a P&P Félegyháza a
szorításból, így alakult ki a 31-25 arányú
végeredmény. Ezzel a fontos győzelemmel meg-

tartotta a kézilabdacsapat a tabella előkelő első
helyét.
Gólszerzők: Ignácz Vilmos (11), Virág Sándor
(5), Savanya Zsolt (5), Teimel Róbert (3),
Horváth Bende (1), Bolvári István (1), Minik
Géza (5), Prezenszki István (kapus), Fekete
Krisztián (kapus).
A sérülésekkel küzdő junior csapat játékosai az
első félidőben derekasan helyt álltak és küzdöttek. A mindössze 6 gólos különbségű 12-18-as
félidő jó eredménynek tekinthető, de a második
félidőre összeomlottak. A mind fizikálisan, mind
technikailag képzettebb ellenfél felőrölte fiainkat,
így 18-36-os végeredménnyel zárult a mérkőzés.
Gólszerzők: Tóth Viktor (3), Keleti Dániel (4),
Kovács Attila (5), Mester Attila (1), Nagy Péter
(4), Retkes József (1), Fekete Krisztián (kapus),
Fekete Gábos (kapus). Újkígyóson, a felnőtt
csapat 33-31 arányú vereséget szenvedett, a juniorok 17-16-ra kaptak ki. Az év utolsó
mérkőzése újra itthon lesz november 27-én a
KÉSZ Arénában Kunszentmárton ellen.
Árvai Zoltán

Beérték a középmezőnyt a Mókusok
Hétvégén a női futsal Magyar Kupa mérkőzések
mellett egyetlen, a múlt hétről elhalasztott bajnoki találkozó került megrendezésre. A 7. forduló alsóházi rangadóján, a Szegedi AK Boszorkányok a Fornetti Altro-Mókusokkal csaptak
össze szombat délelőtt Kiskundorozsmán. Bár a
tabellán a félegyháziak álltak előkelőbb helyen,
a két együttes egymás elleni mérlege alapján a
Boszorkányok tűntek esélyesebbnek.
November 19., Szeged-Kiskundorozsma, Orczy
Általános Iskola. Vezette: Kovács Péter, illetve
Dr. Serfőző Zsolt, Török Sándor.
Szegedi AK Boszorkányok – Fornetti AltroMókusok 4-6 (1-1)
Fornetti Altro-Mókusok: Sándor Szilvia –
Bezsenyi Anita, Bagdi Csilla, Zsadányi Szilvia,
Rátkai Orsolya. Cserék: Kovács Klaudia, Hajagos-Tóth Judit, Krisztián Krisztina, Kiss Katalin,
Suhajda Eszter. Edző: Osztopáni Mihály.
Góllövők: Zimányi Kovács Anikó (4), ill.
Krisztián Krisztina (4), Suhajda Eszter, Bezsenyi
Anita. Osztopáni Mihály (edző/Fornetti Altro-

Mókusok): Óriási taktikai csatában tudtunk
felülke-rekedni a Boszorkányokon. Jobb
helyzetkihasználásunk mellett Krisztián Krisztina
gólerős játéka döntőnek bizonyult, de a csapat
valameny-nyi tagja felnőtt a rangadóhoz és jelesre vizsgázott küzdeni akarásból. A Mókusok
hétvégi győ- zelmükkel egy pontra közelítették
meg az egy- aránt tíz pontos Univerzum,
Berettyóújfalu, illetve Ferencváros trió alkotta
középmezőnyt.

Gépjármű-árverés
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó
Intézmény (6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u.
12.) árverési értékesítésre meghirdeti a használatában álló FORD ESCORT TURNIER 1.4 típusú 1993. évjáratú gépjárművét. A gépjármű
legalacsonyabb értékesítési ára 195.000,-Ft, mely
összeg az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza. Az árverés időpontja: 2011. év december
hó 5. nap 14,00 óra. Az árverés helyszíne:
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény 6100 Kiskunfélegyháza, Nádasdy u. 12.
A gépjármű az árverés időpontját megelőző 1
órában tekinthető meg. Az árverésre az árverés
kezdő időpontjáig lehet jelentkezni. A gépjárműre
érvényes vételi ajánlatot minimálisan a kikiáltási
áron lehet tenni, több ajánlat esetén az ajánlati árat
minimálisan 10.000,-Ft-onként kell emelni. Az
árverési vevőnek a vételárat a helyszínen egy
összegben, készpénzben kell megfizetnie.

Közérdekű felhívás
A BÁCSVÍZ Zrt-hez időről időre érkeznek
lakossági és közületi bejelentések is arról, hogy
csatornatisztítási szolgáltatásokat kínálnak egyes
vállalkozások – akár a BÁCSVÍZ Zrt. alvállalkozóiként tüntetve fel magukat – , díjaik viszont
nem arányosak az elvégzett munkával.
Tisztelt Ügyfeleink! Kérjük, tájékozódjanak a
munka szükségességéről és költségéről, mielőtt
csatornatisztítási szolgáltatást vesznek igénybe,
legyenek körültekintőek a munkát felvállaló vállalkozás ajánlatával kapcsolatban. Külön felhívjuk
figyelmüket arra, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. a csatornatisztítási szolgáltatásához nem vesz igénybe
külső vállalkozásokat. Kérjük Önöket, ha hasonló
esetet tapasztalnak, hívják ingyenes zöld számunkat: 06 80/ 200-423.

Árverési hirdetmények
Az önkormányzat aktuális hirdetéseit a város
honlapján (www.kiskunfelegyhaza.hu) illetve
a Félegyházi Közlöny online felületén
(www.felegyhazikozlony.hu) olvashatják!
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Maximális pont az újabb fordulóban!

2011. november 25.

Egy nehéz idény
búcsú meccse!
Rosszul sikerült a KHTK évzárása, mert egy
agyon nyert meccset tudott 3:0-ra elveszteni.
A lehető legjobbkor jön a téli szünet, ami
lehetőséget ad a fejek rendbetételére. A
felnőtt csapat nem, de az ifjúsági csapat
remek
őszi teljesítményt tudhat maga mögött.
Szeremle – KHTK 3:0 (0:0)
Szeremle: Tamás, Badó, Tokodi, Csongor,
Mezei, Murinyi, Majoros B., Feidt, Majoros
M. (Kővári), Elek, Dányi (Király). Edző:
Sárdi János.
KHTK: Kovács, Lénárt (Polgár), Nemes,
Kneiszel, Horváth (Nádasdi), Forgó, Fricska
(Busa), Vidéki, Bagi (Cseh), Kiss (Ormándi),
Vakulya. Edző: Kertész János.
Dunafalva, 50 néző.
Vezette: Suba Zoltán, Pincze Viktor, Gönczi
János.
Gólszerzők: Tokodi, Mezei, Majoros B.
Sárga lap: Murinyi, illetve Nemes, Vidéki,
Kiss.
Kitűnt: Tamási, Tokodi, Murinyi, Majoros B.,
illetve Nemes, Kneiszel, Fricska, Forgó.
Ifi: 2:9

Szekszárdon rendezték meg november 13-án a futsal NB II. Déli csoportjának második körét,
ahol az Astra – Kiskunfélegyházi Bulls FC mindhárom mérkőzésen nagyarányú győzelmet
aratott. Teljesítményével magabiztosan szerezte meg a maximális 9 pontot, így a csoportban 16
ponttal áll az első helyen. Astra – Kiskunfélegyházi Bulls FC kerete a második fordulóban:
Kiss Nikoletta, Vidács Krisztina, Pincze Gabriella, Molnár Judit, Szabó Nóra, Szabó Boglárka,
Zágor Bernadett, Pintér Violetta.
A csapat célja ebben az évben az eredmények tekintetében felkerülni az NB
Balla László, az 5. sz. választókörzet önkormányzati
I-be, és a Magyar Kupában minél előkelőbb helyezést elérni, szakmailag
képviselője tart lakossági fórumot 2011. november 28-án 17
pedig a játékosok összeszokása, új taktikai elemek megtanulása. Ezen a
órától a volt Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskolában.
hétvégén már különböző futsal elemeket gyakoroltak a lányok, sikeresen
megzavarva az ellenfelet, megbontva védelmüket. Az első forduló első
mérkőzésén a csapat „orra alá borsot törő” Tolna Mőzs FSE volt az ellenfél,
akit sikerült ezúttal magabiztos játékkal 4:1 – es arányban legyőzni. Az első
félidőben még kissé ólmosan mozogtak játékosaink, ami később elmúlt, ezt
mi sem bizonyítja jobban, mint a szerzett gólok. A másik két mérkőzésen
már „belelendült” a csapat, és simának mondható győzelmet aratott, a Szentest 6:1 – re, míg a Szekszárd csapatát 11:0 – ra verte.

Ismét célba találtak a Koppányok
Valkón rendeztek 3D vadászíjász versenyt november 2-án. A megmérettetésen
Kiskunfélegyházát a Turul Koppány Íjászai HE két tagja képviselte. A versenyszám
– mivel a tradicionális kategóriában szokatlanul nagyok a távolságok (18-50 méter)
és a terepen elbúvó célok leküzdése ezekkel az íjakkal, lesből, különböző testhelyzetekből a cél– különösen nehéz feladat volt. Természetesen külön kategóriában indultak a tradicionális íjjal lövő versenyzők, akik nagy létszámban jöttek össze. Magyar Zsanett tradicionális felnőtt nő kategóriában első helyezést ért el, Bakró István
szintén előkelő második helyezést ért el a felnőtt férfiak között.

Félegyházi Közlöny Online: www.felegyhazikozlony.hu

