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Reményik Sándor: Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Megszokott helyén, új díszekkel pompázik a város karácsonyfája, sötétedés után ünnepi fények világítják meg a várost, a Petőfi-szobornál fotózkodásra csábít a rénszarvasos
szánkó, a fenyőágakkal és ezer apró égővel ékesített csobogós kút sétára hív és az ünnepet dicséri. Minden külső kellék adott ahhoz, hogy – dacára a rendkívüli helyzetnek – lelkünk rejtett zugaiból életre hívjuk a karácsony szellemét. Segítségünkre siet ehhez a négy
adventi gyertya által szimbolizált hit, remény, öröm és szeretet megélése. Ez a karácsony
más lesz, mint a többi. Ezen az ünnepen különösen fontos, hogy felismerjük a csendes
csodákat. Reményik Sándor versével kívánunk sok erőt ehhez, és áldott, békés ünnepeket!

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
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Addig is naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!

2

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK

Százezer forint jutalmat
kapnak a félegyházi
idősek gondozói
A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
minden dolgozója, mintegy
130 fő részesül rendkívüli, nettó 100 ezer forintos jutalomban még karácsony előtt. Erről
Gálig Erzsébet intézményvezető tájékoztatta lapunkat.
– November 11-én levélben kaptam
értesítést a jó hírről Csányi József
polgármester úrtól. Arra kért, tolmácsoljam az önkormányzat és a képviselő-testület mellett az ő személyes
köszönetét a Szivárvány Személyes
Gondoskodó Nyújtó Intézmény minden dolgozójának azért az odaadásért, amit a város idősotthonaiban
lakók védelmében tesznek. Egyben
arról is tájékoztatott, hogy az intézmény mintegy 130 munkatársa – a
fogyatékosok nappali klubjában, az
idősek klubjában, a szociális étkeztetésben, a tanyagondnoki szolgálatban, a házi segítségnyújtásban és
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, az idősek otthonában szolgálatot teljesítők, továbbá a teljes
technikai személyzet: a mosodában
és a karbantartásban, konyhán illetve az irodákban dolgozók is – anyagi
elismerésben részesülnek – mondta
el az intézményvezető, aki arról is
beszámolt, hogy a koronavírus-járvány következtében emberfeletti teher hárul a dolgozókra.
– Ahogy a városban és az országban, úgy intézményeink falain
belül is egyre nagyobb számban
vannak érintettek akár betegként,

2020. december 4.
Köszönettel vesszük, hogy az önkormányzat támogatja, és anyagilag
is elismeri az intézményben dolgozók

akár kontaktszemélyként. Mindezek ellenére nekünk 24 órában
helyt kell állni, és ellátni a bentlakóinkat a kisebb létszám mellett is.
Mivel a kiesett munkaerőt helyettesíteni kell, nagyon nehéz a műszakok megszervezése, és rendkívüli teher hárul mindenkire. Ennek
ellenére továbbra is minden tőlünk
telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy lassítsuk, illetve megakadályozzuk a járvány terjedését.

A szociális ágazat minden dolgozójára kiterjesztették
a 100 ezer forintos jutalmat Félegyházán
Az idősellátás után a bölcsődék, a hajléktalanszálló, a családok átmeneti otthona, a gyermekjóléti szolgálat és a gyermekjóléti központ dolgozóira, összesen további 110 főre is kiterjesztették a nettó 100 ezer forint értékű egyszeri jutalmat.
A részletekről Kisné Drubi Anikó, az önkormányzat
pénzügyi osztályvezetője elmondta, hogy 2020 nagyon
nehéz év volt az önkormányzat számára pénzügyi téren, pályafutása során az egyik legnehezebb. Olyan fordulatokkal kellett szembenézni, amelyek az eredetileg
összeállt költségvetést többször felülírták. A terveket,
prioritásokat, összegeket rendre újra kellett gondolni,
át kellett számolni, gyakorlatilag havi szinten az aktuális körülményekhez igazítani. A nehéz tavaszi időszak
után – amikor a jó gazdálkodásnak köszönhetően a
védőhálóként megigényelt likviditási hitelből egyetlen
fillért sem vett igénybe az önkormányzat – a második
hullám még erősebben tért vissza ősszel, a korábbinál
is nagyobb nehézségeket okozva.
Azt mindannyian tapasztaljuk, hogy a vírus terjedése és annak hatása is sokkal intenzívebb a tavaszinál, és a szociális ágazatban dolgozók is lényegesen
nehezebb helyzetben vannak a dolgozók és ellátottak

körében jelentkező megbetegedések miatt. A városvezetés éppen ezért elhatározta, hogy – akármilyen
nehéz gazdasági helyzetben van is a város – ezeknek
a dolgozóknak valamilyen módon honorálni kívánja
az áldozatát. Miután körvonalazódott, hogy milyen
módon tudjuk a pénzügyi lehetőséget a városvezetés döntése mögé tenni az idősellátásban dolgozó
130 fő esetében, arra kért meg a polgármester úr
bennünket, hogy a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény 110 dolgozója számára is találjunk
megoldást. Ugyanúgy, mint a Szivárvány intézmény
esetében, a Kapocs intézménynél is a teljes dolgozói
kör, tehát a technikai személyzet is részesül az elismerésben – foglalta össze Kisné Drubi Anikó.
Az osztályvezető leszögezte: az önkormányzat
gazdálkodása továbbra is rendkívül feszes és óvatos, tekintettel arra, hogy 2021 újabb kihívásokat
tartogathat.

Kapcsolattartás a betegekkel
A kiskunfélegyházi kórház minden munkatársa azon fáradozik,
hogy az intézmény betegei a járványügyi helyzet és az ehhez
kapcsolódó új körülmények ellenére is megfelelő, folyamatos
és biztonságos ellátást kapjanak. Ilyenkor nagyon fontos a
kapcsolattartás, hogy a hozzátartozók megnyugodhassanak,
tisztába legyenek szeretteik általános állapotával.
A látogatási tilalom miatt a személyes tájékoztatás helyett a 06
76 463-222-es telefonszámon
tudnak felvilágosítást adni. Az
ápoló személyzet mindent megtesz azért, hogy amennyiben a
beteg rendelkezik mobiltelefonnal és állapota megengedi, segítse az azon keresztüli kapcso-

helytállását. Ez rendkívül szép, erőt
adó gesztus ebben a nehéz helyzetben – fogalmazott Gálig Erzsébet.

lattartást. Amennyiben a beteg
nem tudja mobiltelefonját használni, a kórház munkatársai az
osztály elérhetőségein adnak az
arra kijelölt személy számára,
hozzátartozójukról felvilágosítást. Az osztályokat a telefonközponton keresztül, a 06 76
463-222-es telefonszámon lehet

elérni. Az osztályok mellékei:
Mozgás és kardiológiai rehabilitációs osztály nővérpult: 6216,
iroda: 6215. Krónikus belgyógyászati osztály B részleg nővérpult: 6143, C részleg női oldal:
6177, C részleg férfi oldal: 6264.
Mivel külön személyzet nincs a
telefonhívások fogadására, és
elsődleges feladatuk a betegek
folyamatos ellátása, így kérik türelmüket, megértésüket.
A COVID-fertőzött betegek ellátása elkülönítve történik. A betegekről minden nap 17 és 18 óra
között adnak felvilágosítást. Az

érdeklődőknek a 06 76 463-222es központi számot kell hívni, és
a központ kapcsolja az ügyeletes
orvos telefonjára a hívókat. Kérik, hogy családon belül egyezzenek meg, hogy ki az az egy
ember, aki telefonál, és egymás
között adják át az információkat. A központi számon a nap 24
órájában felvilágosítást tudnak
adni arról, hogy hozzátartozóját
a Covid-osztályon ápolják-e. A
betegek névsorát minden reggel
frissítik, így a beteg megérkezését követő naptól tud hollétéről
információt adni az intézmény
munkatársa.
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház
Kiskunfélegyházi Telephelye
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Tarthatatlanná vált a helyzet
71 félegyházi
a lakótelepi háziorvosi rendelőben diák részesül
ösztöndíjban

Dr. Patocskai Máté háziorvos
az alábbi levelet juttatta el
szerkesztőségünknek. Az írást
változtatás nélkül közöljük.
Ezúton tájékoztatom tisztelt betegeimet és minden érintettet, hogy
háziorvosi rendelésem haladéktalan áthelyezését kezdeményeztem
a megfelelő fórumokon és állami
hatóságoknál a Darvas-tér 1. szám
alatti rendelőből a Korond utca 5.
szám alatti Egészségközpontba.
Döntésem oka, hogy a Darvas-téri
orvosi rendelőben az adott körülmények között nem lehet teljesíteni
a járványhelyzet kívánta biztonsági
feltételeket, ebből adódóan a betegek, kollégáim, és saját magam
egészségének megőrzését. A helyzet súlyossága miatt ígéretet kaptam az ÁNTSZ-től, hogy a szükséges
határozatot soron kívül ki fogják
adni. Egyben jeleztem az önkormányzatnak, hogy amennyiben nem
teljesülnek maradéktalanul a körzet
betegeinek biztonságos ellátásához
szükséges feltételek, elgondolkodom
a szerződésem meghosszabbításán.
Hónapokkal ezelőtt már felhívtam
a figyelmet arra, hogy a lakótelep
egyik tízemeletes házának földszintjén működő háziorvosi rendelő sem a
járványügyi előírásoknak, sem pedig
a legalapvetőbb szakmai elvárásoknak nem felel meg. Orvosszakmai
szempontból az lett volna a helyes,
ha abban a percben beköltözik a
rendelés az Egészségközpontba, ami
jelenleg az egyik legbiztonságosabb
létesítmény a városban, de ez nem
történt meg. Néhány héttel ezután – ahogy az várható volt – meg

is betegedtem: COVID-19-fertőzött
lettem. Nem vagyok ezzel egyedül: a
város minden olyan háziorvosi rendelőjében, ahol nem megoldottak a
szakszerű beléptetés feltételei, már
vagy orvos, vagy az asszisztens megfertőződött. És most Gulyás doktor
úr is hetekre kiesett a munkából,
akivel egy rendelőben váltjuk egymást. Erre az időre én látom el az ő
körzetét is, így összesen 4100 fő biztonságáról van szó. A 4100 emberből 1503 él a lakótelepen, a többiek
a város más részein.
Senkinek nem kívánom, hogy átessen ezen a betegségen és én sem
szeretnék még egyszer megbetegedni. Mindenkit arra kérek, hogy
vegye nagyon komolyan a védekezést a saját és családtagjai érdekében. Tudom, hogy vannak, akik
ebből politikai kérdést csinálnak.
Én nem politizálok, tisztán szakmai
és emberi érvek mentén hoztam ezt
a döntést. Fiatal háziorvos vagyok,
köt az esküm, legfőbb feladatom a
betegeim egészségének és életének
védelme és megőrzése. Szeretem a
hivatásomat és megszerettem eze-

ket az embereket. Többek között
ezért gondolom úgy, hogy megérdemlik a maximális biztonságot és
a magas színvonalú orvosi ellátást.
Tudom, hogy lesznek majd, akik
nem értenek egyet a költözéssel.
Azt azonban nekik is tudomásul kell
venni, hogy most nem lehet mérvadó a kényelmi szempont. Emberéletekről van szó.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy a
lehető legrövidebb időn belül áthelyezzük a rendelést az Egészségközpontba. Ezt a kezdeményezést
orvosszakmai és járványügyi szempontokat szem előtt tartva a helyi
Operatív Törzs és az összes szakmai
szerv is sürgeti és támogatja. Előreláthatólag december első napjaiban
már az új helyen, megfelelő körülmények között és biztonságban
fogadhatjuk a betegeket, és reményeim szerint innen már az önkormányzat által megígért új lakótelepi rendelőbe költözhetünk vissza.
A pontos részletekről minden elérhető fórumon tájékoztatni fogom a
lakosságot.
Dr. Patocskai Máté háziorvos

2020. szeptember 1-jén az
Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében
hirdette meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatásban tanuló,
illetve a 2021 őszén felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
November 5-éig a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára meghirdetett pályázati
felhívásra 76 pályázat érkezett.
Ebből 72 hallgató már az egyetemen, főiskolán tanul, 4 tanuló pedig várhatólag 2021 őszén kezdi
meg felsőoktatási tanulmányait.
A benyújtott szociális rászorultságot igazoló dokumentumokat,
jövedelemigazolásokat, valamint
egyéb családi és szociális viszonyokat körültekintően átvizsgálva,
illetve a 4 millió forintos keretet
figyelembe véve a Művelődési
és Szociális Bizottság nevében
Csányi József polgármester 71
hallgató pályázatát javasolta támogatásra. 1 hallgató visszavonta
pályázatát, 4 – jelenleg érettségi
előtt álló pályázó pályázata pedig forráshiány miatt nem kapott
támogatást.
Az I. kategóriában 21 fő 8000
forint, a II. kategóriában 50 fő
4500 forint támogatásban részesül 10 hónapon keresztül.
A végleges döntést az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő december 7-éig teszi közzé.

COVID-szűrőhely
A szűrőhely létrehozása nagy segítséget jelent azoknak a helybélieknek, akiknek államilag elismert, gyors COVID-teszt eredményre van szüksége. E célra november végétől egy szűrőbusz
áll rendelkezésre a városi sportcsarnok főbejáratánál, amit a
Szalai Busz Kft. az igényeknek megfelelően átalakított, és térítésmentesen a város rendelkezésére bocsátott.
A szűréseket dr. Patkós Róbert,
az Egészségközpont orvosigazgatója végzi előzetes telefonos időpontegyeztetés után. Időpontot
kérni a 06-76/784-834-es és a
06-70/300-8144-es telefonszámokon lehet hétfőn, szerdán és
pénteken 8 és 12, kedden és csütörtökön 13 és 17 óra között.

Az itt levett mintákat akkreditált
laboratóriumban elemzik, az Állami Népegészségügyi Központ által
elfogadott eredményt pedig (amit
szükség szerint angol, vagy német
nyelven is elkészítenek) 48 órán
belül garantálják, de a gyakorlat
szerint azt már a mintavételt követő napon megkapják az ügyfelek.

A PCR tesztelés ára gazdasági
társaságoknak az államilag kötelező hatósági ár, ami 19.500

forint, míg magánszemélyeknek
bekerülési költségen végzi el a
doktor úr, ami 17.000 forint.
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A lendület még tart,
a munka tovább folytatódik
Kovács-Csonka Szilvia lett a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója újabb öt évre. Az
elmúlt évek tapasztalatai mellett a jövő terveiről is kérdeztük a régi-új intézményvezetőt.
– Mi volt az a legfontosabb momentum, ami miatt újra pályázott a vezetői posztra?
– Az elmúlt öt évben sok minden
indult el a művelődési központban,
amelyek közül nehéz lenne most
egyet kiemelnem. Nagy feladatok
elé néztünk, amikor 2016. január
1-jével újra önálló intézményként
kezdte el munkáját a Móra Ferenc
Művelődési Központ. Bennem túlcsordult az erő, a lendület és a tenni akarás, hiszen csaknem hét évig
voltam otthon gyermekeimmel és
ez idő alatt – bár csodálatos éveket
töltöttem otthon a családommal –,
egyre jobban húzott vissza a szívem
a szeretett művelődési központomhoz. Azért pályáztam most újra az
intézmény vezetői posztjára, mert
még érzem magamban azt a lendületet és erőt, amivel öt évvel ezelőtt
megérkeztem. Rengeteg tervünk
van kollégáimmal, amiket reményeim szerint – ha a pandémiás helyzet engedi – nemsokára valóra is
tudunk váltani.
– Milyen tervek, elképzelések
fogalmazódtak meg az elkövetkező időszakra?
– Nagyon szeretnénk azt az utat
tovább folytatni, ami mentén elindultunk. Színesítettük rendezvényeinket, szélesebb körben kezdtünk gondolkozni és merészebbek
lettünk. Ennek igazolására elég
felidézni, hogy az elmúlt öt évben
micsoda zenei ikonok léptek fel a
művelődési központ színpadán:
Koncz Zsuzsa, Zorán, a napokban
elhunyt Balázs Fecó, Dés László,
Bródy János… és még sorolhatnánk a neveket. Munkánk természetesen nem merül ki a zenei koncertek szervezésében, ennél sokkal
többrétű és sokkal mélyebbre ható.
A felelősségünk nagy, hiszen fontos
feladatunk az általunk képviselt
értékek segítségével a lakosság
ízlésvilágának alakítása, identitástudatuk és hovatartozásuk megerősítése. Terveink között szerepel,
hogy folytassuk azokat a tevékenységeket, amelyek sikeresek voltak,
és elhagyjuk azokat, amelyek nem
váltak be, nem hozták meg a várt
eredményeket. Így biztosan folytatódik majd a Kocsmakvíz programunk, a különböző hagyomá-

nyápoló rendezvényeink
– Márton-napi, Luca-napi
mulatságok –, a KockaFesztivál, a Hangolódó
karácsonyi jótékonysági
estünk, a Házasság Hete
programsorozatunkon
belül Pál Feri Atya estjei
és még számos más rendezvényünk. Nem titkolt
célom – amit most már
második éve szem előtt
tartva működünk –, hogy
beadjuk pályázatunkat
és elnyerjük a „Minősített Közművelődési Intézmény” címet, ami ma
már szinte elengedhetetlen egy jól
és átgondoltan működő intézmény
életében. Fontos feladatunknak
tartom továbbá, hogy minél több
művelődő, öntevékeny közösséget
karoljunk fel, így továbbra is keressük és várjuk azokat a csoportokat,
akik impozáns, kulturált helyen szeretnék megtartani foglalkozásaikat.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években sikerült helyet adnunk
a Horgolda női kézműves körnek is.
– Szerteágazó, sokszínű a művelődési központ munkája. Van
ezek között, ami különösen kedves a szívének?
– Egyik legnagyobb feladatunk
valóban az, hogy minél szélesebb
körben tudjuk megszólítani látogatóinkat. Mégis ami a szívemhez
legközelebb áll, az két olyan rendezvényünk, amelyekért egy emberként mozdul meg a művelődési
központ minden munkatársa. Az
egyik a több mint két évtizedes
múltra visszatekintő Kiskunfélegyházi Libafesztivál. Azt gondolom,
minden rendezvényszervező álma,
hogy egy ilyen fesztivál megvalósításában részt vegyen, főleg akkor,
ha egy olyan team áll mögötte, mint
a művelődési központ csapata. Ha
kell, ez a maroknyi ember éjszaka
bont színpadot, hajnal 5-kor épít
sátrat, szakadó esőben szalad
egyik színpadtól a másikig, hogy
mentse a menthetőt. Teszi mindezt elhivatottságból és azért, mert
fontos számára, hogy értéket adjon.
A másik szívemnek kedves rendezvény a Hangolódó címet viselő jótékonysági karácsonyi estünk. Ezen

is részt vesz a művelődési központ
minden munkatársa valamilyen
formában: van, aki színpadot díszít, más hangosít, fotóz, beléptet,
vagy a ruhatárban van. És vannak
olyanok, akik színpadra lépnek. Az
est hangulata és az azt megelőző
időszak valóban különleges mindannyiunk számára, hiszen tényleg
segít ráhangolódni arra a csodára,
amit december 24-én ünneplünk,
Megváltónk megszületésére.
– Úgy tűnik, hogy munkatársai
is szívügyüknek tekintik a művelődési központban zajló élet
segítését. Jól látom?
– Teljes mértékben. Tudom, hogy
nagyon sokat vártam és kértem
munkatársaimtól az elmúlt években, de azt is tudom, hogy nagyon
sokat kaptam tőlük, amit ezúton is
nagyon köszönök. Bár voltak nagyon
nehéz időszakaink – amikor azt hittük nem bírjuk tovább –, de valami
mégis erőt adott nekünk, aminek
a segítségével tovább haladtunk,
folyamatosan építkeztünk, újítottunk és alkottunk. Az elmúlt öt év
mindegyike tartogatott számunkra
meglepetést, váratlan feladatokat,
nagyobb horderejű rendezvényeket,
amelyekkel meg kellett küzdenünk.
Társszervezői és közreműködői voltunk 2017-ben az Európai Kőfaragó
Fesztiválnak. 2018-ban szerveztük
meg a XX. Kiskunfélegyházi Libafesztivált, ami a fesztivál történetének legnagyobb rendezvénye volt.
2019-ben a nyertes CLLD pályázatunknak köszönhetően csaknem
60 olyan rendezvényt szerveztünk
az intézmény falain kívül és belül,

amelyek soha nem látott tömegeket mozgattak meg. Ehhez nagy
segítséget kaptunk a fenntartónktól, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatától, és Keresztes Tündétől, az önkormányzat kulturális
referensétől is. Nehéz akadályokat
gördített elénk a 2020-as év, hiszen
a COVID vírushelyzet a mi életünket
is gyökerestől megváltoztatta. Kihívás volt megélni, hogy rövid időn
belül hogyan tudunk átállni az online tér adta lehetőségekre, hogyan
tudjuk látogatóinkat elérni a virtuális térben. Kollégáimmal az elmúlt
öt évben folyamatosan egyeztettük
rendezvényeinket és az azokhoz
tartozó munkafolyamatokat, amelyek mentén szép lassan, de kialakultak a pontos munkaköri leírások
és azok a paraméterek, amelyek
segítségével mindenki megtalálta
a helyét az intézményben. Mindig
fontosnak tartottam, hogy a kollégák adottságaira és tehetségére
építsem azokat a munkafolyamatokat, amelyeket számon is tudok
kérni tőlük. Bízom benne, hogy
munkatársaim az elkövetkezendő
években is ugyanúgy mellettem
fognak állni, mint eddig, számíthatok kreativitásukra, teherbírásukra
és lojalitásukra.
– Előadóművészként is többször fellépett az intézmény
színpadán és egyéb városi rendezvényeken is. Gondolom, ez
is folytatódik. Hogyan fogadja a
család ezt a pörgést?
– Előadóművészként már nem
igazán láthat a közönség a színpadon, inkább csak, mint műsorközlő, illetve az intézményben, mint
háziasszony lépek a színpadra.
Bár nagyon hiányzik az éneklés az
életemből, de a mindennapi feladataim már messze sodortak a
színpadtól. Talán csak egy alkalom
maradt, ahol még énekesként színpadra állhatok, az a Hangolódó estünk. Ezért is szeretem annyira ezt
a programot. Bár nemsokára egy
dal erejéig mégis a színpadra lépek,
de hogy mikor, az még maradjon titok. Figyeljék Facebook-oldalunkat
és hamarosan látni fogják. Hogy
hogyan fogadja a családom ezt
a pörgést, azt talán tőlük kellene
megkérdezni. Én mindig így éltem,
és szerintem halálom napjáig így
fogok élni. Ebből merítem az erőm,
ez éltet és ez adja az erőt ahhoz
is, hogy a gyermekeimnek mindig
valami újat, valami szépet, valami különlegeset adjak. Szerencsés
vagyok, mert szerető és támogató
családom van, akik segítik a munkámat és a terveim megvalósítását, és bár szeretem a munkámat,
az első és legfontosabb számomra
mindig a családom lesz.
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Őrizni, óvni, menteni a múlt értékeit

A Kiskun Múzeum vezetőjének, Mészáros Mártának vezetői megbízatása az év végén jár le. Ezért az önkormányzat pályázatot hirdetett a tisztség betöltésére. A pályázatra ketten jelentkeztek, közülük a szakmai bizottság véleményezése alapján az elkövetkező
években ismét Mészáros Márta irányítja Félegyháza múzeumát.
– Mérlegre teszi ilyenkor az ember a munkáját?
– Eltelt öt esztendő. 2020 januárjában úgy indultam az új évnek,
hogy ez az intézményvezetői ciklus
utolsó éve. Egyrészt összegezni kell
majd a 2016-2020 között vállalt
célkitűzéseket, elvégzett feladatokat, a nagy terveket és megvalósult
álmokat. Ha megvan a számvetés,
akkor át kell gondolni a folytatást.
Mi maradt el, mit lehet még jobban
csinálni, hogy a múzeumunk jól működjön, minden a helyén legyen,
sok látogatót tudjunk fogadni, sokféle szolgáltatást kínáljunk és – lépést tartva a világ kihívásaival – a
múlt megőrzött emlékeit és értékeit
tovább tudjuk adni. 1993-ban kerültem a Kiskun Múzeumba tárlatvezetőként. A múzeum világa magával ragadott. Először a pedagógiai
alapdiploma után múzeumpedagógiát tanultam és ezen a területen
dolgoztam, miközben megismertem a teljes múzeum gyűjteményi
anyagát, az erre épülő kiállításokat
és a látogatófogadás minden oldalát. Ezt követően néprajzszakot végeztem és 2002-től már a muzeológiai munka került előtérbe, néprajzi
és helytörténeti gyűjtéssel, kutatással és a gyűjtemények gondozásával is foglalkoztam, és teszem ezt
a mai napig. 1993 és 2010 között
három igazgatója volt a Kiskun
Múzeumnak: dr. Fazekas István,
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet és

Rosta Szabolcs. Mindhármuknak
nagyon sokat köszönhetek, így ezt
követően nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy 2010 decemberében kineveztek a Kiskun Múzeum
igazgatójának, majd 2016-tól újabb
öt esztendőre kaptam megbízatást.
A múzeumban és a múzeumért eddig végzett több mint 25 éves szakmai munkám és a 10 éves vezetői
gyakorlatom során mindig arra
törekedtem, hogy a Kiskun Múzeum ismert, nyitott és látogatóbarát
közintézménnyé váljon.
– Milyen mérföldkövek jelezték a múzeum szakmai életében
az Ön vezetői munkásságát?
– Ha visszatekintek az elmúlt
5-10 év eseményeire, azt tudom
mondani, hogy apró lépésekkel
mindig egy kicsit előrébb jutottunk. Ez alatt a 10 esztendő alatt
nagyon sok változás történt a múzeum életében, így csak néhányat
szeretnék kiemelni, minden területről egyet-egyet. A legnagyobb
horderejű változás 2012-20132014-ben történt, hiszen ez a három esztendő fenntartóváltásai
egy teljesen új utat nyitottak meg
intézményünk előtt. Az a tény, hogy
újra városi múzeum, a város múzeuma lettünk, önálló intézményként
újralapítva, a Kiskun Múzeum, a
Petőfi Sándor Emlékház és a Móra
Ferenc Emlékház egyesítésével,
nagy dolog, és egyben nagy feladat
is volt. Ettől kezdve indult el egy

komplex fejlesztés, amelynek eredményeit 2015-2019 között már élvezhette a látogatóközönség.
E megújulás látványos részei
voltak a Petőfi Sándor Emlékház
újragondolása, az ott lévő kiállítások megújítása, bővítése és a
Művész-tér kialakítása, a Kiskun
Múzeumban új állandó tárlatok
megépítése,
tanulmányraktárak
kialakítása, a műemléképületek állagmegóvása, a szélmalom felújítása. A tárlatok interaktív elemekkel
bővítése és a múzeumpedagógiai
terület fejlesztése nagyon fontos.
Mindezt tovább erősítettük a saját
múzeumi applikációnk kifejlesztésével is, így a guide rendszeren
keresztül sokkal több információt
tudunk nyújtani a látogatóknak a
műtárgyakról, történetükről, mint
korábban a kiállítási tablókon. És
persze vannak a múzeumnak olyan
részei és munkaterületei is, amelyek nem láthatók közvetlenül, a
látogatók nem találkoznak vele, de
ezek nélkül nem lenne múzeum.
Fontos volt e területek megújítása
is, mint a gyűjteményi raktárak rendezése, a tárolás, az állagmegóvás,
a dokumentálás és a digitalizálás
helyzetének megoldása és a munkatársak megfelelő munkafeltételeinek és tereinek kialakítása. Ezen a
területen is sokat léptünk előre.
– Most, hogy újabb öt évre
az intézmény vezetője lesz, milyen célok megvalósítása élvez
prioritást?
– A következő ötéves ciklus kis
és nagy terveket bőven tartalmaz.
A legfontosabb természetesen a
megkezdett komplex fejlesztés
folytatása, amely három területet

ölel fel – az első, amivel a látogató
találkozik, a második az a tudásbázis, a gyűjtemény és a hozzá
kapcsolódó összes feladat, amely
alapja a látogatók kiszolgálásának,
és a harmadik, maga a jól működő intézmény, ami megteremti és
garantálja az első két fő terület ellátását. Néhány terv, feladat, amit
szeretnék megvalósítani az elkövetkező években: az állandó kiállítások közül a büntetéstörténeti
kiállítás – vagy ahogy a köztudatban van, a Börtönmúzeum – megújítása a legfontosabb. A múzeumi
kiadványok sorát bővíteni kell, elsősorban kiállítás-vezetők, rövid
ismertetőfüzetek kiadását tervezem. Sok rendezvény, ismeretterjesztő és tudományos program
terve vár megvalósításra, valamint
a múzeumpedagógia új területeit
(online) is beépítik majd a kínálatba. A turizmus nagyon sok lehetőséget rejt, ezt szeretnénk erősíteni, hogy minél több kiránduló,
– akár csoport, szakmai és baráti
társaság, család, egyéni látogató –
érkezik városunkba, teljes körű kínálattal tudjuk fogadni. A turizmus
látogatói mellett nagyon fontos a
helyi és a környékbeli lakosságnak
kínált múzeumi programok bővítése és a kapcsolattartás erősítése.
A gyűjtemény, mint a múzeum
alapjának gyarapítása, feldolgozása és közkinccsé tétele alapfeladatunk. A raktári rend kialakítása,
az állagmegóvás és a digitalizálás
kap nagyobb hangsúlyt a következő időszakban. Számos helytörténeti kutatást tervezünk a helyi
közgyűjtemények összefogásával,
valamint régi törekvés egy helyi
kutatóműhely megalakítása is. A
szakmai munka megvalósításához képzett és alkalmas kollektíva,
megfelelő épületek és infrastruktúra, valamint biztos alapokon álló
költségvetés szükséges, vagyis egy
jól működő intézmény. Egy intézményt vezetni csak hosszú tanulási
folyamat eredményeként lehet. Az
ember nap mint nap folyamatosan tanul, mindig vannak váratlan,
megoldásra váró helyzetek és felelősségteljesen kell dönteni. Nagyon
fontos számomra a magas szintű
szakmai munka, aminek eléréséhez
sok támogatást és segítséget kapok. Köszönettel tartozom a fenntartó önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak, a múzeumért
dolgozó elhivatott kollégáimnak és
természetesen a családomnak, barátaimnak – mondta el lapunknak
Mészáros Márta.
s. r.
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Januártól új igazgatója lesz
a Szivárvány intézménynek
2021. január 1-jétől a Szivárvány Személyes Gondoskodást
Nyújtó Intézmény igazgatói feladatait Magyariné Tóth Erika
látja el, miután a jelenlegi vezető, Gálig Erzsébet 15 év után
búcsúzik az intézmény éléről.
Magyariné Tóth Erika középiskolai tanulmányait a Szent-Györgyi
Albert Egészségügyi iskolában
végezte, utána a városi kórház sebészeti osztályán kezdett dolgozni
ápolónőként. A későbbi tanulmányait munka mellett végezte, diplomás ápoló szakképesítést szerzett a Szegedi Tudományegyetem
Egészségügyi és Szociális Karán.
A főiskola elvégzése után az
ápolási igazgatásra került, mint
ápolásszervező,
oktatásfelelős,
minőségirányítás-felelős. Az akkori ápolási igazgató sokat segített
neki a vezetői gyakorlat megszerzésében, így 2011-ben a krónikus
belgyógyászat vezető ápolója lett.
Ezekben az években rengeteg tapasztaltra tett szert az osztályos
betegek ellátásában, a minőségi
és biztonságos ellátás megszervezésében. Az erőfeszítések nem
voltak hiábavalók: a Krónikus Bel-

gyógyászat Kiváló Ápolási Egység-díjas lett ezekben az években,
Magyariné Tóth Erika pedig szakmai díjat vehetett át.
Az új ápolásiigazgató-választás
ideje alatt megbízott ápolási igazgatói feladatokat látott el, majd
visszatért a krónikus belgyógyászati osztályra. 2017 októberétől az egynapos sebészet vezető
ápolója, gazdasági nővére, esetmenedzsere volt. Jelenleg is tanulmányokat folytat szakmai tudása
fejlesztése érdekében, a Pécsi Tudományegyetem MSc hallgatója.

Az igazgatói pályázat beadásához szükséges bátorságot annak
a változásnak köszönheti, amit a
koronavírus első hulláma hozott
az életébe: átvezényelték a kecskeméti kórház légúti sürgősségi
betegellátó osztályára, ami kizökkentette ugyan a megszokottból
és eleinte nehezen is élte meg a
változást, végül mégis megtanította szélesebb látókörben szemlélni
hivatását.
– Nagyon örültem a pozitív elbírálásnak, hálás vagyok a nekem
szavazott bizalomért, ami moti-

válttá tesz. Remélem, meg fogom
tudni szolgálni a szakmai munkámmal. A szakértői elbírálás alatt
rengeteg építő kritikát kaptam a
szegedi Zsótér Ágnes főigazgató
asszonytól, amit ezúton is köszönök, és alkalmazni fogom a javaslatokat – mondta el az új vezető.
Egyelőre a járvány okozta nehézségek állítják kihívás elé az új
vezetőt, aki az ellátottak és a dolgozók védelmét tekinti a legaktuálisabb kihívásnak. Változtatásokat
még nem tervez, mindenkit szeretne megismerni és a munkafolyamatokat átlátni. Nagyon fontos
számára a lakók elégedettsége és
nem utolsó sorban a dolgozóké.
Gálig Erzsébet jelenlegi igazgató
munkásságára példaértékű szakmai modellként tekint, szeretné
tovább vinni ezt az irányt. Az intézmény életében kiemelt szerepet
szán a hagyományok ápolásának,
mert úgy tartja, általuk szebbé,
tartalmasabbá tehetők az ellátottak napjai: közelebb hozza a gyerekeket, unokákat, családtagokat és
barátokat, végső soron segíti a lelki, mentális egészség megőrzését.
Mint mondta, nagyon várja a közös
munkát a fenntartó önkormányzattal és a Szivárvány Személyes
Gondoskodást Nyújtó Intézményben dolgozó munkatársakkal.
Magyariné Tóth Erika 17 éve
él házasságban, egy fiúgyermek
édesanyja.

Z. A.

Huszonnyolcan már gyógyultan
térhettek vissza az idősek otthonába
Huszonnyolc lakót gyógyultnak nyilvánítottak a koronavírus-fertőzésből és hazatérhetett a Csanyi úti idősek otthonába Kiskunfélegyházán – számolt be örömmel a hírről Gálig Erzsébet, a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény vezetője.
– Köztük a mi Erzsike nénink is, aki
a 102. életévében jár és sajnos a
közelmúltban pozitív koronavírus-
teszttel került kórházba. Nagyon
aggódtunk érte is, viszont neki van
egy olyan mentalitása, amelyben
bízhattunk, hogy átsegíti őt ezen
a nehéz időszakon. Így történt és
a napokban visszatért, és nagyon
jó látni, hogy itthon, újra közöttünk
van – tette hozzá.
Gálig Erzsébet elmondta, hogy
az elmúlt 15 évben nem volt hasonló év, amikor ennyi nehézség
adódott volna az intézmény életében. A tavaszi, első hullám idején,

amikor még országosan is kevesebb fertőzött volt, sikeresen védekezett az intézmény. Akkor nem
volt pozitív eset sem a dolgozók,
sem az ellátottak körében. Sajnos
a második hullám már sokkal súlyosabban érintette az intézmény
mindennapjait. Először a Csanyi
úti otthonban ütötte fel a fejét a
vírus, és itt sajnos több beteget el
is veszítettek. Azonban nem minden haláleset írható a koronavírus számlájára – hangsúlyozta az
intézményvezető. A tesztelések
eredménye és a tünetek megjelenése után minden esetben az or-

vos döntötte azt el, hogy szükség
van-e kórházi ápolásra.
Jelenleg a 105 férőhelyes Csanyi úton 81 fő az ellátottak száma
és 7-en vannak kórházban. A 75
férőhelyes Nádasdy utcai intézményben 73 a létszám, amiből
egy lakó van egészségügyi intézményben. Sajnos itt is vannak
már igazolt fertőzöttek, jelenleg
két fő gondozott és ketten a dolgozók közül.
A fogyatékos személyek nappali
klubja és az idősek klubja sem fogad ellátottat a megbetegedések
miatt.
– Nagyon nehéz időszakon megyünk át és sajnos a végét még
nem látjuk, de a pozitív esetek
erőt adnak ezekben az erőt próbáló helyzetekben is – mondta

az igazgató, majd hozzátette: az
intézmény hagyományos rendezvényei sajnos idén elmaradtak, a
karácsonyra viszont készülnek.
Nem engedik, hogy a vírus ezt is
tönkretegye. Minden biztonsági
előírás betartásával szerveznek
a dolgozók egy ünnepi műsort,
amivel szeretnének meghitt
hangulatot varázsolni az ellátottaknak, ennek a nehéz évnek a
végén.
Gálig Erzsébet egyébként 15 év
után idén elbúcsúzik az igazgatói
feladatoktól, nem pályázta meg
újra a posztot.
– Most érkezett el az idő, hogy
mással tudjak foglalkozni. Nehéz
lesz, hiányozni fog, hiszen második családomnak tekintettem az
intézményt – mondta el végezetül.
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Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola
honlapján: www.nepfolakitelek.hu

A Népfőiskola
Alapítvány munkatársat
keres épület-villamossági
/ műszaki karbantartó
munkakörbe.
Feltételek: legalább szakmunkás alapvégzettség, szakirányú végzettség: épületműszaki területen jártas szakember
(villanyszerelő), legalább 3 éves szakmai
tapasztalat, magas szintű problémamegoldás, felelősségvállalás, önálló gondolkodás, döntésképesség, nyitottság, jó kapcsolatteremtő és együttműködő képesség,
B kategóriás jogosítvány.
Amit kínálunk: kulturált, színvonalas
munkakörnyezet, kiváló munkafeltételek
a munkavégzéshez, magas szintű munkatársi együttműködés, bejelentett munkakör, megfelelő bérezés, széleskörű béren
kívüli juttatások.
Fényképes önéletrajzokat a megpályázni kívánt munkakör megjelölésével az
allas@nepfolakitelek.hu e-mail-címre
vagy az intézmény portájára várjuk.

Immunerősítéssel
a vírus ellen
A 2020-as év kikerülhetetlen témája a Covid-19. Rengeteget beszélünk a maszk és a távolságtartás fontosságáról, de jelentőségéhez képest kevesebb szó esik a belső védekezésről, azaz
immunrendszerünk erősítéséről. Minden betegséggel szemben a
legkézenfekvőbb védekezés, ha a megelőzést, az egészség megőrzését próbáljuk elérni. Nemcsok Dorina életmód- és táplálkozási tanácsadó, hormonális tanácsadó, anti-aging tanácsadó,
sportedző, vitamin és fitnesz szaküzletvezető ezzel kapcsolatban
osztotta meg gondolatait.
– Mi mindent tehetünk immunrendszerünk védelme, megerősítése érdekében?
– A prevenció lényege, hogy sokkal könnyebb egy folyamatot megelőzni, mint visszafordítani. Nincs
ez másként immunrendszerünk
megerősítése esetében sem, ami
abban is segítségünkre lehet, hogy
szervezetünk minél ellenállóbb legyen a vírussal, annak tüneteivel
és következményeivel szemben. Az
orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint a következő vitaminok és
ásványi anyagok, immunerősítő és
antivirális hatásuk miatt elsődleges fontosságúak: C és D vitamin,
cink és szelén. A modern orvostudomány megalapítója, Hippok-

ratész már i. e. 3. században úgy
vélte, hogy minden betegség a bélből ered. Mivel immunrendszerünk
80 százaléka a bélben található, a
megfelelő tápanyag, ásványi anyag
és vitaminbevitel döntő fontosságú lehet annak erősítésében.
– Hogyan támogathatjuk ezt a
folyamatot?
– Most talán a szokásosnál is
fontosabb odafigyelni az egészséges táplálkozásra. Ez nemcsak a
zöldség- és gyümölcsfogyasztást
jelenti, hanem például a többszörösen feldolgozott és tartósított
gyorsételekkel szemben az otthon
elkészített friss ételek fogyasztását is. Ezen felül kulcsfontosságú
szerepe van a mozgásnak, a friss

levegőn tartózkodásnak, ezzel
párhuzamosan mentális egészségünk védelmének. Noha a termek
bezártak, nem kell lemondanunk
az edzésről sem, sőt még előnye
is származhat annak, hogy a természetbe kényszerülünk. A szabadban történő mozgás erősíti az
immunrendszert, fokozza a tüdő
légcseréjét, emellett serkenti az
agy oxigénellátottságát is. A természetben végzett edzés csökkenti a feszültséget és emeli a szero-

toninszintet: a szerotonin felelős
a boldogságérzetünkért. Jó hír a
fogyni vágyóknak, hogy kutatások
szerint, a friss levegőn a testünk
több energiát használ fel, több
kalóriát éget el a testhőmérséklet szabályozása miatt. Ezen felül
pihentetőbb alvást nyújt. Az év
egyik legnagyobb tanulsága, hogy
újra meg kell tanulnunk értékelni
a megfizethetetlen dolgokat körülöttünk: a természetet, szeretteink
társaságát, a lecsendesedést.
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Az idegtudomány szakértője
Dr. Patai Roland egyike azoknak a városunkból elszármazottaknak, akik büszkén vallják félegyháziságukat, és akikre mi, félegyháziak is büszkék lehetünk. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetében működő Molekuláris Neurobiológia
Kutatóegység tudományos munkatársa számos szakmai elismerésben részesült már itthon és külföldön is. Legutóbb a múlt
hónapban immár negyedik alkalommal nyerte el a Nemzet Fiatal
Tehetsége Ösztöndíjat. Fő kutatási területe az agyi és gerincvelői mozgató idegsejteket érintő betegség, az amiotrófiás laterálszklerózis, azaz ALS. Ennek a betegségnek a következtében
hunyt el például Stephen Hawking elméleti fizikus is.
– Mikor és hogyan döntötte el,
hogy kutató lesz?
– A kiskunfélegyházi Batthyány
Lajos Általános Iskola ének-zene
tagozatos osztályába jártam, amit
nagyon szerettem, mivel tanulmányilag is egy erős osztály volt.
A biológiát tanító tanárnőmnek
köszönhetően, már itt megszerettem az élettannal foglalkozó
tantárgyat. Innen a Móra Ferenc

Gimnázium biológia szakos osztályába jelentkeztem, majd a
Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai
Karának biológia szakos hallgatója
lettem. Itt szereztem meg az alapdiplomámat sejt és molekuláris
biológiából, és később itt vettem
részt az idegtudományi mesterképzésben. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Általános

Orvostudományi Karának Elméleti
Orvostudományok Doktori Iskoláját elvégezve tudományos doktori
fokozatot szereztem idegtudományokból. Jelenleg dr. Siklós László kutatóprofesszor csoportjában
diákjaimmal és munkatársaimmal
a mozgató idegsejteket érintő sérülések sejtszintű és molekuláris
eseményeit vizsgáljuk.
– Mi a kutatási területe és mitől különleges?
– Az amiotrófiás laterálszklerózis jelenlegi tudásunk szerint gyógyíthatatlan betegség, ami főleg az
idősebb korosztályt érinti. A betegség talán legijesztőbb része, hogy a
beteg szellemileg teljesen ép marad, viszont az izmai lassan „elfelejtenek” jól működni. Az izmok
mozgatásáért felelős idegsejtek
máig ismeretlen okból elkezdenek
pusztulni, így funkciójukat elveszí-

Élet a postagalambokkal
Már az ókori rómaiak is használták hírvivőként a galambokat, a
világháborúk idején pedig fontos politikai és titkosszolgálati feladatokat láttak el katonai információk továbbítóiként. Hazánkban
néhány évtizede élte fénykorát a postagalambászat, hobbi és versenysport minőségében egyaránt. Napjainkban egyre kevesebben
áldozzák szabadidejüket erre a tevékenységre. Nem úgy a kiskunfélegyházi Tóth Ferenc, aki szerint a fiatalok számára is vonzó elfoglaltság lehet a galambászat. Mint elmondta, ő maga körülbelül
hatéves kora óta hódol e szép hobbinak, eleinte díszgalambokat
tartottak a családban, majd a versenyzésbe is bekapcsolódott.
– 2005-ben csatlakoztam a Magyar
Postagalamb Szövetséghez, később
elkezdtem a versenyzést is. Kiskunfélegyházán még néhány évtizeddel ezelőtt két egyesület működött.

Mára csak egy csapatunk maradt 16
taggal, ebből 12-en aktív versenyzők. Sajnos, a legtöbb társunk idős
már. Nagyon hiányoznak a fiatalok
közülünk – mondta el Tóth Ferenc.

– Hogyan különböztetik meg
egymástól az egyedeket?
– A jószágok ötnaposan kapnak
egy gyűrűt a lábukra, amit nem lehet levenni. Ha sérülés éri azt, nem
indítható többet az állat versenyen.
A másik lábára kerül egy chip-es
gyűrű, amely kódolható. Tartalmaz egy születési évszámot, egy
egyedi azonosítót és egy helységazonosítót. Ezt át lehet tenni másik galambra is, és minden olyan
információt tartalmaz, amellyel
beazonosítható a versenyző. Indulás előtt le kell olvasni az adatokat,
majd a hazatérést követően újra.

teni. Ez izomerő gyengeséggel kezdődik, aminek a beteg kezdetben
nem tulajdonít nagy jelentőséget.
Eleinte nem sikerül bekötni a cipőfűzőjét, nehezére esik megemelni
egy poharat vagy épp izomgörcsök
kínozzák. Elindul a sejtkárosodás, aminek az oka az esetek kis
részében családi halmozódásra,
vagyis genetikai okokra vezethetők vissza, míg nagyobb részében
az okok mindmáig ismeretlenek. A
betegek gyakorlatilag saját testüknek a rabjai lesznek, és jellemzően
három-öt éven belül, teljesen mozgásképtelenséget követően hunynak el.
– Milyen tervei, céljai vannak
az elkövetkező évekre?
– Jelenleg számos hazai, illetve
a Cambridge-i Egyetem néhány
kutatócsoportjával együttműködve
igyekszünk az idegi degeneráció és
regeneráció folyamatairól minél
többet megtudni, és az érintettek
életminőségét javítani. Szeretnék
új tudományos módszereket megismerve még jobban elmélyedni
e témában, és egy olyan önálló
kutatóvá válni, aki képes lehet a
gyógyászatba is átültethető áttöréseket elérni – a megnövekedett átlagéletkor miatt mind gyakrabban
előforduló – idegi degenerációk
vizsgálatában.

V. B.
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Papírtorta ajándékba

foglaltságokat. Mint mondja, neki
a koncentrálás a kikapcsolódás
és a megnyugvás. Kislány korától
kezdve érdeklődött a különböző kézimunkák iránt. Édesanyja
megtanította horgolni, de Gyöngyi mindig kereste az újdonságot,
amit kipróbálhat, tovább fejleszthet. Akkoriban azonban nem volt
lehetősége olyan alapanyagokat

beszerezni, amelyeket egy-egy bonyolultabb dolog megkívánt volna,
de ennek ellenére igyekezett a legtöbbet kihozni magából. Gyermekeinek macikat varrt, amelyekből
az egyiket nekem is megmutatta.
Nappalijukban szétnézve minden kiegészítő színben passzol
és a legtöbb saját keze munkáját
dicséri.
– Honnan jött az ötlet, hogy
papírtortákat készítsen?
– 2018-ban a keresztlányom
születésnapját ünnepeltük és valami maradandó ajándékon gondolkodtam. Interneten láttam
hasonlókat, eszembe jutott, hogy
én is készíthetnék ilyet. Az elmúlt
években egyre jobban beleástam

magam a tökéletesítésbe és már
a technológiája sem okoz gondot,
a díszítésnek meg csak a képzelet
szabhat határt.
– Kik rendelik a tortákat?
– Elsősorban az ismeretségi körömből keresnek meg, de kértek
már tortaszeleteket, mint esküvői
köszönőajándékot is. Ezt úgy kell
elképzelni, hogy a tortaszelet csomagolásként funkcionál, amelybe
bonbonokat, üzeneteket, vagy éppen apróságokat lehet elrejteni.
Ezekben az a jó, hogy megmaradnak és örök emlékként el lehet
tenni. Készítettem egy kisfiúnak
is tortát születésnapra, neki az
volt a kérése, hogy ne díszítsem,
hanem maradjon meg eredeti
színben.
– Milyen előkészületet igényel az elkészítése?
– Nagyon precíz, pontos méretek és vágások szükségesek hozzá, hogy ha egymás mellé tesszük
a tortaszeleteket, szabályos kört
kapjunk. Már egészen belejöttem
a fázisokba, mindig van itthon
hozzá alapanyagom. Ha olyan
helyen járok, ahol szalagokat,
díszeket árulnak, már azon gondolkodom, mihez tudnám felhasználni. Előre is szoktam dolgozni.
A virágok hajtogatása kifejezetten
pepecselős munka, de nagyon élvezem. A család már elfogadta,
hogy ráérős időmben méricskélek, szabok, vágok és ragasztok.
Többször megfogalmaztam már
magamnak, hogy vajon olyan
hosszú életű leszek-e, hogy minden kreativitásomat ki tudjam élni
– ezzel a gondolattal, mosolyogva,
csillogó szemmel zárta az interjút
Gyöngyi.
További
képek
találhatók
az Esküvői köszönőajándékok
Facebook-oldalon.

V. B.

Ezeket összesítve születik meg a
végeredmény. Úgy tartják, hogy a
postagalambászat a galambászat
csúcsa, mivel csak egészséges állat tud versenyezni.
– Mi a jó versenyző titka?
– A kiváló eredmények elengedhetetlen feltétele az étkezés. Pontos mérést és hozzáértést igényel
a takarmány beltartalmának meghatározása, kimérése. Erre szakosodott cégek is vannak már, akik a
fajtának, korának és versenyszámának megfelelően állítják össze
a magokat.
– Hogyan készítik fel a
galambokat?
– Áprilistól kezdve 12-13 hétvégét érintenek a versenyek, ahol
az egy évesnél idősebb állatok

mérik össze tudásukat. Mint más
sportágakban, úgy itt is a tréninggel kezdődik minden. Először
kisebb, 10 km-es távokra küldjük
a galambokat, majd folyamatosan növelve a terhelést, lassan
eljutunk a 240 km-es, hivatalos
versenytávhoz. Úgynevezett kerületekben versenyzünk, vagyis a
környező városok: Cegléd, Lajosmizse, Kecskemét és Nagykőrös
tartoznak hozzánk. Távok tekintetében négy nagy csoportot különböztetünk meg: a rövid 100300 km, a közép 300-500 km,
a hosszú 500-800 km és létezik
maratoni is, amely 800 kilométertől indul. Azt tartják, hogy a
Föld mágneses ereje hívja haza
őket és csupán az utolsó öt kilo-

méteres szakaszon tájékozódnak
a szemükkel.
– Mi történik a már kiöregedett példányokkal?
– Akár 10 évig is versenyezhet
egy állat. A legeredményesebbeket
árverésen adják el, akár milliós
összegekért is. Ezeket tenyésztésre használják. Minden versenyző
egy-kétévente selejtezik az állományából. A sikeresek megmaradnak,
a többi sokszor az asztalon végzi.
– Milyen célokat szeretnének elérni a sportág megőrzése
érdekében?
– Szeretnénk felkelteni a fiatalok érdeklődését is a galambászat
iránt, és további sikereket elérni
magyar és külföldi versenyeken.

V. B.

Ha egy tortára gondolunk, egy finom, szépen feldíszített, habos
sütemény képe jelenik meg lelki szemeink előtt. Ez a kép kifejezetten igaz, az alkalomra készült torták vonatkozásában. A
cukrászmesterek művei gyorsan elfogynak és csupán az elkészült képek maradnak meg számunkra kedves emlékként. Kátai
Gyöngyi, a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa szeretett volna olyat alkotni, amely évek múltával is maradandó, kézzelfogható ereklye lehet.
Először az unokahúgának készített papírtortát, mondanom sem
kell, hogy hatalmas sikert aratva a
családon belül. A tökéletesen kivitelezett alkotásokig hosszú évek
kitartó munkája és szorgalma kellett. Erről az útról mesélt lapunknak találkozásunk alkalmából.
Gyöngyi kicsi kora óta szereti az
aprólékos és precíz kézműves el-
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Elérkeztek a várakozás hetei
Különös, korlátozásokkal teli évet tudhatunk a hátunk mögött. A
megszokott dolgaink egy csapásra eltűntek, megváltoztak, átalakultak. A vírushelyzet idén nem teszi lehetővé a közkedvelt, hagyományos adventi gyertyagyújtásokat a városháza előtt, ezeket
a nyilvánosság kizárása mellett végzik. Elmaradnak az áldások,
amelyek minden egyes fellobbanó gyertyalángot kísértek éveken át. Megkértük Rónaszéki Gábor plébánost és Hajagos Gyula
atyát, írásban juttassák el adventi gondolataikat az olvasókhoz.

Ajándékká válni
Van úgy, hogy a hullámok összecsapnak a fejünk felett és elveszítjük a reményt. A rossz hírek
naponta elárasztják a címlapokat,
a weboldalakat és a televíziót. A
médiák fojtogatnak bennünket
azt sugallva, hogy a gonosz teljes
mértékben győzedelmeskedik mai
világunkban. Naponta szembetalálhatjuk magunkat rosszindulattal, erőszakkal, visszaélésekkel,
hazugságokkal, betegségekkel és
félelmekkel, látszólag mindent elborít a szenny. De nem így van. Ez
a valóságnak csak az egyik oldala.
Mert a másik oldalon ott vannak a
gyermekeikért minden áldozatot
vállaló szerető szülők és nagyszülők; ott vannak a betegekért heroikus küzdelmet folytató orvosok és
ápolók; ott vannak a szebb jövőért
az egészségüket is kockáztató pedagógusok; és hosszú sorban sorolhatnánk mindazokat, akik másokért
dolgoznak, másokért élnek. Mennyi
szeretet, mennyi jóság, mennyi önzetlenség, mennyi áldozatosság,
mennyi figyelem és jószándék vesz
körül bennünket naponta! Mindez
ellensúlyozza a rosszat, és ösztönzést ad, hogy túllépjünk rajta, és
reménnyel teljünk el.
Amikor karácsonyra készülünk,
éppen ez a remény fakad fel bennünk. Isten szeretete nemcsak
megteremtette a világot, hanem
egyszülött fia által azt is megmutatta, hogy a boldogságra hívott meg
bennünket. A boldogság azonban
nem pottyan az ölünkbe, hanem
meg kell dolgoznunk érte. A bol-

dogság nem a gondtalan és szenvedésmentes élet termése, hanem az
önfeláldozó szeretet gyümölcse.
Isten fia belépett ebbe a világba, hogy része legyen az életünknek; hogy példát és erőt adjon. Ő
meg akarja nyitni a szemünket, az
értelmünket és a szívünket, hogy
egymás felé fordulva, egymással és
egymásért éljünk. Jelenléte a világban újra és újra ráirányítja a figyelmünket, hogy az igazi boldogság
valóban csak az önfeláldozó szeretet gyümölcse lehet. Ne kíméljük
hát magunkat! Akarjunk ajándékká
válni mi magunk! Áldott készülődést, és ebből fakadó boldog karácsonyt mindenkinek!
 Rónaszéki Gábor plébános

A szív és a lélek
szabadsága
Évszázadok óta az emberiség
történelmének része a karácsony
megünneplése. Az ünnep az a nap,
amire készülünk. A készületet az
határozza meg, hogy mit ünneplünk. Először is azt kell végiggondolni mindenkinek, hogy számára
a karácsony minek az ünnepe. Akik
úgy gondolják, hogy a karácsony
a családi találkozás ünnepe, azok
megszervezik a családon belül,
hogy ki mikor ér rá, megbeszélnek
egy mindenki számára alkalmas
időpontot és összejönnek. Akik
számára a karácsony az ajándékozás ünnepe azok napokig tartó
tépelődéssel megpróbálják kitalálni, kinek mit adjanak ajándékba,
ezután pedig következik a számolgatás, hogy mire is van lehetőség,

majd a keresgélés az üzletek polcain, hogy a kigondolt ajándék hol
is van, végül a majdnem végtelen
sorba való beállás a pénztárak
előtt.
Ezekből mindből lehet egy-egy
kicsi, de a karácsony Jézus születésének az ünnepe. Azt a születésnapot szoktuk megünnepelni, ami
fontos számunkra. Még mindig úgy
látszik, hogy fontos az emberiség
számára Jézus, mert megünnepli
a karácsonyt. Az ünnepi készület
része a várakozás. Az adventi várokozás hetei sok mindenre lehetőséget adnak. Egyik nagy lehetőség
a várakozás ideje alatt, tisztázni
önmagunkban, hogy mi is az igazán
fontos. A mostani világhelyzet még
erősebben késztet, hogy fontossági
sorrendet állítsunk fel. Láthatjuk
akár a közvetlen környezetünkben,
hogy akár egyik napról a másikra
elveszíti jelentőségét, fontosságát,
amiről azt gondoltuk, hogy élni sem
tudnánk nélküle. Olyanok kerül-

nek előtérbe, amire addig nem is
gondoltunk.
A várakozás másik nagy lehetősége a szív és a lélek mélyén
felkészülni Jézus születésének ünneplésére, egy kicsit közelebbi kapcsolatba kerülni vele. Valamennyit
mindannyian tudunk róla, talán
még a régi hittanórák, olvasmányok, filmek emléke ott van bennünk, De ezeket az élményeket, ismereteket fel kell eleveníteni, mert
csak biztos tudás birtokában fogjuk majd várni a karácsonyt. Jézus
Krisztus nem egy homályba vesző
valaki, hanem az Istentől küldött
válasz az emberiség számára.
Őáltala ismerheti meg a világ az
igazságot. Aki ismeri az igazságot,
annak nem kell félelemben élni. Jézus azért jött el a világba, hogy az
emberiség számára elhozza a szív
és a lélek szabadságát. Ha így tudjuk ünnepelni a karácsonyt, akkor
a külső körülmények talán nem is
olyan fontosak, mert igazán ünnepelni az tud, akinek a szívében van
ünnep.

Hajagos Gyula atya

Száz facsemetét ültetnek
el az Alsótemetőben
November vége, december eleje, azaz a lombhullás utáni, fagyok előtti rövid időszak a fásítások ideje. Ilyenkor végezzük
a városi faültetéseket is. Az idén a közterületi fakivágások
után előírt pótlásokból tudunk mintegy 100 darab földlabdás facsemetét elültetni. Miután a csemetéket még legalább
két-három évig rendszeresen gondozni kell, ezért az adott évi
telepítéseket igyekszünk egy adott területen végezni. Idén az
Alsótemető egykori hátsó, de az új ravatalozó megépítésével
központivá vált régi temetőterületét szeretnénk rendezni –
mondta el Nagy Ágnes városi főkertész.
A tervek szerint itt a ravatalozó
és az 5-ös út felőli gazdasági
bejárat között, mintegy 350 m
hosszú temetőkerti sétaút létesül majd, két oldalán széles fásítással. A fásításban kocsányos

tölgyek, keskenylevelű kőrisek,
kislevelű hársak, lándzsás levelű égerek és néhány örökzöld
fa kap helyet. Erre az útra fut ki
a temető nyugati, nagyobbik temetett területének legtöbb kerti
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Karácsonyi sütemények régen és most
Az ünnep, az étkezések összehozzák a családot. Több nemzetnek,
így nekünk, magyaroknak is nagyon fontos hely a családi asztal.
Sok gond, bánat, szomorúság illan el egy csapásra, ha együtt a
család. Ha azt érezzük, hogy az egységünk örök és megbonthatatlan, az a legtöbb nehézségen átlendít. Abban megegyezhetünk véleményem szerint, hogy a 2020-as év nem a legkönnyebb
éveink egyike volt, mégis hiszem, hogy ezen a karácsonyon is
lesznek felejthetetlen pillanataink a családi asztalnál. Hogy ezek
kellőképpen édesek is legyenek, karácsonyi süteményeket idéztünk fel régről és napjainkból. A múltidézésben a Kiskun Múzeum
igazgatója nyújtott segítséget.
Beszélgetésünkre egy régi receptes
füzettel és egy tányér sütemén�nyel érkezett Mészáros Márta.
A sütemény elfogyott, a receptes
füzetnek pedig megismertem a
történetét. Még a 80-as években
kapta testvérétől a kifejezetten receptek gyűjtésére hivatott ajándékot. Nagymamája süteményeit az
egész család rajongásig szerette,
így Márti megkérte a nagyit, hogy
saját kezével jegyezze le a füzetbe
azoknak az édességeknek a receptjét, amiket minden ünnepkor
elkészített. Ebből a füzetből készült most a mézes sütemény, amit
megkóstolhattam.
– A nagymamám gyönyörű írásával lejegyezve a mézes puszedli
recept, igazi kincs – mondta az
igazgató.
Később elmesélte, hogy 2003tól kezdte kutatni tudatosan a
süteménysütési szokásokat, kezdetben a félegyházi cukrászok
történetével. Aztán megismerkedett a megye más településeinek
édességeivel és mindenhol volt
valami különleges hagyomány.
Amit ma tradicionális karácsonyi
útja. Különlegessége a területnek, hogy egy részén megmaradt
az eredeti szép, hullámos, kissé
dimbes-dombos talajfelszín, és
miután évtizedekig a temető távoli részének számított, az egykori régi sírok mára felszámolódtak, így a terület újra temethető.
A főkertésztől megtudtuk azt is,
hogy itt egy fás-ligetes, ritkábban temetett sírkert kialakítását
tervezik, miután az elképzelt belső sírkerti út másik oldalán lévő
mélyebb fekvésű természetes élőhely továbbra is megmarad.
– A fás liget kialakításához már
ajánlottak fel magyartölgy-csemetéket, amelyeket több madárvonzó fával kiegészítve szeretnénk majd eltelepíteni. Jelenleg
a tervkészítés szakaszában tartunk, de a fapótlásokból most
év végén elkészülő fásítás már

süteményeknek gondolunk, annak
nagyjából 100-150 éves múltja
van. Régebbről nem áll rendelkezésre anyag lejegyzések híján, az
ismeretek generációról-generációra szálltak. A kutatók a társadalmi rétegek alapján különböztetik
meg, hogy milyen édesség kapott
helyet a karácsonyi asztalon. Az
alap a kalács volt, hiszen ennek
már nagyon nagy múltja van. A
14-15. században, a paraszti beszolgáltatások idején létezett már
a kalács. Ezt a fajta édességet az
különböztette meg a kenyértől,
hogy a lisztet egészen finomra
őrölték, majd átszitálták és ez
volt a kalács alapja. Csak ünnepkor, különleges alkalmakkor készítette a paraszti réteg. Ezek a mai
kelt tészták, amiket kezdetben
töltetlen formában, később töltött
verziókban fogyasztottak. Gyakorlatilag innen indul a süteménytörténet. Később már bélesekről beszélhetünk a feljegyzések szerint,
ezek már töltött tészták voltak.
A 19. században már írott formában találkozhatunk sütemény
receptekkel, ettől az időszaktól

bőséges információ áll rendelkezésre. Félegyházi viszonylatban
kedvelt karácsonyi sütemény volt
a fonott kalács, a diós, mákos
hajtott. Ezeket az ételeket meg is
szentelték. Szívesen készítették
a réteseket, a hájas tésztákat is.
A mézes sütemények, mézeskalácsok sütése az iparosok, mesterek feladata volt. Kezdetben ők
ismerték a készítés titkait. Innen
kerül be a háztartásokba nagyjából az 1900-as évek elején. A 19.
század második felében megjelentek a receptes könyvek, amelyekben meglepő módon már szó
esik az egészséges és takarékos
táplálkozásról.
A sütés tudománya a 20. század
első felében mindenki birtokában
volt, később már csak az idősek
rendelkeztek a hagyományos receptúrák ismeretével. A II. világháború utáni időszak korszakhatár
volt, innen sok tekintetben megváltozott a világ. A nők tömeges
munkába állása méginkább átalakította a sütés-főzési, ezáltal az
étkezési szokásainkat. Szokás lett

ennek a koncepciónak a része.
November végére megtörtént az
út nyomvonalának durva tereprendezése és az ide eső néhány
régi sír felszámolása. Az új fáknak igyekszünk minél kedvezőbb
életfeltételeket teremteni, ezért
nagyméretű kb. egy köbméternyi
gödörbe komposzt, zöldhulladék
– falevél, fűnyesedék –, építési
területről leszedett humusz kerül,
a fákat ebbe az ültető közegbe
ültetjük, továbbá a frissen bolygatott földet is vastagon bemulcsozzuk ilyen zöld anyaggal. Az
első néhány évben ugyanis leginkább a gyökér megkapaszkodását
kell majd segíteni – ismertette a
főkertész hozzátéve: nem titkolt
törekvésük, hogy a jövőben szeretnék a zöldfelület-gazdálkodási
munkák során keletkező zöldhulladék minél nagyobb részét újra-

hasznosítani a városi
zöldfelületeken, mivel a természet
rendje szerint ott van
szükség
rájuk. ahol
keletkeznek.
–
Adve n t b a
léptünk, a
várakozás
idejébe. Sokféleképpen lehet várakozni – gondolattalanul, félve,
tétlenül, morgolódva, talán nem
is érdemes sorolni –, de az igazi
várakozás mindig nyitott a változásra, felkészül, előre, felnéz, és
reménykedve bízik. Okos sáfár
módjára kell elhatározni: jól sze-

bevinni a süteményeket a munkahelyre, általában névnapokat ünnepeltek ilyen módon. Megkezdődik a
receptek csereberéje, az 1970-es,
80-as években sokszorosított gépelt oldalakon terjesztették a tudást. Az édességek terén kinyílt
a világ: újítottak, alkottak. Ezek
voltak a modern, cukros sütemények, amelyek az akkori karácsonyokon összeadódtak a nagymama által készített hagyományos
finomságokkal.
Ma már hosszú és alapos kísérletezés eredménye az, hogy
milyen desszert található a karácsonyi asztalokon. Lehet közötte
töltött és töltetlen kalács, linzer,
zserbó, rétes, bejgli, hókifli, kókuszkocka, mézesek, krémes és
lekváros finomságok, torták. Lehet
ötvözni a modern elgondolást a
hagyományossal.
– A közös érzés a fontos, a közös étkezés élménye. Készítsék el
a hagyományos süteményeket is és
tanítsák meg a következő generációnak – tanácsolta végül Mészáros Márta.
Z. A.

retnénk élni az idővel, alkalmakkal, lehetőségekkel. Ennek jegyében fogtunk ehhez a feladathoz is.
Ajándékként megélve a munkák
lehetőségét, örömét, nehézségét,
a jövőbeni eredmény reménységét – zárta gondolatait Nagy
Ágnes.
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Adj jó szívvel!
November 23-án elindult a Torony ABC és Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának közös gyűjtési akciója, amely egészen
december 20-áig tart.

Bajzák-Csikós Ágnes, a Torony
ABC üzletvezetője és a gyűjtés
szervezője elmondta, hogy hisznek
a csodákban, az emberek jóságában és az összefogás erejében.
Idén úgy gondolta, hogy muszáj segíteni, hiszen nagyon sokan kerültek nehéz helyzetbe a vírus miatt,
sokan vesztették el munkájukat,
ezáltal pedig a bevételi forrásukat.
Sajnos vannak olyan rászorulók,
akiknek a napi étel előteremése is
gondot okoz. Helyben, a Bercsényi
utcai Torony ABC-ben elhelyezett
gyűjtőkosárba várják a felajánlott
tartós élelmiszereket, amelyeket
aztán az önkormányzat segítségével a biztosan arra rászoruló családoknak juttatnak el. Hozzátette:

sokszor hitetlenek az emberek,
ezért tartották fontosnak, hogy az
önkormányzat segítségét kérjék.
Bajzák Andrea, az önkormányzat ifjúsági referense elárulta, hogy
nagyon örültek a kezdeményezésnek. Azonnal egyeztettek Ódor
Lászlóval, a Szociális és Közfoglalkoztatási Osztály vezetőjével a
rászorulók névsorát illetően. Elmondta, hogy sajnos a lista növekszik évről-évre, de látótérbe vannak azok, akiknek szükségük van
a segítségre. A csomagok folyamatos szállításában nyújtanak majd
segítséget az önkormányzat szociális csoportjának munkatársai.
A szervezők kérik, hogy amen�nyiben megtehetik, egy liter olajjal,
egy kilogramm liszttel, szaloncukorral, konzervvel segítsék azok
karácsonyát, akiknek ezek beszerzése nehézséget okoz. Adományaikat leadhatják a Torony ABC-ben,
további információt a helyszínen
kaphatnak, vagy keressék az üzlet
Facebook-oldalát. 
Z. A.

Hasznos adomány
a mentőknek
Egy ózongenerátort adományozott a Kiskunfélegyházi Mentők
Alapítványnak Ladányi Endre vállalkozó. Ilyen készüléke van
már egy a mentőállomásnak, így most lehetőség nyílik egy időben akár több mentőautó, vagy a mentőállomás helyiségeinek
ózonos fertőtlenítésére is. Ez azért is fontos, mert egy fertőtlenítési ciklus legalább 30-40 percet vesz igénybe – mondta el
a készülék átvételekor Papp György, a mentőállomás vezetője.
Az adományozó, Ladányi Endre,
a Green System Group Kft. képviselője a készülékről elmondta: – Az ózon környezetkímélő,
vegyszermentes megoldást jelenthet például a munkahelyeken, iskolákban, otthonokban,
de a gépjárművekben is. Gáz
halmazállapotának köszönhetően a kezelni kívánt terület minden pontjába eljut, még azokat

a felületeket is eléri, amelyeket
fertőtlenítő vegyszerekkel nem
lehet. Átjárja a kárpit szöveteit,
behatol a fa repedéseibe. A készülék a levegőből állítja elő a
szükséges ózonkoncentrációt,
majd az ózon visszaalakul oxigénné, így az eljárás végeztével
csak a tiszta, friss, fertőtlenített
levegő marad, káros vegyszermaradvány nélkül.

KÖRKÉRDÉS: Gondol-e a rászorulókra?
A rászorulók és nehézségekkel küzdő embertársaink megsegítése egész évben fontos feladat. Különösen egy-egy nehéz év
végén. Karácsony előtt több helyen adományt gyűjtenek, de az
év bármely szakában lehet segíteni a rászorulóknak.

Rakovszky Zsolt (50): – Egyesületeken és szervezeteken keresztül egész évben segítem a rászorulókat. A koronavírus-járvány
miatt legutóbb például 100 darab,

de év közben is nagy szükség van
rá. A gyerekes szülők elsősorban
ruháknak örülnek a legjobban,
sokan tartós élelmiszereket is
felajánlanak.

Bárdos László (89): – Támogatom a rászorulókat. Az iskolásoknak idén táskát adományoztam.
Segítem azokat, akiknek szükségük van rá. Kötelességünk segíteni a krízishelyzetben lévő, nehéz sorban élő embertársainkon
szolidaritásból is. Elsősorban a
gyermekeket támogatom, előttük
a jövő és az élet, ráadásul ők a
legkiszolgáltatottabbak.
Torzsás Nelli (48): – Az év
vége felé élelmiszert szoktam
adományozni
hipermarketen

Németországban már leselejtezett kórházi ágyat hoztunk be az
országba, amelyeket több intézménynek, szociális otthonnak juttatunk el. A legutolsó szállítmány
a Székely Rend Lovagjai Alapítványon keresztül került be. Emellett
– ugyancsak alapítványi keretek
között – támogatom a fogyatékkal
élőket, akiknek a képzése, taníttatása és megélhetése sokszor
nehézségekbe ütközik. Tapasztalatom szerint év végére megnő
az emberek adományozó kedve,

Szimandl János (71): – Elsősorban ruhákat szoktam adományozni, amiket a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat kiskunfélegyházi központjában adok le. Akad
köztük felnőtt és gyermekméret
is. Tiszta, és más számára még
hasznos darabok. Így nem veszik
kárba és nem a kukában végzi.
Másnak is azt javaslom, hogy ne
dobja ki a fölösleges holmit. Lehet az akár elektronikai cikk is. Ki
tudja, meglehet, hogy más számára még értékes lehet.
G. Z.

keresztül, ezen kívül ajándékcsomagot készítünk a lányommal a rászoruló gyermekeknek,
hogy a karácsony számukra is
szép legyen. Nekem szívből jön
az adományozás, úgy gondolom,
évente minimum egyszer-kétszer
mindenki megteheti. Előfordul
párszor az is, hogy pénzt adok a
rászorulóknak az utcán. Emellett
ruhát is adományozok, a számomra már fölösleges ruhadarabokat és a lányom kinőtt ruháit
ajánlom fel ilyenkor.
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Dallamos Csontváry-képek
Három félegyházi művész álmodott egy nagyot és megzenésítették Csontváry Kosztka Tivadar festményeit. Most kérdezhetné a
kedves olvasó, hogy hogyan lehet egy képet dallamokkal ábrázolni? Biztosíthatom önöket, hogy szenzációsan! Műkedvelőként,
de nem műértőként, meghallgattam a Vereb István, Szűts Tamás
és Váradi Ákos trió hanganyagát, és megjelentek lelki szemeim
előtt a Csontváryra jellemző különleges árnyalatok, fények és
formák. A zenéjükkel nagyon könnyű azonosulni, mert a könynyedebb számok kedvelői és a feszesebb, komolyabb zeneművek
rajongói is találnak benne szívhez szóló szerzeményeket.

A zene mindenkié
A jókedélyű interjú során egybehangzóan tört elő a három velem
szemben ülő férfiből a válasz a
kérdésemre: mi volt a céljuk ezzel a hanglemezzel? Az indoklás
szerint a zene mindenkié! Már az
ősi népek is használtak dobokat és
egyéb eszközöket mondanivalójuk
kifejezésére. Szinte megmagyarázhatatlan erővel hat az emberi
testre és lélekre az ütem. Ezért
szerettek volna egy olyan lemezt
létrehozni, amellyel a gyengén,
vagy egyáltalán nem látók is megtapasztalhatják a képzőművészet
nyújtotta élményt. Néhány budapesti múzeumban már van arra
lehetőség, hogy a vakok is részt

vegyenek a tárlatokon és kézzel,
illetve egyéb érzékszerveikkel „láthassák” a kiállított darabokat. A
vírushelyzet azonban ezeknek a
kirándulásoknak gátat szab. A CDket viszont mindenki hazaviheti, és
a saját, komfortos környezetében
átadhatja magát az élménynek.

Csontváry rejtélye
a 21. században is él
A máig meg nem értett művész
eredetileg okleveles gyógyszerész
volt. Művészeti stílusát nem lehet
egyik festészeti műfajba se besorolni. Kortársai is csodabogárnak tartották sajátos irányzata és
életvitele miatt. A képein használt
festékanyag összetételét a mai

KÖNYVTÁRSAROK
Adventi nyereményjáték
Adventi nyereményjátékot indít
december 20-áig Facebook-oldalán a Kiskunfélegyházi Petőfi
Sándor Városi Könyvtár. Arra invitálják az oldal látogatóit, hogy
kommentben írják meg vagy csatolják kedvenc könyvük fotóját,
amellyel a karácsonyi ünnepekre
hangolódnak. Ha esetleg még
nincs ilyen, ajánlunk néhányat a

könyvtár állományából, amelyhez
a Könyvátadó Pont vagy a Könyvfutár szolgáltatásokkal juthatnak
hozzá.
A négy-hatéveseknek szánta a
Móra Könyvkiadó az 1-2-3 perces
mesék című kötetét, amelyben
30, különböző hosszúságú történet található. A felolvasásra szánt
kacagtató mesék még izgalma-

napig sem sikerült beazonosítani.
Sok kutató vizsgálta a temperaszerű alapanyagot, amivel festett,
de még jelenleg is homály fedi a
pontos összetételt. Nagyon érdekes, hogy a múltszázadban készült
alkotások jelenleg is tiszta színűek
és nem veszítettek minőségükből.
Arra gondolnak a szakértők, hogy
a kémiában és vegyészetben jártas
piktor egy igazán különleges és
egyedi összetétellel dolgozott, ami
ellenáll az idő múlásának. A pasztelles árnyalatok voltak jellemzőek
rá, illetve a nap és a fény játékait elevenítette meg alkotásaiban.
Ízekre szedte a természetet, kiválóan ábrázolta a madarak látképét.

A három zenész egymásra találása
nem is lehetett volna profánabb.
István és Ákos egy lakodalomban
ismerkedtek meg és azonnal egy
húron pendültek a zene összekötő
szála miatt. Ákos zenei producerként egészíti ki a csapatot. István
Tamással szövődő barátsága akár
még bájosnak is mondható, ugyan-

is Tamás egy kunszállási falunapon éppen fellépni készült a kicsit
öregesnek titulált gitárjával, amikor meglátta István „Ferrarinak”
számító hangszerét. Kicsit talán
irigykedve szemlélte azt, és a jószívű István felismerve a helyzetet,
kölcsönadta neki a jobb hangzást
nyújtó zenei eszközt. Tamás ezúttal a prózai oldalát mutatja meg a
hallgatóságnak: bejegyzéseket olvas fel Csontváry naplójából.
A három férfi ma is elválaszthatatlan barát, számos újító ötlettel
szeretnék még megörvendeztetni
a művészeti ágak kedvelőit. V. B.

sabbá varázsolják a karácsonyt,
hiszen találkozhatunk a Mikulás
feleségével vagy összefuthatunk a
náthás rénszarvassal.
A fiatalok egyik kedvenc írója,
Leiner Laura Mindig karácsony
című könyve három novellából áll.
A főszereplőket a bevásárlóközpont mozgólépcsőjén december
23-a délután szervezett videó köti
össze, ám a továbbiakban is keresztezik egymás útját. E mű néhány órára garantáltan megidézi
azt a hangulatot, varázst, amelyet
idén sokan a járvány miatt nem
élhetnek át.

Sarah
Morgan
Gyere haza
karácsonyra!
című
regénye a
Skót-felföldön játszódik. Suzanne McBride,
mint mindenki, tökéletes karácsonyról álmodik. Számára az lenne
a legcsodálatosabb, ha mindhárom
örökbe fogadott lánya hazatérne
és így lenne együtt kis családjuk
szoros kötelékben. Kellemes olvasmány azoknak, akik szeretik a mély
érzelmeket és a titkokat.

A találkozások
időszaka

Hirdetés

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Köszönjük a megbízóknak és a vevőknek az elmúlt 13 év bizalmát az irodánk és az ingatlanértékesítőink felé! Továbbra
is várjuk Önöket nagy szeretettel a megszokott helyen lévő
irodánkba: Kiskunfélegyháza, Deák Ferenc u. 2. (bejárat a
Kossuth utca felől)
Hétfőtől-péntekig 9-től 18 óráig
Telefon: +36 76/655-125
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Közel állt a bravúrhoz
a Kiskunfélegyházi KC

Lezárta az őszi szezont
a P&P KHTK
Idei utolsó tétmérkőzését játszotta a megyei felnőtt férfi I. osztályú
bajnokságban a P&P Kiskunfélegyházi HTK, amely november 28-án
fogadta a Kecskeméti FS DSE csapatát a Constantinum Sportcentrumban. Az erőfölény a vendég

Izgalmas találkozót játszott a Kiskunfélegyházi KC felnőtt férfi kosárlabdacsapata, amely hazai pályán fogadta a Szolnoki Olaj KK-t
az NB II. keleti csoportjának 7.
fordulójában. A vendégek már 19
ponttal is vezettek, innen kapaszkodott vissza a KKC és az utolsó
negyed végén a fordításhoz is kö-

15

együttes felé billentette a mérleg
nyelvét, de hazai oldalon is akadtak jó periódusok.
Bács-Kiskun megyei férfi I.
osztály 15. ford., 11. 28.
P&P Kiskunfélegyházi HTK –
Kecskeméti FS DSE 18-31 (9-14)

zel került. Ez végül nem sikerült, a
vendégcsapat 75-70-re győzött a
végig nagyot küzdő és lelkes hazai
együttes ellen.
Férfi NB II. keleti csoport 7.
ford., 11. 29.
Kiskunfélegyházi KC – Szolnoki Olaj KK 70-75
(15-21, 18-14, 15-27, 22-13)

Országos főtáblára jutottak

Nagy sikert elérve, bejutott az ország legjobb 32 csapata közé a
Félegyházi Térségi Sportiskola U14-es serdülő fiú kosárlabdacsapata, így a továbbiakban a kiemelt bajnokságban folytatja
szereplését. Az FTSI minden korosztálya és csapata alkalmazkodott a járványügyi intézkedésekhez, az edzéseket szinte kivétel nélkül a Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnokban tartják
meg, csakúgy, mint a bajnoki találkozókat. A kosárlabda-szövetség részéről a versenyeztetés fenntartása a cél, aminek az
FTSI eleget tesz. Az U11-es kenguru korosztályban hat csapat,
az U12-ben, az U14-ban és az U16-ban fiú és lánycsapat, míg
az U18-ban fiú junior együttes vesz részt a bajnokságban.

Simon Zoltán szakmai igazgató elmondta, a jelenlegi járványügyi helyzetben az edzőkre
is nagy teher hárul, a szülőkkel
együttműködnek, hogy fent tudják tartani az edzéseket. Reményeik szerint közösen átvészelik a
nehézségeket.
A legszebb eredményt a serdülő fiúcsapat érte el. Szeptember második felében elkezdték

a bajnokságot és három forduló
hat mérkőzése alapján a területi
alapszakasz 18 csapata között
a negyedik helyen végeztek, így
bejutottak az országos kiemelt
bajnokságba. A 32-es főtáblán a
keleti és a nyugati régióban két
16-os csoportban folytatódik a
szezon. A félegyházi játékosok
nagy múltú egyesületek akadémiás csapatai ellen léphetnek
pályára. Többek között a végső
győzelemre esélyes debreceni
egyesülettel is találkoznak.
A sikert több éves szakmai
munka előzte meg. A 2007-es
és a 2008-as fiúk három-négy
éve készülnek együtt. Hozzájuk
csatlakoztak az előző szezon
U12-es bajnokságának legtehetségesebb játékosai. A serdülő
csapathoz több mint 25 gyermek
tartozik. Azok számára, akik a
kiemelt bajnokságban nem jutnak szóhoz, indítanak egy megyei
csapatot, így mindenki számára
játéklehetőséget nyújtanak. A
serdülő csapatban 10-15 játékos
rendelkezik hasonló képességekkel. Együtt érték el a sikert. A
gárda edzője Simon Zoltán. Segédedzője Vladimir Vujadinovics, aki mellett Ficsór Mihály
segíti a tréningeket.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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Minden település központja,
különösen a piac-környéki részek igen közkedveltek a kereskedők körében. Aki teheti,
ilyen forgalmas helyen nyit üzletet. Ez az igény megfogalmazódott Kiskunfélegyházán is,
ahol a Kossuth utca mellett a
Piactér számított népszerű kereskedelmi gócpontnak.
Itt épült fel a 19. század végén az
úgynevezett Bazár, amely földszintes toldalékszárnyként csatlakozott a város egyik legrégebbi épületéhez, az emeletes Görögházhoz
(különböző korszakokban ez utóbbi épület Kisvárosháza, illetve Halászcsárda néven élt a köztudatban). A Bazár elnevezés utalt az új
épület üzleti célú szerepére.
Egy új üzletsor létesítésének terve már 1889-ben felmerült a városi
tanács ülésén, de a helykijelölésre
csak később került sor. A végleges,
1892-es döntés értelmében az új,
nyolc üzlethelyiségnek otthont adó
épület a Görögház folytatásaként
készült el, homlokzattal az akkori
Draskovits-féle ház (később Állami

Anyakönyvi hírek
MEGHALTAK: Takács Istvánné Fekete
Anna, Törteli Márton, Hevér-Szabó István,
Buri Mihályné Kocsis Anna, Fazekas
István, Samu István, Polyák János, Seres
Imréné Dobák Ilona, Szabó Imréné
Ficsór Emma – Kiskunfélegyháza, Bóna
Sándor Tibor, Szívós János, Ádám Attila
István, Vörös Károlyné Horváth Mária,
Józsa Mihály, Kis Mihály, Kovács Jánosné
Kóbor Gizella, Kőrösi József Ferenc –
Kecskemét, Czakó Lászlóné Papp Rozália
– Pálmonostora, Pesti László – Városföld,
Dr. Kertész Lászlóné Szabó Julianna
Mária, Zsóri György, Varga Balázsné Tóth
Eszter – Nagykőrös, Szeri Mihályné Holl
Mária – Kerekegyháza, Nagy István, Varga
Sándorné Tuba Lídia – Izsák, Nemcsok
László, Németh Ernőné Aczél-Szabó

A Bazár nevű épületről

Áruház, majd régi Centrum Áruház)
felé nézve. A város több mint 7000
forintot biztosított az építkezésre. A
terveket Danszky Mihály félegyházi
vállalkozó készítette el. Az elkészült
új üzletházat a városi elöljáróság
már 1894-ben tíz évre bérbe is adta
Teréz – Tiszaalpár, Sándor Imréné Nagy
Irén – Jászszentlászló, Szabó Józsefné
Kovács Vilma – Tiszaug, Bán Antalné
Sáfrán Katalin – Lajosmizse
ÚJSZÜLÖTTEK: Simon Zorán (anyja
neve: Dévay Marina), Gácsi-Varga Zsolt
(Várkonyi Cintia), Romsics Adél (Tímár
Tímea), Kovács Zsófia Bianka (Kanálos
Brigitta), Buri Hanna Piroska (Gazdik
Katalin), Mihály Zara Erika (Ajtai Erika),
Domján-Almási Zente (Almási Betti), Péli
Hanna (Hegedűs Erika), Lovas Natasa
(Kovács Linda)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Hatvani
Anita – Vinter László, Németh Szilvia
– Pázmándi István, Véninger Barbara –
Török Ferenc, Palásti Orsolya – Vidéki
László, Farkas Zsuzsanna – Fekete Milán,
Fodor Katalin – Fedor Ádám, Balázs
Magdolna – Majorszki András, Bencsik
Noémi – Tóth Rafael Rajmund

Hirdetés

Legpraktikusabb ajándék karácsonyra!
Felújított PRÉMIUM notebook:

Dell E5430: Intel Core-i5 3330, 4 GB mem., 500 GB HDD, 14,1”os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 69.990 Ft
Fujitsu Lifebook E780: Intel Core-i5 520, 4 GB mem.,
320 GB HDD, DVD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 55.990 Ft
Lenovo T430: Intel Core-i5 3320, 8 GB mem., 320 GB HDD, DVD,
webkamera, 14”-os kijelző, 1/2 év gar.
br. ár: 73.990 Ft
Fujitsu LifeBook E752: Intel Core-i4 3340, 8 GB mem.,
500 GB HDD, DVD, 15,6”-os kijelző, 1 év gar. br. ár: 109.990 Ft
Új notebook:
Dell Inspiron 3593: Intel Core-i3 1005G1, 4 GB DDR4, 256 GB
SSD, webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar.
br. ár: 218.990 Ft
Acer A315-34: Intel N4000, 4 GB DDR4, 256 GB SSD, webcam,
14,1”-os kijelző, 3 év gar.
br. ár: 142.990 Ft

Közlemény
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Krausz Józsefnek, évi 1200 forintért. A „sorboltnak” is nevezett Bazár tehát viszonylag gyorsan megtérülő városi befektetésnek számított.
Az idők során az épület egyes
helyiségei funkcióváltáson estek
át. Átalakult maga a homlokzat is,

hiszen a korábbi egységes portálok rendszere az átépített nagyobb
méretű kirakatok miatt megbomlott. Mára az épület eredeti „Bazár” elnevezése szinte teljesen kikopott a köztudatból.
Ónodi Márta

Advent első gyertyája
November 29én, vasárnap
este családias
hangulatban,
nyilvánosság
nélkül lobbant
fel az első
gyertya a város
adventi
ko s z o r ú j á n .
Az eseményen
megjelent
Csányi József
polgármester,
Rosta Ferenc
és Balla László alpolgármesterek és az önkormányzat képviselői. Az eseményt követően Csányi József
polgármester arról beszélt, hogy
2020-ban számos megpróbáltatás és veszteség ért bennünket,
KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT.
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 1.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

majd kifejezte jókívánságait és
felhívta a figyelmet a szeretteinkkel, a családdal töltött idő és
a szeretet fontosságára. Végezetül mindenkinek boldog karácsonyt kívánt.
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

A KÁBEL TEAM Kft. értesíti Kiskunfélegyháza lakosságát, hogy az újonnan létesített kis- és középfeszültségű hálózatot
szakaszosan november 4-én, 10-én, 16-án, 17-én és 25-én helyezték üzembe a haleszi hűtőház környezetében.
A vezetékek és berendezések érintése tilos és életveszélyes!

