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70 éves Kiskunfélegyháza kórháza
70 évvel ezelőtt, 1950. február
1-jén 60 sebészeti és 60 belgyógyászati ággyal megkezdte
működését a kiskunfélegyházi
városi kórház. Az épület egy
francia magánszanatórium tervei alapján készült, és közadakozásból épült fel.
Az alapkövet 1939-ben tették le,
miután 1938-ra 60 ezer pengő
gyűlt össze a kórházi alapítványon.
Ebből 10 ezer pengőt az utolsó
kiskunkapitány özvegye, Kalmár
Józsefné adományozott e célra,
a többit pedig téglajegyekből adta
össze a lakosság. A második világháború idején a félkész állapotban
lévő épületből minden mozdítható
eltűnt. A város azonban továbbra is ragaszkodott a kórházhoz,
aminek a felépítéséhez állami segítséget is kapott. 1949-ben kinevezték dr. Kiss Dezső tanársegédet igazgatónak, akinek a feladata
egyebek mellett a kórház befejezésének megszervezése volt. A szűkös anyagi körülmények között a
berendezési tárgyakra úgy tettek
szert, hogy a két helyi magánszanatórium államosítása után átszállították azok berendezési tárgyait
a városi kórházba.

Öt telephelyen

egy 25 ágyas tüdőosztály a Jókai
utcában, és egy bőr- és nemibeteg
gondozó a Tompa utcában – idézi fel az 1970-es évek közepének
helyzetét dr. Tóth Sándor, aki az
akkori igazgató, dr. Marschalek
György hívására jött 1974-ben
Kiskunfélegyházára. Akkor még
nem sejtette, hogy az ezt követő
36 esztendőben személyes sorsa
összefonódik az intézmény történetével, miközben otthonává válik
az addig ismeretlen város. A nyugdíjas kórházigazgatóval félegyházi

otthonában idéztük meg azt az
időszakot, ami sok tekintetben az
intézmény egyfajta aranykorának
nevezhető.
Dr. Tóth Sándor Nagyvárad közelében, Mezőgyánban született.
Gyulán érettségizett. Summa cum
laude minősítéssel diplomázott
1964-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, a Kórélettan
Intézetben már hallgatóként részt
vett a kutatómunkában. A békéscsabai kórházban kezdte pályáját,
ahonnan két és fél év elteltével

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

Folytatás a 2. oldalon!

Az ’50-es években átszervezték
az intézményt úgynevezett alapszakmás kórházzá. Ez azt jelentette, hogy a belgyógyászat és a
sebészet mellett nőgyógyászati
és gyermekgyógyászati osztályt
alakítottak ki. Ezzel a bővítéssel
gyakorlatilag az összes szociális

helyiséget kórteremmé alakították át, aminek következtében a
’60-as évek közepe táján a 120 betegre tervezett kórházban 262 beteg szorongott. Amikor 1973-ban
átadták a kórháztól mintegy két
kilométer távolságra megépített
új szakorvosi rendelőintézetet,
már összesen öt telephelyen működött a relatíve kicsi félegyházi
városi kórház: a fő telephely és a
Korond utcai rendelő mellett egy
20 ágyas fül-orr-gégészeti osztály
volt a jelenlegi K&H Bank helyén,
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Folytatás az 1. oldalról!

Dr. Tóth Sándor

visszahívták az egyetemre. Az I-es
belgyógyászati klinikán kutatással,
oktatással és gyógyítással foglalkozott. Már feleségével érkezett
Félegyházára, amikor 1974-ben
elfogadta a felkérést a belgyógyászat megüresedett osztályvezető
főorvosi állására. Ekkor 35 éves
volt. Alig néhány hónappal később,
1975 februárjában az osztályvezetés mellett az igazgatói teendőket
is rábízták. Ezt a pozíciót 2002-ig
töltötte be, a belgyógyászati osztályt pedig 2004-ig vezette. Ezt
követően 2010-ig állt a krónikus
osztály élén.
– Amikor idekerültem, a több
telephely és szűkös, korszerűtlen
körülmények egy gazdaságtalanul
fenntartható intézményt determináltak. Ezek a problémák nem voltak ismeretlenek a kórház korábbi
vezetése előtt sem. Különösen dr.
Fazekas Lajos igazgató erőfeszítéseit kell megemlíteni, de anyagi

lehetőségek híján nem tudtak előre lépni. A tisztánlátás érdekében
országos munkafelügyeleti vizsgálatot kértem, ami azzal a megállapítással zárult, hogy sürgős
felújítás szükséges. Ekkor a város
is szembesült azzal, hogy ha meg
akarja tartani a kórházát, akkor
feltétlenül szükséges a rekonstrukció. A munkálatok el is indultak 1976-ban, s amikor tíz évvel
később befejeződtek, az akkori
egészségügyi miniszter, dr. Medve
László a körülmények láttán azt
nyilatkozta, hogy a kisvárosi alapszakmás kórházak prototípusa lehetne az intézmény.
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is lehetővé tette, hogy beköltöztessük a központi telephelyre a
fül-orr-gégészeti és a tüdőosztályt,
teljesen megújult a diagnosztikus
szolgáltatás, a műtőblokk, a központi sterilizáló és az infrastruktúra, az orvostechnikai berendezések az akkori magyar színvonalat
nem csak elérték, de néhány vonatkozásban meg is haladták. Többek között új konyhát és mosodát
építettünk. A kórház ágyszáma
azonban minimális mértékben,
csupán a koronária őrző 8 ágyával
növekedett. Így volt 1986-ban 310.
A gyógyítás feltételei egyértelműen javultak, kialakultak azok
a profilok, amelyek egy alapszakmás városi kórháztól elvárhatók.
Speciális ambulanciák jöttek létre,
elindult a pajzsmirigybetegek gon-

dozása, az ambuláns szívbeteg rehabilitáció és megalakult az intenzív coronaria őrző. 1987-ben – a
Szegedi Orvostudományi Egyetem
támogatásával és a helyi vállalatok
segítségével – önerőből, a megyében elsőként létrehoztunk egy dializáló művese állomást is.
A kórház részt vett az orvostanhallgatók gyakorlati képzésében,
valamint a szakorvosi képzésben is. Ennek a gyakorlati haszna
megmutatkozott többek között az
intézmény orvos utánpótlásában.
Ehhez természetesen minősíttetni kellett az intézmény működését, így a félegyházi városi kórház
1996-ra a szegedi Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetem
oktató intézetévé vált elsősorban
a belgyógyászati osztály révén,

Rekonstrukció
és központosítás
A kórházrekonstrukció során a
hotelfunkcióra, a kórházi infrastruktúrára és az orvostechnikára
összpontosítottunk. A felújítás azt
amely oktató osztály lett. Városi
kórházként is elvárás volt nálunk,
hogy az orvosok publikáljanak,
és tudományos rendezvényeken
előadóként is részt vegyenek. A
félegyházi városi kórház szakemberei ebből adódóan ismert szereplői voltak a megyei regionális
tudományos
rendezvényeknek,
olykor pedig szervezői is, mert
rendszeresen voltak Félegyházán
megyei, regionális és országos tudományos programok.
A rendszerváltást követően
megváltozott a kórházak finanszírozása: a betegségek után úgynevezett HBCS pontokat kaptunk, és
ez alapján fizették ki a működési
költségeinket. Ez nem kedvezett
a félegyházi kórháznak, ugyanis
a struktúrából és a beteganyagból következően népbetegségeket,
rutin eseteket kezeltünk, amit a
rendszer alulfinanszírozott. A
gazdálkodásunk egyre nehezebbé vált, 1995 év végére 45 millió
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forint körüli adóssága keletkezett
a kórháznak. Ekkor kidolgoztunk
egy válságmenedzselési tervet,
aminek köszönhetően 1996 év
végére sikerült konszolidálni a
kórház működését és gazdálkodását külső segítség nélkül, de
veszteségekkel. Többek között
megkezdődött a létszámleépítés és az ágyszámcsökkentés. Az
1986-os 310-es ágyszámot 1996ra 238-ra csökkentettük, az 550
körüli létszámból pedig ekkor
még 121 fő volt rendelőintézetben és 371 embert foglalkoztattunk a kórházban. Ezt követően
a gazdálkodásunk stabilizálódott.
Azonban a 2000-es évek elején ismét halmozódni kezdett a kórház
adósságállománya.

Erősödő
kardiológia
Dr. Tóth Sándort dr. Nyúzó Bá
lint követte a kórház igazgatói,
és a belgyógyászat osztályvezetői pozíciójában is. A szakember
ma is aktív részese a félegyházi
betegellátásnak.
1975. október elsején kezdett a
félegyházi városi kórház belgyógyászati osztályán, és itt dolgozott egészen 2010-ig. Ez idő alatt
három szakvizsgát szerzett, és az
általános belgyógyászati feladatok
mellett a belgyógyászati intenzív, majd kardiológiai fekvő- és
járóbeteg-ellátás területén tevékenykedett. Tevékenysége nyomán
bővült a kardiológiai akut és általános fekvőbeteg-ellátás, valamint beindult a kardiológiai rehabilitáció. A mindennapi feladatok

Dr. Nyúzó Bálint

mellett rendszeresen részt vett
továbbképzéseken, hazai és nemzetközi kongresszusokon, többször előadóként is. 2010 és 2015
között a szentesi belgyógyászati
osztályt vezette, nyugdíjazását
követően pedig visszatért a félegyházi kórházba, és azóta is részt
vesz a belgyógyászati, kardiológiai
járóbeteg-
ellátásban, továbbá a
krónikus fekvőbeteg-ellátásban.
– Az én igazgatásom alatt három
nagyon fontos nehézség erősödött
fel: a rendkívül rossz finanszírozási rendszer, a tulajdonos önkormányzat nehéz anyagi helyzete,
valamint a szakember- és az utánpótláshiány. Véleményem szerint
ezek a jelenségek vezettek végső
soron oda, hogy egy új konstrukció alakult ki a megyei betegellátás
szintjén: telephelyek jöttek létre,
és a félegyházi, valamint a kalocsai
kórház beolvadt a megyei kórházba – idézi fel az egykori igazgató.

Új betegellátási
formák
– Ezt megelőzően azonban számos szép, sikeres és lendületes
állomása volt például a félegyházi kardiológia kialakításának,
és a 2006-ig terjedő időszakban
a nehézségek ellenére is meg tudta őrizni a kórház a teljes profilját – emlékezik vissza dr. Nyúzó
Bálint. – Lényeges momentum
volt az intézmény széttagoltsága,
amin a rendelőintézet igazgatóságom ideje alatt történt kórházba
integrálása oldott meg. Új beteg
ellátási formákat dolgoztunk ki,
amiket nem alacsony szinten művelünk, és számos jó kapcsolatot
alakítottunk ki a társintézetekkel
is. Kiemelkedő időszak volt ez a
társasági élet gazdagsága szempontjából is.
2007-ben nagyon modern körülmények között vált lehetővé a
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fekvőbeteg-rehabilitáció a járóés fekvőbeteg-ellátási, továbbá
gyógyfürdő funkciókat magában
foglaló új rehabilitációs intézmény
átadásával. A beruházás keretében a teljes belgyógyászati szárny
újjáépítése és műszerparkjának
korszerűsítése, valamint az energiaellátó és a fűtési rendszer rekonstrukciója is megtörtént.
Ekkoriban azonban már egyre
kézzelfoghatóbb jelei mutatkoztak
az említett negatív hatásoknak.
A belgyógyászat még viszonylag
kedvezőbb helyzetben volt, de a
sebészeten és a szülészeten már
egyre súlyosabban jelentkezett
a szakorvos-utánpótlás hiánya,
miközben számos főorvos ment
nyugdíjba. A kedvezőtlen tendenciák következtében az esetszámok
visszaestek. Az ötvenes évek 2000
körüli szülési csúcsához képest a
nőgyógyászat megszűnése előtti
időszakban már csak 300-400 nő
szült Félegyházán.
Dr. Nyúzó Bálint hangsúlyozza: hiba volna lebecsülni azt, ami
most van, hiszen a feladatellátási kötelezettségeinek a jelenlegi struktúrában is eleget tesz
az intézmény. Ahogy fogalmaz,
ezért dicséret és köszönet illeti
az összes dolgozót, beleértve az
orvosokat és a nővéreket is, akik
sokszor embert próbáló munkát
végeznek.
– A közeli és távoli jövő nagy kihívás, hiszen a jelen kollektívájából
sokan már nyugdíj mellett dolgoznak, és egyelőre nem látszik, hogy
hogyan fogják tudni pótolni őket.
Az idő úgy hozta, hogy valamikor
szükség volt egy nagy kórházra
Félegyházán, a hozzá tartozó humán és technikai erőforrásokkal
együtt. Ez egy felfutást eredményezett a kórház életében is, de a
világ változott. Most megint egy
átmeneti időszakban vagyunk, és
nem tudjuk, hogy mennyire időtálló a jelenlegi szerkezet. Az viszont
biztos, hogy nem lehet már a régi
fejjel gondolkodni, követni kell a
tetszik, vagy nem tetszik trendeket, amit a betegellátás igénye és
az állami erőforrások lehetőségei
határoznak meg. Elfogadni az aktuális állapotot és megtalálni a helyes megoldást a nehéz helyzetben
is, erre van szükség.

Profilváltás
után
Folytatás a 4. oldalon!

A félegyházi városi kórházat
2012. december 1-jétől vezeti
a jelenlegi főigazgató-helyettes,
dr. Körtvélyessy András, akit a
jelenlegi helyzetről és az idáig vezető útról kérdeztünk.
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– Jelentős adósságállománynyal vettem át a kórházat, ennek
tükrében kellett egy olyan jövőbelátó stratégiát felállítani, ami
várhatóan a pénzügyi egyensúly
felé indítja el az intézményt. Ez
nem volt könnyű feladat, hiszen
a korábban 310 ágyas kórház ekkorra 199 ágyas volt, és a megszűnt funkciók után egy csomó
kihasználatlan, ámde továbbra
is jelentős költséget felemésztő terület maradt. Ekkor már túl
volt a kórház a 2010 októberében
megtörtént profilváltáson, és a
cél egy rehabilitációs szakkórház
és emelt szintű szakorvosi ellátás
kialakítása, továbbá az aktív ellátást kiváltó egynapos sebészet
létrehozása volt.
A félegyházi kórház 2013. március elsején integrálódott a kecskeméti megyei kórházhoz. Ebből
adódóan rengeteg költségünk
azonnal csökkent, hiszen a méretekből adódóan sok mindent lényegesen kedvezőbb áron tudtunk
beszerezni. Így optimalizálni tudtuk a kiadásokat, és létrehoztunk
egy, a nagy kórházzal jól együttműködő gazdasági egységet. Lassan a kitűzött cél irányába mutató
fejlesztések is elindultak: 2015
májusban a Dél-Alföldi Operatív
Program (DAOP) keretében elnyert pályázat eredményeként a
főépület harmadik emeletén egy
32 ágyas új mozgásszervi rehabilitációs osztály kezdte meg a
működését. A következő óriási
lépés a TIOP-pályázat jóvoltából
1,3 milliárd forintból felépített új
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Dr. Körtvélyessy András

kórházszárny megvalósítása és
az egynapos sebészet beindításához szükséges műtők felújítása volt. A projekt kapcsán két új
digitális röntgen és két ultrahang
készülékkel is bővült az eszközparkunk, és a korszerű szakorvosi rendelők kialakítása mellett
sikerült a szakma szinte összes
elérhető újítását Félegyházára
hozni a lökésterápián át a modern
rövidhullám-kezelésig.
Bőrgyógyászati vonalon megteremtődtek
az UV-A és UV-B kezelés feltételei,
szemészeti szakrendelésünk ma
már a legjobban felszereltek egyike a régióban. Az egynapos sebészet elindulásával 12 ággyal nőtt
a kórház ágyszáma, ami mellett
még egy rehabilitációs ágyat is átminősíttettünk, így 2017 októberétől 222 ággyal folytatódott a félegyházi városi kórház működése.

Elismert
rehabilitáció
Az elmúlt években felkészítettünk
három ergoterapeutát és elindítottuk
az ergoterápiát a stroke-on átesett
betegek kéz- és kisízületi ügyességének a fejlesztésére. Az egynapos
sebészet a folyamatos fejlesztések
következtében a kezdeti ortopédiai
és kisebb érsebészeti beavatkozások mellett urológiai esetek ellátásával bővült. 2018-ban elindítottuk
a prosztata hipertrófia kezelésére
alkalmas thermo terápiát, 2019-ben
pedig az urológiai műtétek platformját egy lézeres endoszkópos eszköz
segítségével bővítettük tovább. Így a
hólyagban bizonyos daganatos elváltozásokat is tudunk kezelni az egynapos sebészeten, akár többnapos
kórházi befekvést kiváltva. Ugyanebben az évben elindultak a lágyéksérv

és a visszérműtétek is a kórházban.
Az audiológia régi egységét korszerű új süketkamrára cseréltük le, új
endoszkópos egységgel történnek
a gastroscopiai és a colonoscopiai
beavatkozások. Szénsavkabint szereztünk be, amivel a keringési nehézségekben szenvedő betegeknek
nyújtunk segítséget, a hat darab csípő-, váll- és bokamozgató géppel és
négy darab Bemer mágnesterápiás
ággyal pedig a műtéten átesett betegek rehabilitációját egészítjük ki.
A példaértékű munkát végző ápolók
munkájának elismerésére létrehoztuk az Oltalmazó Kezek-díjat.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a kölcsönösen jó kapcsolatnak köszönhetően – 2015
óta jelentős összeggel támogatja
a kórházat. Ez a pénz a várólisták csökkentését teszi lehetővé,
ugyanis elsősorban az itt dolgozó
orvosok bérkiegészítésére és időnként különböző terápiás eszközök
beszerzésére fordítjuk.
Kedvező változást hozott az intézmény energiafelhasználásában,
hogy 2018-ban sikerült új műanyag
nyílászáróra cserélni a régieket. A
megkezdett korszerűsítést a főépület szigetelésével szeretnénk
folytatni.
Örvendetes tendencia, hogy az
utóbbi néhány évben országosan
mind jobb hírneve van a félegyházi
rehabilitációs osztálynak. Megmutatkozik ez abban is, hogy egyre több
beteg jön a szegedi klinikáról, Budapestről, és egyéb megyékből is rehabilitációs kezelésre.
Tóth Timea

Igazgatók:
dr. Kiss Dezső 1949-1951
dr. Förgeteg János 1951-1954
dr. Lux János 1950-1957
dr. Fazekas Lajos 1957-1973
dr. Marschalek György 1973-1975
dr. Tóth Sándor 1975-2002
dr. Nyúzó Bálint 2003-2007
dr. Kovács József 2007-2012
dr. Vincze Sándor
2012. február-2012 november 30.
dr. Körtvélyessy András
2012. december 1.-
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„Oh március, drága március, rügyek,
szerelmek, forradalmak évadja”
Számomra a legkedvesebb hónap a március. Nem csak azért,
mert a tél múltával más illatokat hordoz a szél, a tavasz bontogatni kezdi virágszárnyait, a buzgóbb fákon pedig már ki is pattant
a rügy. Egyfajta forradalmi hangulat is eltölt ebben a hónapban,
amiben nincs semmi csodálatos Petőfi városában. Közel lakunk
költőnk szobrához, naponta látom, és bizony mindig felidéződik
bennem a forradalomban játszott szerepe is.
Egészen kicsik voltak még a gyermekeim, mikor kisétáltunk a térre,
letűztük apró zászlócskáikat, én
mesélgettem nekik forradalomról,
költészetről, igyekezvén minden
olyant megemlíteni, amit az ő képzeletük be tud fogadni. Nem volt
hiábavaló, hiszen amikor hazajönnek, szinte minden alkalommal

kimennek a térre, és ma már az
unokáimat sétáltatják ott, mesélve
nekik fontos dolgokról, a múltról.
Ennek ellenére vannak rossz
emlékeim is. Rühelltem azt az időszakot, amikor iskolásként kötelezően rendeltek ki bennünket az
ünnepségekre. Hosszú, unalmas
beszédeket kellett hallgatnunk.

Alig vártuk, hogy vége legyen.
Amikor felnőttként hazakerültem,
és dolgozni kezdtem, én változtatni akartam ezen a gyakorlaton.
Március idusa előtt (nem volt benne a tantervben), én mindig beszélgettem óráimon a diákokkal
Petőfiről, Kossuthról (aki Félegyházán is tartott toborzóbeszédet),
és a szabadságharc valamennyi
kiemelkedő egyéniségéről, a harcokról, valamint arról is, hogy a
forradalom, bukása ellenére sem
volt hiábavaló. Soha nem tettem
kötelezővé, hogy legyenek ott a
városi ünnepségen, de elmondtam, hogy mikor lesz, és ha húgy
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érzik, jöjjenek el. Legtöbbször
mindenki eljött.
A kokárdával is sajátosan alakult a kapcsolatom. Debreceni
tanulmányaim során, akkor még
nem látták szívesen a hatóságok (rendőrök), ha a fiatalok a
trikolorral feldíszítve róják az utcákat. Mi sem természetesebb,
hogy én és barátaim hatalmas
kokárdákat tűztünk szívünk fölé
és harsogva énekeltük utcákon
és tereken egyaránt a forradalmi
dalokat, a Kossuth-nótát. Sokáig
féltve őriztem a kokárdát, minden
évben kitűztem március 15-én és
úgy jártam keltem mindenhová.
Kevesekkel találkoztam akkor,
akik így mertek megnyilvánulni
a forradalomra emlékezve. Volt,
aki azt is megjegyezte: Sanyi ebből még nagy bajod lesz neked!
Fittyet hánytam a véleményükre,
de amikor évek múltával megláttam, hogy az ünnepségen egy, a
kokárda viselését ellenző ember
tartja az ünnepi beszédet, ráadásul ezúttal a trikolorral a mentéjén, akkor nagyon felháborodtam.
Úgy döntöttem, hogy az ünnepen,
a kokárdát akkor sem teszem le,
de ettől fogva a kabátom alatt viseltem. Így volt ez jó néhány évig.
Aztán változni kezdett a helyzet. A
megemlékezések emberarcúbbak,
méltóságteljesebbek lettek, a kokárdám pedig újra kívülre került a
kabátomon, és büszkén viselem.
H. S.

KÖRKÉRDÉS: Mi jut eszébe a hazafiság eszményéről?
A magyarság múltjának megbecsülése, a hagyományok tisztelete és ápolása, illetve a haza védelme és a szabadságharc hősei is szóba kerültek a hazafiság eszménye kapcsán
körkérdésünkben.
Terbe Béla (72): – A hazafiság
eszménye megvan Magyarországon. Sokan ápolják a hagyományokat és sajnos akadnak olyanok
is, akik nem törődnek vele. Én

azért úgy gondolom, többségben vannak azok, akik tisztelik
a múltat, hiszen a magyar nép
történelme messze túlmutat. Az
ország sorsa a jelenkorban élők
kezében van. Ezért is fontos, hogy
tanuljunk a hibáinkból, okuljunk a
múltból, vegyünk példát azokról a
dicső emberekről, akik a magyar
nép felemelkedéséért, szabadságáért küzdöttek.
Soós Sándor (59): – A magyar
állampolgárok számára az egyik
legfontosabb ünnep március 15-e,
hiszen megemlékezünk a forradalmi ifjakról és a szabadságharcról,
illetve annak eszményéről. A forradalom történései jól jelképezik
a hazafiságot. Korábban hivatásos katona voltam, így tudom mit

ugyanolyan fontos. Azt gondolom,
át tudják érezni, hiszen a lényegi
mondanivalója többek között arról szól, hogy küzdjünk önmagukért, a magyarságért és fogjunk
össze az elnyomókkal szemben.
A magyarság megőrzését köszönhetjük egyebek mellett a régmúlt
nagyjainak. Nélkülük lehet, ma
nem lennénk itt.

jelent a haza védelme és a haza
szeretete. Szükséges, hogy ezt
az ünnepet számon tartsuk és
mindenki megismerje, kezdve a
legkisebbekkel.
Tallóné Farkas Krisztina (44):
– Pedagógusként minden évben
tartunk ünnepséget március 15ével kapcsolatban. A forradalom
és a szabadság eszménye, illetve
a hazafiság a fiatalok számára is
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Átadták az Oltalmazó Kezek Díjakat
Február 28-án átadták az Oltalmazó Kezek Díjakat a Móra
Ferenc Művelődési Központban. A Dobos Zsuzsanna keramikus által készített szobor
mellett a támogatók által felajánlott anyagi elismerésben
is részesült öt egészségügyi
szakdolgozó, ápoló.
A nagyszabású gálán dr. Kört
vélyessy András, az Egészségért Közalapítvány a Kórházért
alapítvány kuratóriumi elnöke
beszédében méltatta az ápolókat.
Elmondta, nehéz ennyivel megköszönni munkájukat, hogy felhívják a színpadra az öt ápolónőt.
A díjat nyilvánvalóan mindenki
megérdemelné.
– Egy legyen bennünk az akarat,

felkeresni a szenvedést és enyhíteni azt – Kossuth Zsuzsanna
szavait idézte Csősziné Juhász
Ildikó kuratóriumi tag, majd a
színpadra szólította a díjazottakat:
Busáné Szarvas Katalint, aki

2008 óta dolgozik a kórházban.
Első időszakban intenzív részlegen, majd a későbbiekben a krónikus belgyógyászati osztályon.
Drozdik Jánosnét, aki mintegy
40 éve dolgozik az intézményben.

nőgyógyászati és onkológiai as�szisztensként ismerhették meg a
betegek.
Rabi Mónikát, aki az intézményben eltöltött évei alatt bizonyosságot tett betegorientáltságáról, önállóságáról. Munkáját
hivatástudattal, felelősséggel és
nagy hozzáértéssel végzi.
Szabóné Varga-Gácsi Etelkát,
aki több évtizedes szakmai munkáját pontosan, felelősségteljesen végzi. Nagy szeretettel vesz részt konferenciákon és továbbképzéseken is.
Vörösné Czinege Hedviget,
aki 35 éve dolgozik az egészségügyben. Szakmailag nagyon jól
felkészült, több évben is képezte a gyógy
masszőr hallgatókat.
A betegek szeretik, megbíznak a
tudásában.
A díjátadás után az orgoványi
Karakterek Színtársulat, Sokkterápia című komédiáját láthatta a
közönség.

Naponta bejárja a várost

A sors rendezi el
az embert

A város vezetése nevében Balla László alpolgármester és Horváth Gábor, a
körzet önkormányzati képviselője közösen köszöntötték 90. születésnapján
Tajti Ágostont. Az ünnepelt felesége és Bence fia társaságában fogadta a
köszöntést, és mesélt múltjáról.

Kiskunfélegyházán 2010-ben indult el Gulyás László
kezdeményezésére a Wass Albert felolvasómaraton
a városi könyvtárban, amely első alkalommal 25 órás
volt. Az erdélyi íróra idén február 28-án emlékeztek
meg. A Szent István-téri koszorúzásnál Kollár László
mondott rövid megemlékezést, és ajánlotta figyelmébe mindenkinek a lírai írásokat. Ezt követően a városi
könyvtárban Gulyás László bevezető gondolatai után az
író regénye alapján készült A funtineli boszorkány című
filmet vetítették (rendezte: Deák-Sárosi Sándor).

A szépkorú férfi elmondta, hogy gyermekéveit a félegyházi tanyavilágban
töltötte gazdálkodó
szüleivel. Ott végezte általános iskoláit
is. Később a gépgyárban dolgozott
és munka mellett
végezte a középiskoláit. 17 évig a
Vas- és Fémipari
KTSZ-ben volt technológus. 1974-től 10
évig üzemanyag-kereskedő volt. Életét végigkísérte a sport
szeretete. A Vasas kosárlabdacsapatában 10 évig játszott. A sport iránti érdeklődése a mai napig megmaradt, a
tévében kíséri figyelemmel a magyar
sporteseményeket.
Életéhez hozzátartozik a mindennapi
séta. Sokszor begyalogol a főtérig, vé-

gigjárja a Kossuth utcát, és megnézte azt
is, hogy hová helyezték el régi helyéről a
Dózsa-szobrot, a Petőfi-lakótelep minden
változását szemmel tartja. Nagyon várja
már a tavaszt, hogy végre a kertben is
tevékenykedhessen.
Öregkorát boldoggá teszi családja, szerető fiai és okos, egészséges unokái.

JÁRVÁNY: egyéni megemlékezésre kérik a város polgárait
Tisztelt Félegyháziak!
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel,
a város vezetése nevében arra kérjük Önöket,
hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére a szokásos emlékhelyeknél a
megemlékezés virágait tetszőleges időpontban,

egyénileg helyezzék el. Az önkormányzat által
szervezett valamennyi program elmarad.
Fontosnak és még inkább szimbolikusnak
tartjuk, hogy összetartozásunk jeléül március
15-én tűzzék fel a nemzeti színű kokárdát szívük fölé.

Óvjuk meg közösségünket, vigyázzunk egymásra, cselekedjünk felelősségteljesen!
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel:
Csányi József
Kiskunfélegyháza város polgármestere

2020. március 13.
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Gyors segítség
a szükségre
A városközpont zöldfelületein a
közelmúltban kezdték meg a talajmulcsozási munkákat. Hiábavaló
volt azonban a nagy terület és a
rohamosan közeledni látszó tavasz
sürgetése, hiszen az erdő- és fagondozási munkákból kikerülő ágak
és gallyak darálása az esős időben
nem haladt. A segítség a város külterületén primőr zöldségtermesztéssel foglalkozó egyik kertészet
közvetítésével érkezett, amelynek
tulajdonosa a saját készletéből
adott kölcsön a betárolt friss mulcs
anyagból a munka folytatásához.

Tavaszodik
Az utóbbi években ilyenkor még
egy utolsó téli hóesésben jártunk-keltünk megilletődve, idén az
éledő virágokban gyönyörködhetünk, reméljük, sokak örömére.
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kát. A tréfáskedvűek szerint ez
lesz a kákán is csomót keresők
találkozóhelye.

Megbírságolják
a szemetelőket
Az elmúlt napokban kiemelt figyelmet fordított a félegyházi közterület-felügyelet a főtéri SPAR áruház
környékére. Az akció célja az volt –
tudtuk meg Juhász Lászlótól, az
önkormányzat városüzemeltetési
osztályának osztályvezetőjétől –,
hogy a környéken már régóta tapasztalt szemetelést felszámolják.
– Több lakossági fórumon merült
már fel, de magunk is nap mint nap
tapasztaljuk, hogy ezen a nagy forgalmú területen sokan megfordulnak, akik nem vigyáznak a rendre,
tisztaságra: eldobálják a csikkeket,
a szemetet. Ezért egy hétig kiemelt
figyelmet fordítottunk a városnak
erre a részére. Minden nap két
közterület-felügyelő volt jelen, és
kezdetben figyelmeztették, majd

Legyen szép napod!
A városfenntartó cég egyik köztisztasági dolgozója a
Móra-téri parkban takarított, amikor egy ott sétáló fiatal felé dobott egy hajtogatott papírrepülőt, amit szétbontott és az alábbi üzenetet találta rajta: Legyen szép
napod! Így lett…

Természettől tanult parkfenntartás
Március 1-jével gondozásba vette a Zöld város projekt keretében elkészült 4 hektárnyi új zöldfelületet a városfenntartó szervezet. A Pagony tervezőiroda által megálmodott,
természetközeli megjelenéssel kialakított zöldfelületek
gondozására a cég egy új, a közparkokban eddig példanélküli fenntartási rendet dolgozott ki – tudtuk meg Nagy
Ágnes főkertésztől. A szakember azt is elmondta, hogy ez
a természetben zajló folyamatokat példaként felhasználó
ökológiai szemlélet a tengeren túl, házikertekben már bizonyított. Most szeretnék megismertetni és megszerettetni a félegyháziakkal is ezt a természettől tanult, rendkívül ésszerű kialakítását és gondozását a zöldfelületeknek.
A fenntartási munkák egyik első lépése a talaj több
lépésben történő javítása, amit a Petőfi-téren már meg
is kezdtek a kertészeti dolgozók.

Szökőkútpróba
A napokban kipróbálták Félegyháza legújabb szökőkútját. A nyári
melegek beköszöntével a partjára
le tudnak ülni a járókelők, és bár
belemenni nem lehet, a láblógatás
engedélyezett lesz.
A kút díszvilágítást kapott, a
vízoszlop magasságát – amely
szélcsendes időben akár két méter magasra is felszökik – egy szélerősségmérő vezérli. A kutat és
környékét éjjel is látó HD kamerák
védik majd.
A medencébe vízi virágokat is
telepítenek, többek között ká-

bírságolták a szemetelőket. A 30nál több bírság kiszabásának híre
gyorsan elterjedt a városban, így az
akció végére azt tapasztaltuk, hogy
mindenki jogkövető módon, az elhelyezett szemetesekbe dobta a hulladékot – mondta el Juhász László,
aki hangsúlyozta: az elkövetkező
hetekben, hónapokban is lesznek
ilyen ellenőrzések, és továbbra is
komoly bírságra számíthatnak a
szemetelők. Eljárást indítanak minden fiatalkorú ellen is. Néhány héten belül a környéket – a Zöld város
többi területével együtt – bekamerázzák, ami a szemetelők beazonosításában is segíthet.
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135 éve képeznek iparosokat

Százharmincöt éve indult el az iparos képzés Kiskunfélegyházán.
A város képviselői 1884-ben döntöttek az alsófokú tanonciskola
létrehozásáról. A Kis-Kun-Félegyházi Városi Alapfokú Ipariskola
1885. februárjában kezdte meg a képzést. Az alapítás évfordulójára nagyszabású rendezvénnyel emlékeztek meg a Kiskunhalasi
Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző
Iskolában, amelyre meghívták az egykori tanárokat, diákokat is.
Az első emeleti lépcsőfordulónál egy időkapszulát rejtettek el,
amely az intézmény történetét, jelenlegi munkáját, eredményeit dokumentálja, illetve a diákok által fontosnak tartott iskolai
élményeket.
Ágoston Tibor tagintézmény-vezető köszöntőjében elmondta,
hogy a következő évek számos
változást hoztak az intézmény életében, de az a cél, hogy az iskola
kellően sok ismerettel lássa el az
iparos pályára készülőket, azóta
sem változott. Büszkén számolt
be arról is, hogy a kiváló tanulmányi és sportteljesítmények mellett
2009-ben és 2019-ben megkapták
az „Év szakképző iskolája”-díjat,
majd pedig a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola és az akkreditált tehetségpont-díjakat is.
Papp Gyula főigazgató felszólalásában kifejtette: a képzési paletta összeállításánál meghatározó
szempont volt az iskola környezetében tevékenykedő munkaadók
igényeinek kielégítése.

– A 2020-21-es tanév minden
értelemben új korszak kezdetét
jelenti az intézmény életében.
Alapvető cél az, hogy az új alapokra helyezett szakképzési rendszer
megfelelő válaszokat adjon a gazdaság és a munkaerőpiac folyamatosan megújuló kihívásaira. Ehhez
szükséges a kor követelményeinek
megfelelő infrastruktúra és eszközállomány. Ez a folyamat már
elkezdődött. A Kossuth szakképzőben 37 millió forintot fordítottak
eszközbeszerzésekre, és a közeljövőben megvalósul az iskola aulájának teljes körű rekonstrukciója,
az elavult épületrészek energetikai
felújítása és tervezik a tornacsarnok rendbetételét, az iskolaudvar renoválását is – tette hozzá a
főigazgató.

Élenjárók a dózsások
A Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti fordulóján indultak a Dózsa György Általános Iskola diákjai. A szegedi
megmérettetésen négy megye (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád
és Jász-Nagykun-Szolnok) 389 csapatával mérték össze tudásukat, és kiváló eredményeket értek el.
Eredményeik: I. helyezést ért el a
Dudás Tamás, Zsígó Zsombor,
Szabó Árpád, Szabó Zsombor
alkotta nyolcadikos csapat, nagy
pontszámbeli fölénnyel. Így ők a
március 14-én, Budapesten rendezendő országos döntőn mérik
össze tudásukat, felkészültségüket a többi győztes csapattal.
Felkészítő nevelők: Kurucz Or

solya, Pintér Anna, Som
kúti Judit, Verebné Vadkerti
Krisztina.
VI. helyen végeztek a harmadikosok, a Fazekas Levente,
Francia Villő, Ale Kornél, Ken
gyel Dominik alkotta csapat, így
hivatalosak lettek a Kecskeméten
tartott eredményhirdetésre. Felkészítő nevelő: Somkúti Károly.

A legjobb helyesíró
112 induló közül az első helyen
végzett Jaksa Brigitta, a kiskunfélegyházi Mezgé 2/13/É osztályos
tanulója az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny Kárpát-medencei döntőjén, Gyulán. A
verseny során a résztvevő fiataloknak tollbamondást kellett írniuk és egy feladatlapot is ki kellett
tölteniük. Brigitta felkészítő tanára
Szabó Nóra volt.

Környezetvédelmi sikerek
Több félegyházi siker is született a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Szentesen
megrendezett területi döntőjén. A Kiskunfélegyházi József
Attila Általános Iskolából az
5-6. évfolyamon III. helyezett
lett Jégh Bence, Kovács
Barna (5.a), továbbá Varjas
kéri Imre (6.b). Az V. helyet
szerezte meg a Páll Kornél,
Tápai Andor és Turcsányi
Lőrinc (6.a). A 7-8. évfolyamon a III. helyezést szerezték

meg: Gémes Martin, Géró Milán
és Váradi András (8.a) és XI.
Kis-Czakó Eszter, Slezák Zsom
bor és Zs. Juhász Zalán (7.a).
A diákok felkészítő pedagógusa: Csollár Géza.

A Dózsa György Általános Iskola csapata harmadik helyezést ért
el. Tagjai: Sinkó Emma, Juhász
Dóra 7. a és Dudás Tamás 8. a
osztályos tanulók. Felkészítőjük
Somkúti Judit.
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Félegyháza a Pedagógus Expón

Február 22-én, szombaton Kiskunfélegyháza is bemutatkozott az
évente megrendezett Pedagógus
Expón Budapesten, a Kongres�Az Egészségfejlesztési Iroda
négy munkatársa a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskolába látogatott február 13-án, hogy biológiaórák
keretében a fiatalokat veszélyeztető káros szenvedélyekről
beszélgessenek a diákokkal. A
programban 7. és 8. osztályos
tanulók vettek részt, nagy aktivitással és figyelemre méltó
életkori bölcsességgel. A dohányzásprevenció mellett az
e-cigarettával kapcsolatban is
megalapozott
információkat
kaptak a diákok, az érdeklődők
kipróbálhatták az alkohol és a
drog vizuális észlelést torzító

szusi Központban. A Tourinform
Iroda a Kiskun Múzeummal karöltve képviselte városunkat és kínált
felejthetetlen programokat diák-

csoportoknak és tantestületeknek
egyaránt.
Az év pedagógiai eseményére
még a határon túlról is érkeztek.
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A színvonalas előadások mellett
számos kiállító jelent meg nevelés
és fejlesztés támogató szolgáltatásokkal. Kiskunfélegyháza Kiskőrössel és Bácsalmással közösen
invitálta az alföldi régióba az iskolákat és óvodákat.
A Kiskun Múzeum kilépett a
klasszikusnak vélt passzív múzeumi világból és megújult, interaktív, korcsoport szerint differenciált programajánlót kínált
az osztályoknak egy tartalmas
időutazásra. Az erre az alkalomra
megjelent, Kirándulj Nálunk! című
turisztikai és pedagógiai magazin
tavaszi számában is olvashatnak
Kiskunfélegyházáról, ahol egy szecessziós időutazásra csalogatják a
diákcsoportokat. A Tourinform Iroda és a Kiskun Múzeum is reméli,
hogy sikerült felkelteni az érdeklődést értékeink iránt és hamarosan
számos kirándulót láthat vendégül
a város.

Őszintén a káros szenvedélyekről
hatásait szimuláló szemüvegeket, és a kiscsoportos beszélgetések során, őszintén szó esett
az élvezeti szerek és a drogok
egyénre és társadalomra gyakorolt negatív hatásáról. Az úgynevezett legális drogok közül új
kihívást jelent az egyre népszerűbb energiaitalok romboló hatásainak megismertetése.
Az iroda munkatársai az alapszintű újraélesztés elméletével és
gyakorlatával is megismertették a
diákokat.

Karate diákolimpia

Eredeti
A Móra gimnázium fiatal képzőművészeinek Eredeti címmel
nyílt képzőművészeti kiállítása
a Móra Ferenc Művelődési Központban. A megnyitó előtt a diákok Liszt Ferenc Szerelmi álmok
című darabját adták elő, prózával,

verssel ötvözve. A Szabó Ildikó
vezette művészeti szakkör alkotóit Rosta Ferenc alpolgármester
köszöntötte, aki a képzőművészeti kör létrehozója volt, és inspirálta őket a további képzőművészeti
munkára.

Nagyszerű eredményt értek el
a félegyházi Kyokushin Kumite
Sport Egyesület tagjai a Szentesen
megrendezett Kyokushin Karate
Diákolimpián, márciusban. Az ifjú
harcosok közül Szabó Sárói Hetti
(kumite) és Fekete Bence (Kata)
lett diákolimpiai bajnok kategóriájában. Mellettük öt ezüstérem született: Vas Ádám (kumite), Kurucz

Botond (Kata), Gál Levente (kumite), Ágoston Ádám (Kata),
Buchholcz-Kis Csenge (kumite).
Továbbá hat fő nyert bronzérmet:
Szabó Sárói Hetti (Kata), Kovács
Zoé Boglárka (Kata + kumite),
Gál Levente (Kata), Demeter Ed
vin (kumite), Szarvas Emil (kumite), Ajtai Bernadett (kumite).
Edző: Kurucz László.
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Nők, nők, nők, a Nők!!!
Mi lehet fontosabb ennél egy
férfinak? Persze
másként működik ez serdülőként, fiatal sihederként, meglett
férfiként,
vagy
idősebb korban.
A szebbik nem
képviselői mindig
lenyűgöznek bennünket. Be kell vallanom, (bár
már korosodom), de még mindig így vagyok vele.
Egy nagyon kedves barátom – aki
Baján él – egyszer, amikor eljött
hozzám barátkozni, azt mondta:
az egész országban Félegyházán
vannak a legszebb lányok. Nos,
megerősíthetem a véleményét.
Öröm sétálni a városban. Lépten-nyomon nagyon szép lányok
jönnek-mennek, formásak, vidámak, kedves arcúak. Vidáman csivitelnek, pletyóznak, megvitatják a
legutolsó bulit, kibeszélik a fiúkat.
Kicsit idősebb kortársaik pedig
sétára viszik apró gyermekeiket.
Sokszor párban, szeretettel és
büszkén tologatják a babakocsit,
beszélgetésük pedig miről másról
szólhatna, mint a gyereknevelés-

ről. Mit kell enni adni a babának,
hol lehet kapni a legszebb babaruhákat, kihez kell menni, és mit kell
tenni akkor, ha eléri valami beteg
nyavalya?
De nem csak a fiatalokon akad
meg a szemem. Gyönyörű idős
asszonyok a kedvenc „mamikáim”.
Ezt ők is észreveszik, és legtöbbször meg is szólítanak. Miközben
végigbeszéljük (a számomra nem
is mindig fontos) történeteket, én
csak gyönyörködöm bennük. Deresedő hajukat, nyílt, őszinte tekintetüket, ráncok nemesítette, még
mindig szép arcukat csodálom.
Nem lehet ezekkel betelni.
Hát, így vagyok én a Nőkkel. Úgy
gondolom, mindegyiket köszöntenünk kell nőnapon, és nemcsak virággal, de sok-sok kedveskedéssel
is. 
Hájas Sándor

2020. március 13.

Egy díva Kőbányáról

Hatalmas érdeklődés övezte Szűts Tamás szobrászművész
előadását a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban, március 5-én.
Kettős évfordulót ünnepelünk idén, hiszen Karády Katalin 30
éve, 1990. február 7-én hunyt el New Yorkban és 110 éve,
1910. december 8-án született Budapesten.
Az előadó rendkívül részletesen
bemutatta a Karády-életutat, annak minden csillogásával és tragédiájával együtt. Lépésről lépésre rajzolódott ki a közönség előtt,
hogy mi vezetett végül oda, hogy
a díva végleg elhagyta Magyarországot. Sok apró momentumát
is megismerhettük filmjeinek, illetve a művésznő által előadott,
korabeli zenei anyagból is kap-

tunk ízelítőt. Nem hiányozhatott
természetesen a Hamvadó cigarettavég című, mára gyakorlatilag
Karády Katalin nevével összeforrt
örökzöld sem.
Szűts Tamás az előadás végén
felhívta a figyelmet Kelecsényi
László: KaráDY-VArázs című darabjára, amit a Kelemen László
Kamaraszínház
Kecskeméten
májusban tűz műsorára.

Angyalom-emlékdíjat Anitának, a hős anyának!
„Mikor megszületett is tudtuk,
hogy egy csoda, de amit az édesanyja töretlenül tesz érte, az szavakkal leírhatatlan… Egy olyan
harc elé állította őket az élet, amit
sokan feladtak volna, de ő megy a
végsőkig, hogy Lillának egy olyan
életet adjon, amely élhetővé teszi
számára a hétköznapokat! Hihetetlen erős nő és anya! Jobb helyre
nem is születhetett volna ez a kicsi
lány. Kérlek, szavazzatok Anitára!”
E szavakkal ajánlotta egy másik
félegyházi édesanya a szavazók
figyelmébe Kollár Solymosi Ani
tát, aki a hős szülők Angyalom
emlékdíjának jelöltje.
A díjra olyan személy jelölhető,
aki orvosi dokumentumokkal igazolhatóan, 24 órás ellátásra szoruló, fogyatékkal élő gyermeket ápol.
Az Angyalom-emlékdíjra ös�szesen 37 jelölés érkezett idén.
Most, március 1. és 31. között a
bennmaradt első 10 helyezettre
lehet szavazni, ami alapján az első
három jelölt kap lehetőséget, hogy
április 1-je és 25-e déli 12 óra kö-

zött a legtöbb szavazatot elérje, és
abszolút győztes legyen. A díjátadó
gála április 25-én lesz Budapesten. A nyertes a gyermek fejlesztésére felhasználható összeggel
támogatják.
Lilla 2013. november 26-án
született Szentesen, súlyos oxigénhiánnyal. 2014 januárjában
kiderült, hogy a kislány agya megállt a fejlődésben és sorvadásnak
indult, aminek következtében microkefal, vagyis kisfejűség alakult
ki. Ezt követően epilepsziás roha-

mok jelentkeztek nála: volt, hogy
napi 70-80 is. Sajnos erre mai napig nincs gyógyszer, de jelentősen
csökkent a rohamok száma. Hogy
mitől, azt nem tudni, talán a fejlődés, a növekedés is meghatározza
ezt. 2014 áprilisában azt mondták az orvosok, hogy Lilla semmit
nem fog csinálni, csak feküdni és
az élethossza attól függ, hogy az
édesanya milyen ápolást nyújt
számára.
Különböző fejlesztésekre jártak, de ami számukra bevált, az
a Thera Suit ruhában történő intenzív torna, amit 8 hónapos kora
óta alkalmaznak a kislánynál, aki
ennek köszönhetően sokat fejlődött. Rengeteg szomorúság és
öröm áll mögöttük, de harcolnak a végsőkig, hiszen a korábbi megállapítás, miszerint csak
feküdni fog, szerencsére már rég
nem igaz. Segítséggel megáll pár
percig, lépeget, gagyog, kifejezi
az érzelmeit, az édesanya pedig
tudja, hogy gyermeke mikor mit
akar. Ahogyan Kollár-Solymosi

Anita elmondta, számára ez már
nagy boldogság.
2018 decemberében megműtötték, mert kiderült, a jobb lába
rövidebb, mint a bal, mivel a vápa,
azaz a medencecsont nem mélyült
ki megfelelően és kicsúszott a helyéről. Lilla 8 hétig gipszben feküdt
csípőtől bokáig, amit nagyon jól
viselt, egészen a gipsz levételéig.
Ekkor nagy fájdalmai voltak, de ezt
is túlvészelte anya és lánya. Elölről
kezdtek mindent, amit 5 év alatt
a pici lány megtanult. Most ismét
egy műtétre készülnek. Anita férje
Svájcban dolgozik azért, hogy ezeket a beavatkozásokat fizetni tudják. Egyedül, anyaként nehéz helytállni, de ahogy fogalmazott, amíg a
kislánya nem adja fel, ő sem teheti,
hiszen a gyermeke, küzd, harcol
érte, ameddig csak lehet.
Szavazni
március
31-én,
kedd éjfélig lehet az alábbi linken, a Szavazás felirat fölötti
Facebook-elérhetőségen:
https://angyalom-dij.hu/jelolt/
kollar-solymosi-anita/
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Férfiak szavait kötöttük csokorba szerelmük, tiszteletük
és csodálatuk tárgyáról, a nőről. Nem hivatásos költők és
írók gondolatai következnek,
hanem olyan férfiaké, akik itt
élnek közöttünk.
Ifj. Serfőző József, Kiskunfél
egyháza: – A nőknek hatalmas
intuíciós képességük van, ha megtanulnak bízni önmagukban, akkor
nagyon jó döntéshozók, éleslátók.
Hihetetlen nagy a szívük, amibe
oly sok minden és mindenki belefér! Ha szeretetet kapnak, olyanok,
mint a virágos termő növények!
Viszont, ha nem kapnak, elhervadnak, sorvadoznak, élettelenné
válnak. Gondoskodnak gyermekeinkről, s övék a háztartás java
része. De a legfontosabb küldetésük mind közül talán az, hogy
mellettünk, férfiak mellett állnak
egy egész életen keresztül. Nem
követelnek elismerést, pedig megérdemelnék! Ezúton is köszönöm
minden nőnek, hogy teszik a dolgukat, szeretnek, gondoskodnak,
ápolnak, velünk vannak még a legrosszabb napjainkon is! Hálás vagyok mindegyiknek tiszta szívemből, de a legeslegbüszkébb mégis

Férfiak a nőkről
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val többet érdemelnek. Az anyák a
gondoskodó, odaadó önzetlenség
megtestesítői, akik oroszlánként
védelmezik gyermekeiket, éjt nappallá téve, fáradságot nem ismerve, vezetik őket a tapasztalás, a
tanulás rögös ösvényén. A feleség,
aki szeret, és akit kiváltság szeretni. Érte háborúk indulnak, és
békék köttetnek. A lányok, az apák
szemefényei. Bújós kis tündérek.
Lantos Zoltán, (Cinke) Pálmo
nostora: Hölgyköszöntő (Hölgyes – völgyes – tölgyes – szőttes)
– részlet

a feleségemre vagyok. Köszönöm
neki, hogy mellettem áll, velem él,
és csak reménykedni tudok benne,
hogy elég jó férje lehetek egy életen át!
Cseri Zsolt, Kiskunfélegyháza:
– A nő odaadó, szerető támogatója
a férfinak, hogy együtt megteremtsék a családi biztonságot, hátteret, hogy közösen éljenek át nagy

kalandokat. Én elsősorban három
nagy szerelmemnek kívánok boldog nőnapot: Zsófia, Inez és Lotti.
Rajtuk kívül anyukámnak, minden
nő családtagomnak, és ismerősömnek kívánok minden szépet és
jót nőnap alkalmából!
Rózsa Csaba, Kiskunfélegy
háza: – A nőkről nem lehet néhány
mondatban beszélni, ők ennél jó-

„Kedves, szép szavakkal
illetett hölgy,
köszöntést hallgatva,
mosolyog édesen.
Szemei, mint csodálatos
igazgyöngy,
ragyognak rád,
csillogón, fényesen.
Szavaljuk is szépen,
mit nem más költ,
közben már látjuk
merre jár gondolata.
Későn jön rá az, ki ezzel
kevés időt tölt,
hogy Ő, ilyet többször is
szívesen hallana.”

Anita, a női vőfély
Véleményem szerint lezárt szerelmekből mindig tanul az ember lánya valamit. Így volt ez Pintér Anitánál is, aki egykori
párja hatására lett női vőfély. Nagyon sok mulatságban, találkozókon vettek részt, ahol megfigyelte, hogyan dolgoznak
a vőfélyek, mindig hajtotta a kíváncsiság a szakmát illetően.
A Wikipédia szerint a lakodalmakon a jó hangulat egyik elengedhetetlen felelőse volt a vőfély. A
képeket végignézve pedig kétség
nem férhet hozzá, hogy ezt a titulust csak és kizárólag férfi birtokolhatta. Erre cáfolt rá Anita, aki
bevallja, hogy nem indult azért
olyan könnyedén ez az egész.
4 évvel ezelőtt ismerősök kértek segítséget tőle, mert nem
találtak vőfélyt. Ekkor ajánlották
neki, hogy csinálja meg ő. Végül
másodmagával elvállalta a lakodalmat, ahol már komolyabb szerep jutott Anitának. A következő
év már 3 lakodalmi munkát tartogatott neki.
Voltak, akik nem hittek benne.
– Azt mondták, hogy nem fog
menni, hiszen tudták, hogy milyen vagyok, hogy félek mindentől és majd besülök – emlékszik
vissza Anita. Megcsináltam. Nagyon jól sikerült.

– Én mindennek utánanéztem
– folytatja. – Amihez már végképp nem találtam anyagot, ott
vőfélyek segítettek. Bújtam az internetet, bújtam a vőfélykönyveket, írtam magamnak a verseket
kikérőkre, vacsora beköszöntőkre, mindenre. Amire verset kell
mondani, arra mindenre megvan
az anyagom. Folyamatosan gyűjtök hozzá, hogy mindig tudjak
valami újjal is előállni.
Anita a hagyományos vonalat
képviseli, semmiképpen nem
szeretné, ha ceremóniamesternek hívják. A jól bevált, zenekaros mulatságok híve, a mai modern lakodalmakon nem is vállal
hangulatfelelős szerepet. Állítása
szerint nem volt soha gond abból,
hogy nőként folytat ilyen tevékenységet, szeretettel fogadta a
szakma.
– Nem volt nagy sikerélményem sosem. Mindig csak va-

laki keze mellett dolgoztam és
úgy éreztem, hogy nem vihetem
semmire. Ezért van bennem ez
a félsz mindig. Viszont minden
egyes szereplés után elgondolkodom, hogy miért is voltam
ennyire megalázkodva? Miért is
féltem ennyire? Hiszen ki tudok
állni, meg tudok nyilvánulni és
tudok határozott lenni. Nagyon
féltem sokszor a reakcióktól,
de mindig pozitív visszhangok
jöttek vissza – mondta Pintér
Anita.
A hagyományos esküvők tekintetében nagyon pozitív. Biztos

benne, hogy mindig lesz olyan
réteg, aki a vőfélyes, zenekaros,
versikés, mulatós lakodalmakat
részesíti majd előnyben.
Kérdésemre, ami arra irányult,
hogyan látja magát 10 év múltán,
így válaszolt:
– Remélem, számos lakodalmat tudhatok magaménak és jóval nagyobb tudást, mint amivel
most rendelkezem. Ez mindig
gyarapítható, hiszen akár 100
verset is el lehetne mondani egy
pörkölt beköszöntéskor. Bízom
benne, hogy még többet tudok
majd ebből kihozni.
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Március 17., kedd
A ZÖLD KÖNYVTÁRI ESTÉK című
ismeretterjesztő előadássorozat
témája:
Kritikus helyzetben a Kárpátmedence környezeti és
klímabiztonsága.
Előadó: Kelemen József gépészés gazdasági mérnök, a KözépEurópa Klub elnöke.
Városi könyvtár,17 óra
Március 19-26.
Internet Fiesta rendezvény
programjai.
Városi könyvtár
Március 19., csütörtök
Bemutatják Miklya Luzsányi
Mónika író, szerkesztő Mit tegyek
a kütyüre kattant gyerekemmel?
című kötetét. Szülők megjelenésére
számítanak.
Városi könyvtár, 17 óra
Március 20., péntek
Hellinger-féle családfelállítás
csoportos formában.
Jelentkezés és információ
Kiss Katalin
család-és rendszerállítónál a
30/209-48-78 telefonszámon.
Művelődési központ, 16 óra
Movment Nights koncert

Hirdetés

Rocktár, 22 óra
Március 24., kedd
Betűbölcsi. A városi könyvtár
baba-mama klubja.
Városi könyvtár, 10.30
Őstermelőket és családi
gazdaságokat érintő 2020. évi
adóváltozások.
Előadó: Szabó Gábor, a NAV
Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztály
vezetője és Horváthné Huszka
Bernadett tájékoztatási kiemelt
referens.
Városi könyvtár, 17.15
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Teltházas volt
a Bródy koncert
Több, mint 15 év után Bródy János ismét Kiskunfélegyházán lépett fel. A
Ráadás című teltházas nőnapi koncertjén olyan örökzöld dallamok csendültek
fel a művelődési központ színpadán, mint a Sárika, a Filléres emlékeim, a
Földvár felé félúton, a Mit tehetnék érted, a Micimackó, a Ha én rózsa volnék,
a Miért hagytuk, hogy így legyen és a régről oly jól ismert Az utcán című dalok. Ezen kívül még számos zenei dalbetét hangzott el Bródy János 2016-ban
megjelent Ráadás című albumáról is. A Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas
magyar énekes, gitáros, zeneszerző, szövegíró művész teljes nagyzenekari
kísérettel lépett a színpadra, ahol többek között szóló gitáron közreműködött
Kirschner Péter, az Európa Kiadó egykori gitárosa. A 2,5 órás nagyszabású
koncertet szűnni nem akaró vastapssal köszönte meg a közönség, majd dedikálásra és fotózásra is sor került.

Március 26., csütörtök
A földrajzi szabadegyetemi
előadássorozat keretében dr.
Karancsi Zoltán: A hortenziás
vulkánok földje, az Azori-szigetek
címmel tart előadást.
Bevezetőt mond Bense Zoltán
földrajztanár. Támogató a Nemzeti
Kulturális Alap.
Városi könyvtár, 17 óra
Március 27., péntek
A Móra Ferenc Közművelődési
Egyesület évi rendes közgyűlése.
Városi könyvtár, 15 óra
Növendék koncert
Rocktár, 19 óra

Az év első egyéni
versenye!
Időpont: Április 4., szombat,
(Gyülekező 6:30, verseny: 8-14 ó.)

Egy bot, egy horog, szabadon választható horgásznem.
A dobogósok díjazásban részesülnek!
Információ: 06/30-517-90-53
Cím: Kiskunfélegyháza,
a Csongrádi úti elkerülő szakasz mellett!

KÖNYVTÁRSAROK
Miklya Luzsányi Mónika
könyveiről
Március 19-én, csütörtökön 17 órakor újra
ellátogat a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba
Miklya Luzsányi Mónika. A szerző 2019-ben
megjelent Mit tegyek a kütyüre kattant gyerekemmel? című elsősorban szülőknek szánt
kézikönyvét ismerhetik meg az érdeklődők,
amely az iskola és a virtuális tér közötti feszültség mibenlétét taglalja. A közvetlen, szó-

rakoztató stílusú mű konkrét példákon keresztül mutatja be a különböző szülői attitűdöket
és a különféle gyerektípusokat, majd olyan
szemléletbeli mintát kínál, amely hozzásegíthet mindenkit, hogy legyőzze a témával kapcsolatos szorongásait.
Az irodalom kedvelői tavaly az ünnepi
könyvhéten is találkozhattak a Félegyházán
élő írónővel, akivel dr. Luchmann Zsuzsan
na irodalomtörténész beszélgetett Az ecsedi
boszorkány című első romantikus történelmi
regényéről. A 16–17. századi Magyarországon játszódó bő száz év eseményeit, melyekben magánsorsok és az ország sorsa fonódik
össze, két rendkívüli asszony, Török Bálint
né Pemfflinger Kata és a dédunoka, Török

Kata nézőpontjából ismerheti
meg az olvasó.
A
Pöttyös
könyvek sorozatban megjelent Cília árnyai
című többrétegű
ifjúsági regény főhőse egy helyes, nagyon értelmes, érzékeny, habókos, nem mindennapi fantáziával megáldott, hetedikes lány, aki állítása
szerint néha egy fejetlen szellemmel társalog.
A könyv szórakoztató kísértethistória, a gyerekek saját világának háromdimenziós lenyomata és az oktatás keretébe helyezett társadalmi
problémák felvázolása.
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Böjtölj a testedért és lelkedért!
Idén február 26-án vette kezdetét a 40 napos nagyböjt, amely húsvét előtt, április 11-én ér véget. A IV. században vált általánossá,
és a XI. századig nagyon szigorú szabályok szerint böjtöltek: késő
délutánig nem ettek semmit, a böjti napokon pedig nem fogyasztottak húst, tejterméket és tojást. A nagyböjti önmegtartóztatás
legszigorúbb változata a negyvenelés volt. Ilyenkor a böjtölő csak
negyvenszer evett ebben az időszakban – tehát naponta csak egyszer, naplemente után. Szintén elég szigorú az a szokás, ami alapján, a nagyböjt péntekjein csak hét búzaszemet ettek.
Az egyház mára enyhített a böjti att kellene böjtölnünk, hanem azért
szabályokon, de hamvazószerdára is, mert a téli időszakban kevesebb
és nagypéntekre szigorú böjtöt ír a mozgás, lelassul az anyagcsere,
elő: a 18 és 60 év közötti hívek csak néhány kilóval nehezebbek vagyunk,
háromszor étkezhetnek, és egyszer felhalmozunk számos káros anyalakhatnak jól. A nagyböjt további got a szervezetben. Ez nem is csonapjain is az egyház arra kéri híveit, da, hiszen télen fűtő hatásuk miatt
hogy ne fogyasszanak húst. Minde- sokkal több cukrot és zsíros ételt
zen áldozatvállalás segíti az embert eszünk meg. A szervezetnek teherlelkileg egyesülni Jézus Krisztussal. mentesítésre, a salakanyagoktól és
Az egyházi vonatkozásán túl van a a plusz kilóktól való szabadulásra
böjtnek egy igen erős pozitív egész- van szüksége. Azt gondolom, hogy
ségügyi vonzata is, ennek kapcsán a hagyomány szerinti 40 napos böjt
beszélgettem Szekeres Bernadett nagy segítség lenne mindenki számára egy egészségesebb élethez –
dietetikussal.
– Sajnos mi nagyon eltértünk az mondta Szekeres Bernadett.
Mindezek után kíváncsi voltam,
évszak szerinti táplálkozástól, amit
nagyanyáink még tartottak. Régen hogy az ismerőseim között van-e
nem volt lehetőség arra, hogy tárol- valaki, aki szokott böjtölni. Az eredjuk az élelmiszert, arra törekedtek, mény meglepő volt számomra.
hogy pontosan tavaszra, a böjt kez- Szinte minden korosztályból akadt
detére az éléskamrák kiürüljenek. olyan, aki nagyon fontosnak tartja
Valójában a gabonák és a zöldsé- ezt a fajta szokást.
Bazsó Lili, a Lily’s Life Face
gek domináltak a böjti étkezésben.
A gabonák tartalmaznak ásványi book-oldal megálmodója: – A
anyagokat, fehérjéket, szénhidrá- böjtnek éppen az a lényege, hogy
tokat és minimális zsírtartalommal ennek az időszaknak a lezárulásáis rendelkeznek, kellő tápanyaggal val segítsen lassan, fokozatosan
látják el a szervezetet. Rendje volt a rávezetni a szervezetet a proteinben
gabonafogyasztásnak is: hétfőn rizs, dúsgazdag élelmiszerekről vis�kedden árpa, szerdán köles, csütör- szaállni a kímélőbb, főként növényi
tökön rozs, péntek zab, szombaton alapanyagokban gazdag fogásokra,
a kukorica és vasárnap búza került néhány napon keresztül teljesen kiiktatni a nehéz ételeket, majd fokoaz asztalra, feldolgozott formában.
Nemcsak az egészségünk javítá- zatosan visszatérni egy új, teljesen
sa, vagy betegségek gyógyítása mi- kiegyensúlyozott étrendhez.

Festő-Hegedűs Miklós és Fes
tő-Hegedűs Miklósné Véninger
Mária:
– Hamvazószerda után a pénteki
napokat tartjuk, ekkor nem szoktunk húst enni. Tésztafélék, palacsinta, túrósbukta kerül az asztalra.
Dr. Sinkó Melinda orvos, laktá
ciós szaktanácsadó: – Az önmegtartóztatás nem az erősségem, úgy
gondoltam, hogy ez egy jó alkalom
ennek fejlesztésére. A családot nem
zavarja, ők nem böjtölnek. Tejterméket, tojást, hüvelyeseket eszek és
sok zöldséget. Eddig jól bírom.
– Dr. Ónodi Izabella fogorvos,
önkormányzati képviselő: – Én a
böjtöt, az önmegtartóztatást abban
fejezem ki, ahogy azt láttam és tanultam nagyszüleimtől is. Napjában
egyszer eszem normál étkezésnek
megfelelő adagot, a többi étkezés
minimális. Halat, tojást és tejterméket fogyasztok, péntekenként egyáltalán nem eszem húst! A gyermekeimnek elkészítem a húsos ételt.
Továbbá nem járok mulatozásra,
bálokra. Ha ebben az időszakban
van családi esemény, pl. születésnap, azt mindig otthon üljük meg,
van ünnepi ebéd, de itt a mértékletesség a lényeg. A böjt imával válik
teljessé, valamint ebben az időszakban az adományozás is fontos,
de én ezt nem tudom kifejezetten
erre az időszakra korlátozni, az év
többi napján is gyakran előfordul,
hogy bizonyos célokat támogatok. A
kisfiammal, Mátéval már sokat beszélünk a nagyböjt jelentőségéről, ő
például a csokifogyasztás mértékletességével társul hozzánk ebben az
időszakban. A húsvét számunkra a
keresztút végigjárása a Kálvárián.
Nagyszombaton kenyeret, kalácsot
sütünk, előkészítjük a töltött ká-

Gyász- és veszteségfeldolgozás
Harmadik alkalommal szervezi meg a kiskunfélegyházi Egészségfejlesztési Iroda a gyász- és veszteségfeldolgozó csoportját.
Március 26-ától, kétheti rendszerességgel, csütörtöki napokon
17 és 18.30 között a Móra Ferenc Művelődési Központban tartják a foglalkozásokat.
Az Egészségfejlesztési Iroda
munkatársai nagy eredménynek
könyvelik el, hogy eddig már kétszer sikerült a szakember vezette
gyászfeldolgozó csoportot elindítani. Akik eddig részt vettek rajta,
nagyon pozitív visszajelzéseket
adtak, sokat segített nekik a veszteség feldolgozásában az, hogy a
sorstársaikkal tudtak ezekről a
témákról beszélgetni. A családias,
meghitt hangulatú csoportba min-

den olyan ember jelentkezhet, aki
bármilyen veszteséget átélt. Ez a
szeretett személy vagy munkahely
elvesztése, lehet költözés miatti
veszteség vagy párkapcsolat felbomlása. Ezek mind előidézhetnek
gyászfolyamatokat.
Modok Ágnes pszichológus,
az Egészségfejlesztési Iroda mentálhigiénés csoportvezetője hangsúlyozta: – Ezeknek az átdolgozásához jó, ha van segítség. Talán

ez is azért nehéz, mert tabunak
érzik az emberek. Nehéz a saját
problémájukról beszélniük. Ha a
gyász nagyon hosszan elhúzódó
és rendkívül mélyen érinti az életvitelét az egyénnek, akkor ez már
túlmutat azon, ami még testi-lelki
egészségkárosodás nélkül elviselhető. Ilyenkor érdemes szakember segítségét kérni. Az eddigi
csoporttagok között egy nagyon
erős összetartás alakult ki, rendkívül sokat segített a részvevőknek,
hogy olyan emberekkel lehettek,
dolgozhattak együtt, akik hasonló szituációban vannak, hasonló
történéseken mentek keresztül. Jó
volt azt látni a foglalkozásvezető-

posztát. Húsvétvasárnap tojásokat
festünk, mi általában hagymahéjat
használunk erre. Örülök, hogy egy
ideje konszenzus született abban
is, hogy nagyszombaton nincs buli a
Rocktárban.
Lőrincz Attila Sándor, mű
sorvezető, főszerkesztő, három
gyermek édesapja: – Böjt. Megtisztulás és önmagunk kiüresítése,
felkészülés húsvét ünnepére, ahol a
sonka és a torma ízletes együttállása helyett Jézus Krisztusra emlékezünk. Arra, hogy meghalt értünk, a
bűneinkért, s azóta sem hagyott magunkra. A böjtidőszakos hústilalmát
egyházon belül is sokféleképpen értelmezik. Míg az egyik templomban
azt prédikálják, hogy vendégségben
nyugodtan fogadjuk el, ha hússal
kínálnak, s ne kérkedjünk a böjtünkkel, máshol azt mondják, hogy
a hústilalom semmivel sem helyettesíthető. Mi a kevésbé bigott, első
verziót éljük. Az önmegtartóztatás
egyik szimbóluma csupán a hús elhagyása, de egy vegetáriánusnak ez
például alapértelmezett életérzés, ő
mással tud böjtölni.
Ahogy nincs két egyforma ember,
úgy nincs két egyforma istenkapcsolat sem. Az Atyára figyelve könnyen
megérthetjük, hogy mi lehet igazán
nekünk való böjt. Egyszerű ez, csak
kérni kell Tőle, hogy mutassa meg,
s nem meglepődni, ha olyanra hív,
amit magunktól nem is gondoltunk
volna. Egyben biztosak lehetünk;
sosem vár olyan lemondást a Lélek,
amiből testi vagy lelki kárunk származna, sőt! Az idei böjtben családilag érezzük, hogy az én-időkből és a
– szabadon választott – munkáinkból kell visszavennünk. Próbálunk
jobban figyelni a másikra, kevésbé
elfáradni, hiszen a fáradt ember,
nem tud szeretni. Mi pedig szeretjük
egymást és mindhárom gyermekünket is egyenlő mértékben.
Z. A.
nek, hogy a kezdeti befelé fordulás,
szomorúság és a sok sírás helyett
a végén a veszteség elfogadása és
átdolgozása volt az uralkodó.
A pszichológus elmondta, hogy
ezek a foglalkozások mélyebb terápiára nem alkalmasak, de a 6-8
alkalommal történő tanácsadás
nagyon sokat tud előrelendíteni a
kliensek életén. Véleménye szerint a változás szemmel látható
a kezdeti alkalmakhoz képest a
csoportfoglalkozások befejeztével.
Egyéni pszichológiai tanácsadásra
lehetőség nyílik, amelyről bővebb
felvilágosítást az iroda elérhetőségén (76/562-094) kérhetnek.
A gyászfeldolgozó csoportban
való részvétel díjtalan. Érdeklődni, jelentkezni Szívós Péterné
Lídiánál lehet a 70/337-5887-es
telefonszámon.
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Erősödött az Astra félegyházi stábja

Tovább bővült az Astra HFC kiskunfélegyházi alközpontjának edzői
stábja. Bozóné Rosta Eszter korábbi futsalválogatott játékosként
és ötszörös NB I-es futsal magyar bajnokként kapcsolódott be a
félegyházi gyermekek képzésébe, az utánpótlás nevelésébe.
A labdarúgás szeretete már egészen kiskorában kialakult Rosta
Eszternél, szórakozás jelleggel
gyermekként sokat focizott testvéreivel és barátaival. Szerencséjére
a Batthyány Lajos Általános Iskolában olyan testnevelő tanára volt, aki
támogatta abban, hogy lány létére
játszhasson az iskola fiúcsapatában. Ez annak idején ritkaságnak
számított, hiszen a labdarúgásra
Magyarországon elsősorban férfi
sportágként tekintettek, holott ekkor már Európában és világszerte is
nagyon népszerű volt a nők körében.
A Móra Ferenc Gimnázium leány
labdarúgócsapatával több korosztályos diákolimpiát, illetve számos

tornát, bajnokságot nyertek. Ezeknek a sikereknek az elérésében hatalmas szerepe volt a gimnázium
akkori testnevelő tanárának, Nagy
Ferencnek. Eszter akkori csapattársa, Zentai Adrienn később
ugyancsak sikeres labdarúgó-pályafutást tudhatott magáénak. Együtt
lettek ifjúsági válogatottak. Pályájuk
összefonódott, hiszen együtt mentek el Szentesre próbajátékra, ahol
az ország akkori legjobb csapata
igazolta le őket. Öt évet töltöttek a
„Kurca-parti város” együttesénél,
ami alatt háromszoros NB I-es magyar bajnoki címet szereztek, illetve egy ezüst- és egy bronzérmet
nyertek.

Rosta Eszter egyetemista évei
alatt Budapesten folytatta labdarúgó-pályafutását, ahol a Vesta színeiben még kétszer sikerült bajnoki címet szereznie, illetve ekkor vehette
fel a női futsalválogatott mezét is.
Eközben több külföldi szereplésre
volt lehetősége. Többek között focizott Görögországban, Tunéziában,
Olaszországban, illetve többször
kérték fel külföldön vendégjátékosnak. Szardínián részt vett egy mini
női futsal világbajnokságon, amely
meghatározó élmény volt focis pályafutásában. Ezen évek alatt sok
értékes tapasztalatot gyűjtött, amit
szeretne továbbadni a fiatal félegyházi Astra játékosok számára.
– Hogyan kerültél az Ast
ra HFC kiskunfélegyházi edzői
csapatába?
– Az Astra vezetőedzőjét, Dombó
Jánost még akkor ismertem meg,
amikor Pesten játszottam. Az akkori
csapatomnál, a Vestánál volt edzőm.
A tavalyi év végén kollégám Abonyi
Péter – aki egyébként a másik edző
az Astránál – kérésére vállaltam el
az edzői posztot, amelyet régi ismeretségünk miatt Dombó János
is támogatott. Bár edzői tapasztalatom még nem sok van, de háromgyermekes anyukaként és tanárként
bízom abban, hogy könnyen szót értek a gyerekekkel, a focista múltam
pedig átlendít majd az esetleges
technikai nehézségeken. Az eddigi
tapasztalatom azt mutatja, hogy az
óvodás korúaknak és a kisiskolások-
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nak nagy kedvük van focizni. Örömmel látom, hogy egyre több leány
akar focizni, ami azt mutatja, hogy
az a sztereotípia, hogy a foci fiús
sportág, kezdi erejét veszíteni. A
labdarúgást semmivel sem tartom
durvább sportágnak, mint a kézilabdát, a kosárlabdát, nem beszélve
a vízilabdáról. A labdarúgás futsalágát, amely a legközelebb áll szívemhez, kifejezetten lányos sportágnak
tartom, hiszen ott elsősorban a
technika számít, a szabálytalanságok miatt pedig kipontozódhatnak a
csapatok. Kis túlzással mondhatjuk,
hogy a futsalt nőknek találták ki.
Eszter az óvodásoknak a Constantinum Sportcentrumban, az U9es, U11-es és az U13-as korosztálynak a Móra Ferenc Gimnáziumban
tart edzéseket.
Az Astra HFC kiskunfélegyházi
alközpontjában a legkisebbektől
kezdve hozzávetőleg 90 igazolt játékos, azaz 90 kiskunfélegyházi fiatal
játszik. Az ő képzésük az alapoktól indul és szorgalmas edzésekkel
biztosított számukra a továbblépési lehetőség. Az Astra jól felépített
(angol) klubmodellel rendelkezik,
amely egyedülálló Magyarországon.
A felnőtt csapat a női NB I-es magyar bajnokság történetének egyik
legsikeresebb csapata, maga az
Astra pedig a jelenkor egyik legsikeresebb egyesületének számít. Nem
mellesleg a felnőtt csapat edzője,
Dombó János a magyar női futsalválogatott szövetségi kapitánya is
egyben.
Szeretettel várják az Astra egyesületébe a focizni vágyó lányokat és
fiúkat!

Magaslatokban a kadett kosárlabdázó fiúk
Március 9-én igazi gálamérkőzést láthattak a kosárlabdát kedvelő szurkolók a Kiskunfélegyházi
Városi Sportcsarnokban. Az Országos Regionális Bajnokság „A”
csoportjában, azaz a kiemelt bajnokság utáni legerősebb szinten
a Félegyházi Térségi Sportiskola
kadett csapata a Szolnoki Kosárlabda Akadémia csapatát látta
vendégül. A Szolnoki Olaj sokszoros felnőtt bajnokcsapatának
közvetlen utánpótlását. A félegyházi fiúk ilyen szinten versenyeznek, ez egy tudatos, következetes munka eredménye. Éveken
keresztül szisztematikus munka
folyik a kosárlabdaműhelyekben,
aminek következtében méltó ellenfelei a félegyháziak az ország
elit csapatainak – hála a támogatóknak. A hat iskolai előkészítő

csapat jó alapot jelent a következő korosztályoknak. A szolnoki
akadémisták február elején még
az országos főtábláért küzdöttek.
Magas szerkezetű csapat – köztük
nem egy 185 cm feletti játékossal
14 évesen, amelynek mindegyik
játékosa előtt ott lebeg a felnőtt
NB I-es csapatba való bekerülés
vágya.
Az első perctől kezdve nagy
sebességű játék folyt a pályán.
A vendégek igyekeztek a statiku-

sabb, magas posztokon erősebb
játékosaikra építeni, míg a hazai
sportiskolások a gyors befejezéseket erőltették. Ebből a párharcból a vendégek jöttek ki jobban és
a negyed végére 10 pontos előnyt
alakítottak ki. Ekkor azonban
védekezést váltott a hazai csapat. Eredményességét mutatja,
hogy innentől kezdve végig egy
kiegyenlített párharc folyt a pályán, csak néhány ponttal veszítették el a következő negyedeket,

az utolsót például döntetlenre
hozták. Sebességben, technikai
tudásban azonos szinten voltak
az akadémistákkal, a második
negyedtől védekezésük is magas
színvonalú volt, egyedül a támadójáték akadozott többször is. A
jelenlévő, nem kisszámú szurkoló
vastapssal jutalmazta meg a fiúk
teljesítményét.
Félegyházi TSI – Szolnoki
KA/A 68 : 86
(19:29, 20:23, 18:23, 11:11)
A csapat tagjai: Kovács Bá
lint, Szűcs Bence, Gulyás Pat
rik, Kovács Bálint Ádám, Zsigó
Bálint, Szabó Gábor, Csorba
Botond, Szűcs Levente, Farkas
Dominik, Varga Márk, Gulyás
Máté. Felkészítő edzői team: Rádi
Dezső, segítői Simon Zoltán és
Vujadinovic Vladimir.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

Az első állandó mozi Kiskunfélegyházán 1912-ben nyílt meg
Bányai Mór ügyvéd Kossuth
utcai, 1910-ben elkészült házában Apolló névvel. A második
félegyházi mozi, a Korzó Mozgó
1913-ban a Szent János-téren
létesült, már kimondottan erre
a célra épült falak között, s bár
azóta jelentősen átalakították,
– hosszabb-rövidebb megszakításokkal – máig is moziként
működik.
Az Uránia Mozgófénykép Vállalat
megbízásából Papp Antal félegyházi építész 1911 ben készített
tervet Schweiger Lajos Szent
János-téri telkére. Schweiger az építési engedélyt 1911. október 18-án
kérte. Azért ő, mert a mozit működtető Uránia nevű vállalkozás nem
rendelkezett annyi tőkével, hogy az
építkezést keresztülvigye. A mozi és
a hozzá tartozó kávéházi és egyéb
helyiségek építtetője így a piactérre
néző telek tulajdonosa volt. 1911
őszén megkezdődhetett az építkezés, a mozi működési engedélyének
ügye azonban jelentősen elhúzódott.

2020. március 13.

Az első félegyházi moziépület

Az Uránia ugyanis a városi tanácstól
tíz évre szóló kizárólagossági engedélyt kapott mozi működtetésére,
ami ellen többen fellebbeztek. A hatóság 1913-ban meghozott rendelkezése alapján a városi tanács nem
hozhatott volna ilyen, a versenyhelyzetet ráadásul korlátozó hatá-

Megérkezett a tavasz a piacra
A virágok és az idényzöldségek tekintetében már biztatóak a jelek.
Barka, nárcisz, jácint, primula, tulipán is kapható, végre megtelhetnek az otthoni vázák.
A fehér retek egész márciusban elérhető a félegyházi piacon.
A hosszú téli hónapok után igazi
felüdülés a reggeli szendvicsbe karikázni vagy az ebéd részeként salátának fogyasztani. Elsősorban C-vi-

taminforrás a retek, de jelentősebb
még kalcium, magnézium, kálium,
foszfor és niacintartalma is. A leveleit is érdemes fogyasztani, hiszen
vasat, karotint és folsavat mutattak
ki bennük. Jótékony hatása, hogy
serkenti az epetermelést, amely
révén elősegíti és szabályozza az
emésztést, segít az epe betegségeinek megelőzésében, így például az
epekő kialakulását gátolja.

GAZDIKERESŐ
Rovatunkkal az elkóborolt ebek
és gazdájuk egymásra találását
szeretnénk segíteni. Amennyiben a gazda nem jelentkezik
az állatért, az 14 nap elteltével szabadon egy új gazdához
juttatható.
1. Higgins: 2 éves, szürke, keve
rék kan
2. Nudli: 2,5 éves fekete, keverék
szuka
3. Petya: 4,5 éves, fekete, keverék
kan
4. Zsombor: 2 éves, trikolor,
keverék kan
A menhely honlapján (http://menhelykkfhaza.hu) további képek, és
örökbe fogadható kutyák tekinthetők meg. A bemutatott kutyák
után érdeklődni a Fido Bácsi Közhasznú Alapítványnál, a 70/3311634 és a 70/43-43-002 telefonszámokon, vagy a Csólyosi úti

telephelyen lehet. Örökbefogadási
idő: Minden nap (hétfő–vasárnap)
13:00-15:00-ig

rozatot. A mozi így csak 1913-ban
nyílhatott meg, az épület az építési
engedély kiadásától számított két
évre került tető alá.
A városi tisztiorvos, Kranovitz
Dezső 1913. október 11-én tartott szemlét. Kranovitz nemcsak az
alapfalak kiszáradásáról számolt be,

Anyakönyvi hírek
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Vörös
Virág – Jókai Dániel, Kovács Nikoletta
– Csipak Dániel
ÚJSZÜLÖTTEK: Antal Zsófia (anyja
neve: Seres Nikolett), Horváth Benett
(Dávid Dóra), Kolompár Mirabella (Balázs Zsófia Mónika), Szatmári Máté

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

hanem a mozi és a kávéház belső
berendezéséről is. Jelentéséből kiderül, hogy a padlótól számítva egy
méteres magasságig a belső tereket
kárpitozták, a nézőtér szellőztetését
pedig a korszak új találmányával,
ventilátorokkal biztosították. A nem
sokkal később kiadott használatbavételi engedély azonban tulajdonképpen másik épületre szólt, mint
amelyik az engedélyhez mellékelt
terven látható, mert a kivitelezés
közben radikálisan eltértek attól.
Papp Antal tervrajza tehát nem valósult meg, a kimondottan reprezentatív, gazdagon díszített szecessziós
homlokzat helyett egy egyszerűbb
tagolású, kevésbé díszített homlokzatot építettek. Ezt a homlokzatot
mindössze néhány fényképfelvétel
örökítette meg, amelyeket Szalay
Gyula készített a Szent János-téri
piacról.
Az épületet 1948-ban, majd 1986ban, legutóbb pedig 2014-ben alakították át. Eredeti szecessziós formái
közül csak a kivitelezési vállalkozó,
az Ujszászy–Majláth-cég fém védjegyeit viseli a tér felé néző lábazaton.
Brunner Attila
(Ács Nikoletta Bella), Nagy Ramóna
(Surányi Anita)
MEGHALTAK: Kiss Bálintné Szabó Erzsébet, Keserű Sándor Tiborné Fábián
Éva, Dobos Géza Károly, Kádár Péter
– Kiskunfélegyháza, Fábián Mihályné
Pintér Erzsébet, Kovács Rudolfné Nagy
Terézia – Pálmonostora, Tóth Ferencné
Baski Mária – Kunszentmiklós, Keskeny
Józsefné Győző Terézia – Tiszaalpár

Munkatársak:
Fantoly Márton (fotó),
Gubu Zoltán (sport, reklám),
Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető:
Szabady Balázs műszaki igazgató.

Hirdetés

Tavaszváró ajánlataink
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ÚJ NOTEBOOKOK:

1

2

Dell Inspiron 3567: Core-i3 7020U, 4 GB mem.,
1 TB HDD, webcam, Windows 10, 15,6” kijelző, 36 hónap garancia
br. ár: 149.990 Ft helyett csak: br. 147.990 Ft
Acer A315-33: Intel N3060, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam,
15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
Br. ár: 76.990 Ft

TAVASZI SSD ÁRAINK: (KÉSZLET EREJÉIG!)

120 GB-os A-DATA/Kingston SSD 3 év garanciával:
240 GB-os A-DATA/Kingston SSD 3 év garanciával:
480 GB-os Kingston SSD 3 év garanciával:

Számítógép és Notebook Gyorsszerviz!
3

4

9.990 Ft-tól!
14.990 Ft-tól!
24.990 Ft-tól!

