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A mihamarabbi nyitásban bíznak
Fotó: Fantoly Márton

A plüssöket a városi könyvtár
és az üzlet vendégei
ajánlották fel

Mihamarabbi nyitásban bíznak a kiskunfélegyházi éttermek, mert
– mint mondják – ahhoz a lélektani határhoz közelednek, ami
után már nem tudják fenntartani vállalkozásukat.
tő is kiveszi a részét a munkából:
levest mer ételesekbe, székeket
javít, vagy kiszállít. Abban minden
általunk megkérdezett étterem
vezetője, tulajdonosa egyetért,

dezvények hozzák a profitot egy
étterem számára. Pont azok, amelyek a 2020-as évben alig néhány
hónapig termeltek hasznot. Az á
la carte ételeket viszont nem szívesen eszik meg otthon, dobozból
az emberek. Drasztikusan csökkentett nyitvatartással üzemelnek,
sajnos többre nincs igény.

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

Folytatás a 2. oldalon!

A 2020-as év bevétel tekintetében
legtöbbüknél 50 százalékos viszszaesést mutat, de vannak, akik 65
százalékos csökkenésről számolnak be. Nem ritkán az üzletveze-

hogy a cél elsődlegesen a túlélés,
a költségeket minimalizálni kell, és
így talán még egy ideig a felszínen
tudnak maradni. Az elmúlt időszak
kimerítette a tartalékokat, minden
kiadott forintot mérlegelni kell.
A Rózsakert Vendéglő tulajdonosa szerint az á la carte, vagyis az
étlap szerinti étkeztetés és a ren-
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Folytatás az 1. oldalról

volt, az elmúlt időszakban mégis
az előző évek harmadára csökkent
a bevételük. Tapasztalata szerint
nagyon kevés pénzből gazdálkodnak a háztartások, így első körben
az ételen spórolnak. Ő veszített el
alkalmazottat a járványügyi helyzet miatt, de családon belül megoldották a munkaerőhiányt.

Véleménye szerint egyetlen vállalkozás sem éli túl, ha a helyzet
még hónapokra konzerválódik. A
korlátozásoknak maradéktalanul
eleget tettek, érthetetlennek és
igazságtalannak tartja, hogy míg
a multinacionális üzletláncokban
rengeteg ember megfordul egyszerre, az éttermekben még mindig tilos elfogyasztani egy ebédet,
vagy vacsorát. Mint mondta: „Próbálunk a kollégákkal a bajban is
együtt maradni, de ez úgy látom, a
végtelenségig nem megy.”
A Fornetti Altro tulajdonos-üzletvezetője arról számolt be, hogy igény
szerint most is kiszállítanak, de
vannak, akik bejönnek az ételért,
és otthon fogyasztják el. Nem kellett kapacitást növelniük, de nem
is csökkentették a munkavállalók
számát. Voltak viszont kényszerű
megoldások, amelyeket muszáj volt
alkalmazni. Például a munkavállalók bérét és óraszámát csökkentették, így viszont sikerült megőrizni
a munkaviszonyukat. Mint mondja,
mindvégig párbeszédre törekedett,
és minden döntést előre megbeszélt az alkalmazottakkal. A bevétel jóval kevesebb, mint más, békebeli években, hiszen kevesebben
visznek és kérnek ebédet. Egy kis
mosolyt szerettek volna csalni a
hozzájuk betérők arcára azzal, hogy
az asztalok melletti székekre plüssmackókat ültettek (fotó címlapun-

kon). A játékok azonban boldogan
átadják a helyüket a vendégeknek,
amint lehetőség lesz rá.

A Desperado Étterem és Söröző
vezetőjétől megtudtuk, hogy javarészt a menü dominál náluk,
de nagy számban kérnek sültes
tálakat is a vendégek otthoni fogyasztásra. Minden alkalmazottat
szeretne megtartani. Ennek érdekében előfordul, hogy felszolgáló
munkatársak most a konyhában
segítenek be. Így sikerül megoldani
a folyamatos munkát, és előteremteni a munkabért. Nagyon bízik a

A 2 Serpenyő Bisztró vezetője megkeresésünkre elmondta, hogy az
ő profiljuk eddig is a menüztetés

legkésőbbi márciusi nyitásban, addig amennyit bír, annyit spórol. Úgy
tűnik, hogy a vendégek is bíznak

Tájékoztatás részszámla meg
küldési gyakoriságváltozásról
A BÁCSVÍZ Zrt. víz- és csatornadíj részszámla küldési gyakorlata 2021. február
1-jétől kezdődően megváltozik a kiskunfélegyházi üzemmérnökség területén.
A korábban megszokott havi gyakoriságú

számlakiállítás helyett, kéthavonta készítjük
el a részszámlákat ügyfeleink részére az alábbi települések esetében:
Kiskunfélegyháza,
Kunszállás,
Pálmonostora,
Bugac,
Bugac-

ebben, hiszen elmondása szerint
esküvők, családi események tekintetében már vannak foglalások.

A Csillag Vendéglő vezetője is
megerősítette, hogy nagy visszaesést tapasztaltak ők is a bevételben, de szerencsére egy ember
kivételével egyelőre minden alkalmazottat meg tudtak tartani. A felszolgálók jelenleg más munkakört
töltenek be, valamint úgy vészelik
át ezt a nehéz helyzetet és oldják
meg, hogy meglegyen az elegendő munkaóra, hogy a karbantartásban segítenek: asztalokat javítanak, székeket újracsiszolnak,
felújítanak, újrahúznak. Máskor
csak a szükségeset végzik el, most
viszont egy teljes körű ápolást, javítást kaptak a bútorok. Ők újdonságként a kedvező áron kínált diákmenüt vezették be, megcélozva
természetesen az online oktatásban részt vevő középiskolásokat,
így próbálják segíteni a szülőket.
„Olyannak neveltek, hogy a legnehezebb helyzetben is tartsak ki,
mert ha kitartunk, akkor van lehetőség a túlélésre” – mondta a jövőről az étteremvezető.

pusztaháza, Petőfiszállás, Gátér,
Fülöpjakab.
Fentiek miatt a változásban érintett területek esetében a díjak fizetése is kéthavonta
lesz esedékes.
A változást a társaság működési területén folyamatosan vezetjük be, ügyfeleinket
számlához csatolt levélben külön értesítjük a
számlakiállítási gyakorlat módosítását megelőzően.
BÁCSVÍZ Zrt.
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Várják az ajánlásokat a kitüntető díjakra
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata – a 10/2016. /IV. 01. /
önkormányzati rendelete alapján – lehetőséget kínál kitüntető
cím, kitüntető díjak és elismerő oklevél adományozására.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának célja, hogy kifejezhesse
nagyrabecsülését mindazon polgároknak, akik a helyi közösség szolgálatában, a város jó hírének öregbítésében, fejlődésének elősegítésében, valamint a nevelés-oktatás, az egészségügy és szociális ellátás,
a közszolgálat, a város közbiztonságának védelme, a sport, a művészetek és a tudomány terén kimagasló és példamutató tevékenységet
fejtettek ki.

Az alábbi kitüntetések adományozhatók:
„Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyházáért” kitüntető cím,
„Petőfi Emlékérem” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Tiszteletbeli Polgára” kitüntető cím,
„Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díj,

Új irodát nyitott
a hulladékszállító cég
Az FBH-NP Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltató, tájékoztatja a lakosságot, hogy január 12-étől új
ügyfélszolgálati irodában várja ügyfeleit Kiskunfélegyházán,
a Kossuth Lajos utca 17-19. szám alatt, az alábbi nyitvatartás szerint.
Hétfő:
9 és 12, valamint
12.30 és 14.30,
kedd: 8 és 12, valamint
13 és 16 óra között,
szerda-csütörtök: zárva,
péntek: 8 és 13 óra között,
szombat-vasárnap: zárva.

Kihelyezett ügyfélfogadás
Idén a Haleszi Gazdakör (Kiskunfélegyháza, XI. körzet 1.
szám) épületében az alábbi napokon várják az ügyfeleket: Nyitvatartás: 9:00 – 15:30-ig (ebédszünet: 12:00 – 12:30)
Február 8.,
Március 8., Április 12.,
Május 10., Június 14.,

Július 12., Augusztus 9.,
Szeptember 13., Október 11.,
November 8.,
December 13.
A kihelyezett ügyfélfogadás napján a Kossuth Lajos utca 17-19.
szám alatti irodában szünetel az
ügyfélfogadás.

A társaság központi
elérhetőségei:
Telefonszám:
+36-79/524-821
Fax: +36-79/572-052
E-mail cím:
fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Levelezési cím:
6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.

„Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Idősügyi Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Hagyományőrző és Hazafias Tevékenységéért” kitüntető díj,
„Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”.
A kitüntető díjak adományozását kezdeményezheti bármely választójoggal rendelkező természetes személy, illetve jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, aki az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.
A javaslattételre jogosult egy alkalommal kitüntetésenként csak egy
személyre, közösségre tehet javaslatot.
A javaslatnak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség nevét, továbbá azon tevékenység részletes leírását, méltatását, illetve a
konkrét alkotás ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak
bizonyul a kitüntetésre, illetve elismerésre.
A javaslatokat a rendelet mellékletét képező adatlapon írásban február 28-áig lehet a polgármesteri hivatal (Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1.) polgármesteri titkárságán vagy jegyzői titkárságán benyújtani (a
javaslattételhez szükséges adatlap is ott szerezhető be, vagy letölthető
a www.kiskunfelegyhaza.hu honlapról).
A képviselő-testület legkésőbb március 31-éig dönt az előterjesztett
javaslatokról, melyek átadására a Városalapítók napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.
Dr. Faragó Zsolt jegyző

A Műanyaggyárral szemben lévő
gépi és kézi autómosóba

ÚJ NÉMET GÉP ÉRKEZETT!

Már
1900 Ft-tól
le tudja
mosatni
autóját!

– Magasnyomású oldalmosó
– Alvázmosó
– Kímélő kefék (Vileda és textil összetételű)
– Kézi mosás, belső takarítás

Nyitva: hétfő-péntek 7-17, szombat: 8-17, vasárnap: 8-12
Bejelentkezés időpont-egyeztetéssel: 30/9381-127

VÁRJUK RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELEINKET!
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In Memoriam dr. Nánási Éva
Nehezen érkeznek a szavak, a
gondolatok, amivel elmondhatnánk a megmagyarázhatatlant,
ami segítene elfogadni az elfogadhatatlant. Városunk ismét
egy olyan nagyszerű embertől
búcsúzik, aki hosszú évtizedeken
keresztül képviselte a közigazgatásban a szociális érzékenységre, empátiára és segítő szándékra épülő szakmai munkát.
Megtörten, fájó szívvel búcsúzunk dr.
Nánási Éva kollégánktól, aki pályája kezdetétől, 1983-tól dolgozott a
közigazgatásban. 1995-2013 között
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatal Népjóléti Osztályának vezetőjeként, majd aljegyzőként látta el
feladatait. 2013-tól a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal vezető beosztású
dolgozója volt.
Pályáját a fejlődés iránti vágy, a
szakmaszeretet, tenni akarás és az
emberek iránti maximális tisztelet
jellemezte. A közigazgatás olyan területén dolgozott, ahol e tulajdonságai tették igazán jó vezetővé, munkatárssá. Közvetlen kollégái tiszteletét
és megbecsülését nem a hierarchiában betöltött szerepével vívta ki,
hanem szakmaiságával, nyíltságával,
segítőkészségével, a csapatmunka
hangsúlyozásával és munkatársai megbecsülésével. A szociális feladatokat ellátó osztály
vezetőjeként és később aljegyzőként is fontos
volt számára a nehéz élethelyzetben lévők segítése, az egészségügyi és a szociális ellátórendszer intézményei működésének biztosítása, az intézményvezetőkkel és az ágazatban
dolgozókkal történő gördülékeny együttműködés és szakmai segítségnyújtás.
Kiemelten kezelte a gyámügyi feladatokat, a
szociális bentlakásos intézményeket, fontosnak tartotta az Értelmi Fogyatékosok Nappali
Intézményének fenntartását. Szívvel-lélekkel
vett részt a Semmelweis-ünnepség és a Szociális Munka Napja ünnepségeinek szervezésében, ezzel is kifejezve nagyrabecsülését az
ágazatban dolgozók munkája iránt. Vezetése
alatt 8 évig működött a megyében kiskunfélegyházi központtal az Országos Szociális
Igazgatási Mintahely, amelynek keretében
szakmai segítséget nyújtottak a megye öszszes önkormányzatának, szakmai műhelyek,
képzések és szakmai látogatások szervezésével. A polgármesteri hivatal szociális osztályán a Családbarát Munkahely kialakítása is a
nevéhez fűződik. Aljegyzőként mindvégig következetesen, rugalmasan, tapasztalatával és
szakmai tudásával segítve vett részt a hivatal
vezetésében.
A járási hivatalnak a hatósági és gyámügyi
osztály vezetőjeként szinte a megalakulásától

Évekkel ezelőtt hirtelen és felfoghatatlan módon találta meg
súlyos betegsége. Emberfeletti
kitartással és pozitív gondolkodással járta ezt az utat, amit
mélységes tisztelettel és elismeréssel követtünk és a tőlünk telhető módon segítettük útján.
Erős személyiségét, élni akarását nem törték meg az élet
megpróbáltatásai, a betegség kiújulása után is reményekkel telve
nézett a jövőbe, a gyógyulásba
vetett hitét soha nem veszítette el. Az élet azonban felülírta
mindezt, sajnos nem volt elég
az az emberfeletti összefogás
sem, amivel a családja, barátai, kollégái próbálták segíteni
felépülését.
Éva 2021. január 18-án elengedte a fájdalmakat, a
küzdelmet.

kezdve munkatársa volt. Pályafutása kezdetétől szívügye volt a gyermekvédelem, így a
járási hivatali feladatkörében is rendszeresen
tartott előadásokat a család- és gyermekvédelemmel, bűnmegelőzéssel kapcsolatban.
Közreműködött a Bács-Kiskun Megyei Államigazgatási Kollégium Bűnmegelőzési Munkacsoportjának munkájában. Aktívan részt vett
a közigazgatási szakvizsgák lebonyolításában.
Visszafogott, néha zárkózott természete
mögött óriási szív, empátia és segítőkészség
lakozott. Akiket igazán közel engedett magához, megismerhették őszinte jellemét, mindazokat az értékeket, amelyek őt különlegessé
tették.
Családja biztos nyugvópont volt életében.
Mindig büszkeséggel, szeretettel beszélt róluk, férje segítő támogatásáról, az időközben
már felnőtt lánya és fia életének alakulásáról,
keresztfiáról és családjáról, unokahúga utazásairól. Őszinte szeretet és tisztelet irányult
szülei és testvére és annak családja irányába. Családja és barátai körében talált megnyugvást, feltöltődést az élet kihívásai, megpróbáltatásai közepette. Természetszeretete
révén sokat kerékpározott, kereste és megtalálta az örömöket a természet apró szépségeiben, a művészetekben, a színházban, a zenében. Életében meghatározó volt a tanítás,
óraadóként örömmel adta át tudását a diákok
számára városunk több intézményében.

Ha az ember meghal,
minden dolga
olyan, akárcsak
sohasem lett volna.
Egy helyen marad
meg igaz valója:
a fénysugáron,
mely leválik róla.
(Faludy György)
Sokunk szívében ott van ez a fénysugár, egy
mosolya, egy mozdulata, egy mondata, ami
örökre feledhetetlenné teszi őt számunkra.
Ismerve őt, nem is búcsúzna tőlünk másként,
csak ezekkel a gondolatokkal:
Ég áldjon titeket barátaim, ég áldjon
Mosolyogva köszönök el tőletek.
Nem, ne hullajtsatok könnyeket,
Mert nincs rájuk szükségem
Nekem csupán a mosolyotok kell.
Ha szomorúnak érzitek magatokat,
Akkor gondoljatok rám.
Mert ez az, amit én kedvelek.
Mikor azoknak a szívében élsz, akik
szeretnek,
Emlékezz arra,
Hogy sohasem halhatsz meg.
(Tagore: Ég áldjon titeket barátaim)
Ég áldjon Éva! Sokan szerettek, sokan fognak
emlékezni Rád! Nyugodj Békében!
Szeretettel és őszinte részvéttel búcsúznak:
a Kiskunfélegyházi Polgármesteri
Hivatal vezetői és dolgozói,
a Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
vezetője és dolgozói,
az önkormányzati intézmények vezetői.
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A Don-kanyarban vívott harcokban elhunyt 411 félegyháziról
emlékeztek meg január 12-én
a városvezetés, a félegyházi
pártok és civil szervezetek képviselői az Öreglaktanya melletti
kopjafánál. A Don-kanyarban
vívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak. A megfelelő
fegyverzet és felszerelés nélkül
kiküldött, lehetetlen feladattal
megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek oda a mínusz
40 fokos orosz télben, 1943
januárjában.
A doni katasztrófa napja a mi történelmünkben gyásznap, a túloldalon
harcolóknak azonban a dicsőség
napja. Itt fordult meg a háború és
lettünk igazán vesztesek. Amikor
Magyarország politikusai úgy döntöttek, hogy hazánk belép a második világháborúba, akkor nagyon
nagy reményeket kergettek. Talán
abban bíztak, hogy orvosolni tudják
az első világháború fájdalmát és
veszteségeit.
Ezen a napon, 1943. január 12én kezdődött a második világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg
támadása a Don-kanyarban. Ennek
következtében a 250 ezres 2. ma-

A doni hősökre
emlékeztek
gyar hadsereghez tartozó honvédok
és munkaszolgálatosok közül 125130 ezren estek el, sebesültek meg
vagy estek fogságba. Ez volt a II. világháború legnagyobb magyar hadi
tragédiája.
A magyar csapatok átvették a
Sztálingrádba irányított német
egységek helyét és – a többi szövet-

Megnevezte jelöltjét
az LMP
Schmuck Erzsébet,
az LMP társelnöke jelentette be
Kiskunfélegyházán, a Petőfi-téren
megtartott
sajtótájékoztatón,
hogy a 4. számú
választ ó ker ület ben az országgyűlési választásokat
megelőző
előválasztáson Kis-Szeniczey Kálmánt indítják az LMP jelöltjeként.
A sajtótájékoztatón mindketten megfogalmazták azt, hogy egy
eredményes kormányváltáshoz szükség van az ellenzék összefogására. Ebben az együttműködésben az LMP részt vesz, és majd
az előválasztáson derül ki, hogy ki lesz a közös ellenzéki jelölt.
Kis-Szeniczey Kálmán elmondta,
hogy szeretné meggyőzni alkalmasságáról az ellenzéki érzelmű
szavazókat és a bizonytalanokat
is. Fontos feladatának nevezte
az ellenzéki pártokkal együttműködve szavazótáboruk felépítését, amely során a kormánypárti szavazók közül is sokakat
szeretne megnyerni az ellenzéki
együttműködésnek. Véleménye
szerint a megkezdett közútfej-

lesztést folytatni kell Kiskunfélegyházán és térségében, illetve
Bács-Kiskun megye teljes egészén. Ugyanígy fontos a busz- és
vasútközlekedés fejlesztése egy
összehangolt menetrend alapján. És természetesen a zöldfelületek gyarapításáról sem lehet
lemondani. Hozzátette, hogy korrekt választási kampányt kíván
folytatni, tartózkodva a negatív
megnyilvánulásoktól.

ségessel együtt – a Don-folyó vonalának védelme volt a feladatuk. A
rosszul felkészített, az országhatároktól több ezer kilométernyi távolságban bevetett hadsereg – elavult
és gyenge felszereléssel, akadozó
utánpótlással, gyakorlatilag német
irányítás alatt – a hősies ellenállás
dacára sem tudta tartani állásait. A

mínusz 35-40 fokos hidegben március 3-áig 64029 magyar tisztnek
és honvédnek sikerült a Don-folyó
vonalától mintegy 100 kilométerre
elhelyezkedő törzsig visszavonulnia, ahonnan a hadsereg maradékát hazaszállították. Április 30-án
a 2. magyar hadsereg működését
felfüggesztették.

Megújul az egykori
Zeneiskola épülete
November végén indult el a volt Zeneiskola felújítása Kiskunfélegyházán, a Petőfi-téren, a Kecskeméti Tankerületi Központ sikeres EFOP-pályázatának köszönhetően. A munkaterület átadását követően megkezdődtek a mintegy 497 millió
forintos fejlesztés kivitelezési munkálatai, amihez a kormány
több mint 127 millió forint többletforrást nyújtott.
Az 1965-ben átadott épületen
látható az elmúlt 55 év nyoma, de
a kivitelezést végző Bács-Szinkron Kft., Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata és a Kecskeméti
Tankerületi Központ összefogásának köszönhetően az épület
újra méltó részévé válik majd a
megújult belvárosnak.
Az épület fűtés-, víz-, elektromos és informatikai hálózata
megújul, a nyílászárók cseréjével, valamint a külső szigeteléssel pedig nemcsak az épület
energetikája, hanem az arculata
is frissül. Új tantermek, gyakorló
helyiségek, műhelyek létesülnek.
A leendő új bútorok, taneszközök, hangszerek a 21. század elvárásainak megfelelő színvonalú
oktatást nyújtanak a művészeti

iskola 309 tanulója számára. A
munkálatok befejeztével egy modern, de mégis a régi időket idéző épület születik a város szívében, amely a tervek szerint már
a következő tanévtől otthont ad
a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád
Alapfokú Művészeti Iskolának.
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Zavartalan az egészségügyi ellátás
A félegyházi városi kórházban jelenleg a COVID, a rehabilitációs és a krónikus
belgyógyászati
részlegeken
folyik a munka, és a szakrendelések is hiánytalanul fogadják a betegeket – tudtuk
meg dr. Körtvélyessy András
főigazgató-helyettestől.
– A COVID-részlegen elsősorban
a koronavírussal fertőzött, de intenzív ellátást nem igénylő betegeket látjuk el. Míg a decemberi
csúcsidőben három COVID-osztályt működtettünk, jelenleg egyre van szükség. Úgy látjuk, hogy
ezeknek a betegeknek a száma jelenleg csökkenő tendenciát mutat.
A másik egységünkön, a rehabilitációs részlegen, akut stroke-on,
combnyaktörésen, gerinc- és
szívműtéten átesett betegek kezelése folyik. Mivel a COVID-részlegünk az új rehabilitációs részlegben volt, a gyógyfürdő rész
nem működik. Azonban az egyéni gyógytorna és a fizikoterápia
igen. A krónikus belgyógyászatra
a kecskeméti kórházból vesszük

át az aktív betegségük után még
további kezelést igénylő betegeket, a saját COVID-osztályunkról
pedig a negatívvá vált betegeket
állapotuk szerint utókezeljük a
kórház krónikus belgyógyászati,
vagy mozgásszervi rehabilitációs
osztályán.

A
szakrendelőben
minden
szakrendelés működik, és azok a
COVID-járvány miatt előírt szabályoknak megfelelően, vagyis
előzetesen telefonos egyeztetés és
időpontkérés után igénybe vehetők. A sebészeti sürgősségi fogadóhely, a röntgen és a tüdőszűrés

Legyen Ön is véradó!
„A véradók életmentők, a véradók hősök!” „Egy véradással három beteg embernek segítünk!” – valószínűleg mindenki találkozott már ezekkel a mondatokkal, és bizonyára sokunknak
fordult meg a fejében, hogy igen, ez az év lesz az, amikor véradóvá válok. Nyilvánvaló és természetes az ódzkodás, hiszen
senki sem szereti, ha tűvel megszúrják.
A Magyar Vöröskereszt folyamatosan szervez véradásokat országszerte az Országos Vérellátó
Szolgálattal együttműködésben,
évente nagyjából 10-13 ezer alkalommal. Körülbelül 400 ezer
véradó adományára van szükség
évente, hogy kiszolgálja az egészségügyet és a rászoruló betegeket, de ez a szám a jelenlegi járványügyi helyzetben fokozódhat.
Egész évben véradó kampányok
segítségével toboroznak új donorokat, akikre most még nagyobb
szükség van, mint eddig bármikor.
A Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezetének vezetőjével, Almádi-Kis Melindával
beszélgettünk a véradás fontosságáról, aki elmondta, hogy valóban
3 beteg életét mentheti meg egyetlen véradó, hiszen a levett, körül-

belül 4,5 deciliter vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és
vérlemezke-koncentrátum készül.
A véradás a véradó egészségét
is szolgálja, hiszen a kötelező
tesztek elvégzése után nemcsak

a vércsoportját ismerheti meg, a
szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, a Hepatitsz-C, a szifilisz
kimutatására is.
A vezető elmondta, hogy sajnos
a járványügyi helyzet miatt kevesebben jelennek meg véradáson,
így hatványozottan szükség van új
véradókra. Természetesen vannak
állandó donorok, akikre mindig
lehet számítani és ezt hálásan köszönik nekik.
Nagy öröm számukra, hogy egy-

is zavartalanul működik, és üzemorvos is napi szinten elérhető a
rendelőintézetben.
A kórházban elindult az oltópont, jelenleg az egészségügyi
dolgozók beoltása folyik – foglalta össze az aktuális helyzetet a
főigazgató-helyettes.
re több cég, nagyvállalat vállalja
telephelyén a véradást, helyszínt
és lehetőséget kínálva munkavállalói számára, hogy véradókká
váljanak.
Amennyiben valaki az első véradására készül, nagyon fontos
tudnia, hogy az esemény előtt
és után is bőségesen fogyasszon
ételt és italt, hiszen a szervezetet
fel kell készítenie a vérveszteségre, amely így könnyebben regenerálódik. A véradás után kerülni kell
az edzéseket, a megerőltető tevékenységeket és a cipekedést. Az
eseményre magával kell vinnie a
személyi igazolványát, lakcímkártyáját és TAJ kártyáját.
Véradó csak 50 kilogramm feletti,
egészséges személy lehet, aki nem
szed antibiotikumot, nem műtötték
a közelmúltban. Kizáró tényezők
lehetnek bizonyos gyógyszerek és
betegségek, amelyek ideiglenesen
vagy végleg kizárhatják, hogy valaki
donor legyen. Minden véradást egy
orvosi vizsgálat előz meg, ennek
során megállapítják, hogy vannak-e
kizáró okok. Két véradás között 56
napnak el kell telnie.
A legközelebbi véradás február
23-án, kedden a Szakmaközi Művelődési Házban lesz 9-től 12 óráig.
Z. A.
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Felelős egyéni döntések gyorsíthatják
a járványhelyzet javulását
A Korond utcai Egészségközpontban múlt év márciusában,
a COVID-járvány megjelenését
követően haladéktalanul kialakították azt az eljárásrendet,
amit azóta is érvényben tartva
sikerült megőrizni a betegek
és az intézmény egészségügyi dolgozóinak biztonságát.
Dr. Patkós Róbert félegyházi
háziorvossal, az Egészségközpont orvosigazgatójával a tapasztalatokról és kilátásokról
beszélgettünk.
– Milyen fő szabályok érvényesek a jelenlegi járványhelyzetben, az Egészségközpontban?
– Továbbra is minden orvos-beteg találkozást megelőzően szükséges a telefonos, vagy e-mailben
történő egyeztetés az illető doktorral. Az esetleges személyes
találkozás előtt minimálisra kell
csökkenteni a COVID-fertőzöttség
kockázatát, és amit lehet, azt online eszközökkel, telefonos tanácsadással, elektronikus formában
történő dokumentumokkal oldunk
meg. Állandó gyógyszerek felírásáért, beutalók kiíratásáért például
nem feltétlenül szükséges találkozni az orvossal. A receptek az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér segítségével a felhőbe kerülnek, így a patikában a beteg adata alapján ki tudják adni a
gyógyszert, a megfelelő javaslattal
ellátva. Sajnos ugyanez a rendszer
a beutalóknál még nem működik,
ezért nálunk a háziorvosok a beteg
ilyen jellegű dokumentumait zárt
borítékban leadják a portaszolgálatnak, ahol a TAJ-szám bemondásával átvehető. Amennyiben az
orvos úgy ítéli meg a telefonos
konzultáció kapcsán, hogy szükséges a személyes találkozás a beteggel, akkor időpontot ad. A betegektől ebben az esetben azt kérjük,
hogy a megadott időpont előtt néhány perccel érkezzenek, mi pedig
igyekszünk tartani azt a szabályt,
hogy a várakozás ne haladja meg
az 5 percet. Általában orvosonként
két személy várakozhat a rendelői váróban. Amennyiben hirtelen
fennálló akut problémáról van szó,
az orvos eldönti, hogy maga megy
ki a beteghez, vagy a mentőszolgálat segítségét kéri. Ezekkel a szabályokkal az a célunk, hogy egyrészt
a rendelőintézetben a betegek ne
fertőződjenek meg, továbbá, hogy

megvédjük az egészségügyi dolgozókat a betegségtől, és a rendszert
az ő tömeges megbetegedésükből
adódó nehézségektől.
– Úgy tűnik, hogy ez eddig sikerült is.
– Egyértelműen jók a tapasztalatok: az eljárási rendnek, a betegek és dolgozók fegyelmezett
hozzáállásának köszönhető rajtam
kívül nem észleltünk az Egészségközpontban dolgozó háziorvosok körében COVID-fertőzést.
Itt szeretném megjegyezni, hogy
a háziorvosoknak jelen helyzetben rengeteg plusz feladatot ad
a megnövekedett adminisztráció.
Ránk hárul a fertőzések, szűrések,
mintavételezések igénylése, a betegnyilvántartások nagy részét is
mi vezetjük. Ez nagyon sok időt
és energiát igényel. A félegyházi
kollégák lelkiismeretesen teszik a
dolgukat, csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Ki merem jelenteni,
hogy az alapellátás tekintetében
jól működnek a városban a dolgok.
– Megítélése szerint milyen
nyomot hagynak a rendszeren
az elmúlt hónapok változásai a
járványhelyzet elmúlása után?
– Egy biztos: a régi, meghaladott gyakorlat már soha nem áll
vissza. Született jónéhány reform,
amit már nem lehet meg nem történtté tenni, és meggyőződésem
szerint meg kell tartani. A jövőben
is használni kell az elektronikus
felületeket, óriási jelentősége van
az időpontra történő betegellátásnak az alapellátásban is. Ez alól
természetesen kivételt képeznek a
sürgősségi esetek.

– Mi a helyzet a háziorvosi
ügyeleti ellátással?
– A beteg, vagy hozzátartozója
telefonhívása a kecskeméti mentésirányítókhoz fut be, akik szakszerű döntést hoznak arról, hogy
mentőt küldenek a helyszínre, vagy
a háziorvosi ügyelethez irányítják
a beteget. Minden esetben megtörténik a triázs, vagyis telefonon
keresztül próbálják minimálisra
csökkenteni a beteg COVID-fertőzésének kockázatát. Ügyeleti
munkatársaim minden ránk bízott
esetben visszahívják a betegeket,
és ha ez elégséges, ellátják online
tanáccsal, ha pedig ez nem elég,
kimennek hozzá, vagy behívják a
rendelőbe. Azt ezúton is hangsúlyozni szeretném, hogy a központi
háziorvosi ügyelet nem a háziorvosi rendelés meghosszabbítása!
Kérem, mindenki vegye figyelembe,
hogy nem itt van a helye a napközben elfelejtett gyógyszer kiíratásának, a kéthetes panaszok orvoslásának! Az ügyelet feladata az akut
életveszély elhárítása.
– Milyen változást remélhetünk a védőoltástól?
– Minél több oltott személy lesz
az országban, annál kevésbé fog
tudni terjedni a járvány, de önmagában az oltás megkezdése nem
szünteti meg a veszélyt! Továbbra
is szükséges a higiéniai feltételek,
a biztonsági távolság és a maszkviselés betartása! A szabályok
enyhítésének feltétele a nyájimmunitás megszerzése. Kiskunfélegyházán az országos tendenciákhoz
képest eddig lényegesen kedvezőbb volt a helyzet a megbetege-

dések gyakoriságát tekintve. Ebben meggyőződésem szerint nagy
szerepe van a félegyházi emberek
szabálykövető, fegyelmezett hozzáállásának. Ezért minden elismerésem az övék, viszont ki kell
még tartani annak érdekében,
hogy hosszútávon nyugodtan tudjunk aludni és visszatérhessen a
régi életünk. Minél többen leszünk,
akik nem dőlünk be a vírusellenes
városi legendáknak és felvesszük
a védőoltást, annál előbb elérjük
a megszorítások lazítását. Én 18
év felett mindenkinek azt javaslom, hogy fontolja ezt meg! Fontos
tudni, hogy az oltás regisztrációhoz kötött, ami interneten (vakcinainfo.gov.hu), vagy levélben
lehetséges.
– Tehetünk-e még bármi
egyebet a járvány lassításáért?
– Félegyházán mindenünk megvan városi szinten, ami a fertőző
emberek minél korábbi kiszűrését
és a gócok felismerését szolgálhatja. Ezekkel a lehetőségekkel
érdemes minél szélesebb körben
élni, mert ily módon akár a gazdasági veszteségek mértéke is nagyban csökkenthető. Az államilag
finanszírozott mintavételi lehetőség mellett – az önkormányzat
segítségével – sikerült kialakítani
az egyéni döntés alapján igényelhető, fizetős mintavételi helyet is.
Itt lehetőség van az átvészeltséget igazoló vizsgálatokra, és az
akut megbetegedések szűrésére
alkalmas gyors tesztelésre, illetve PCR-tesztre is. Számos cég,
vállalat igényel átfogó szűrést a
dolgozói körében a tünetmentes
fertőzöttek kiszűrése érdekében,
aminek nagyon komoly gazdasági hatása lehet. Átvészeltségi
vizsgálatot érdemes azért is végeztetni, hogy képbe kerüljünk a
védőoltás felvételének optimális
időpontját illetően. Ugyanis aki átesett a fertőzésen, és van antitest
a szervezetében, annak hat hónapig nem kell védőoltást felvennie.
Ha a COVID-fertőzésen átesett
személynél nem mutatható ki antitest, az átvészeltség után három
hónappal érdemes felvennie az
oltást, de azelőtt szükségtelen.
Az egyes személyek által meghozott sok-sok felelős döntéssel
talán a tavasz végére-nyár elejére
eljuthatunk a szabályok jelentős
enyhítéséig.

Tóth Timea
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Megtartotta dolgozóit az Integrál ÁFÉSZ
Az Integrál Zrt. mintegy 500
főt foglalkoztat Félegyházán
és környékén. A koronavírus
miatt kialakult helyzetet a kiskereskedelmi lánca elviselte,
de a baromfifeldolgozó üzem
komoly veszteségekkel zárta az elmúlt évet – mondta el
lapunknak dr. Horváth Sándor
elnök-vezérigazgató
– Munkatársaink közül kevesen
kapták el a vírust. Ez elsősorban
annak köszönhető, hogy a baromfivágóban éppúgy, mint a boltokban,
szigorúan betartottuk a járványügyi
előírásokat. A mostani időszakban pedig arra biztatom minden
munkatársunkat, hogy vegyék fel a
védőoltást.
– Lelkileg mennyire viselte meg a munkatársakat ez az
időszak?
– A koronavírus első hullámának
megjelenése mindenkiben nagyfokú
aggodalmat váltott ki. Majd eljött az
az időszak, amikor végrehajtva a
védekezési előírásokat, csendesedett a járványgörbe. De az biztos,
hogy ez nyom nélkül nem múlt el
senkiben. Az emberi kapcsolatok
újból felértékelődtek, egyre jobban
igényeljük, hogy találkozzunk szeretteinkkel, barátainkkal. A munkáltatóknak is tovább növekedett ezen
a területen a szociális felelőssége.
A feladatunk túlmutat azon, hogy
aláírjuk a munkaszerződést és
megfogalmazzuk az elvégzendő feladatokat. A dolgozóink magánéleti
problémáival is foglalkoznunk kell,
és ha tudunk, akkor segítünk. A
koronavírus idején kiderült, hogy

mindezt az odafigyelést az alkalmazottaink nagyon igénylik.
– Mik voltak a legfontosabb
tapasztalatok a boltokban és a
feldolgozóüzemben?
– 2020-ban a kiskereskedelmi
láncunkban nem volt forgalomvis�szaesés, sőt még növekedett is a
bevétel. Ez talán annak köszönhető,
hogy az emberek kevésbé mentek a
nagyobb
bevásárlóközpontokba,
inkább a közelebb lévő, helyi kisboltokban vásárolták meg az élelmiszert és a mindennapi élethez
szükséges termékeket. Ezúton is
meg kell köszönnöm mindazoknak
a munkáját, akik a nehéz körülmények között is fegyelmezetten,
a szabályokat betartva és betartatva, készségesen és szakszerűen szolgálták ki vásárlóinkat, ez a

köszönet a baromfifeldolgozó üzemünkben, valamint a más területen
tevékenykedő munkatársainkat is
megilleti.
A baromfifeldolgozó üzemben
másként alakult a gazdasági év. A
hízott liba- és kacsavágó termelésének 70 százalékát exportáljuk. Elsősorban Franciaországba,
Belgiumba, Németországba, de
szállítunk a Távol-Keletre is termékeinkből. Az exportpiacon belül a
vásárlóink zömét a nagy szállodaláncok, a vendéglátásban érdekelt
cégek teszik ki. A vírushelyzet a
piacot szétroncsolta. Nagyon nagy
árbevétel-kiesést kellett elszenvednünk. Az üzem februártól szeptember végéig alig dolgozott, minimális
volt a bevétele, október, november,
december hónapokban volt csak

egy kis növekedés. A nehézségek
ellenére a dolgozókat megtartottuk.
Igénybe vettük ehhez a kormány által nyújtott támogatásokat is.
Szokták mondani, hogy teher
alatt nő a pálma, de már sok a teherből. Tavaly nem volt elég, hogy
a vírussal küzdöttünk, de a madár
influenza is felütötte a fejét, idén
pedig újra megjelent a környékbeli
állattartóknál. Szerencsére tagságunk is segítségünkre volt a pénzügyi stabilitás megteremtésében.
Az év végén jegyzett tőkeemelést
hajtottunk végre, és kértük tagjainkat, hogy ebben vegyenek részt.
Kérésünk meghallgatásra talált.
Így 120 millióval tudtuk növelni a
tőkét, amiért köszönet mindenkinek – zárta összegzését dr. Horváth
Sándor.
H. S.

Nagy a veszteség, de működik az üzem

– A dolgozói létszámot kisebb
átszervezéssel
novemberig
fent tudtuk tartani. Viszont a
járvány úgynevezett második
hulláma miatt bevezetett korlátozó intézkedések hatása külö-

Fotó: Okolicsányi Zoltán

– Más gazdasági szereplőkhöz hasonlóan a Gazda-Tej
Értékesítési Szövetkezetet is
hátrányosan érintették a COVID-járvány miatt bevezetett
korlátozások. Új üzem lévén a
piac kiépítésére van jelentős
hatása, ugyanis valamen�nyi jelenlegi és leendő üzleti
partnerünknek is komoly nehézségei adódtak – mondta el
Ván Jenő ügyvezető.

nösen érzékenyen érintette az
élelmiszeripart, így minket is:

az alkalmazotti létszámot kis
mértékben csökkenteni kellett.

A gasztroellátás területén – a
közüzemi konyhák, éttermek vonatkozásában – korábban szép
eredményeket értünk el, de az
éttermek, középiskolák működésének szüneteltetése jelentős
értékesítési veszteséget okoz. A
fent sorolt problémák ellenére
üzemünk zavartalanul működik. Új termékek bevezetésén
dolgozunk, ezek még az év első
felében megjelennek az élelmiszerüzletekben. Előrehaladott
tárgyalásokat folytatunk néhány
élelmiszer üzletlánccal, valamint
logisztikai központtal, az egyikbe
már szállítunk is. Tehát a munka
tovább folytatódik – tette hozzá
Ván Jenő.
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Nehéz évet zárt a Marillen Gyümölcsfeldolgozó Kft. – tudtuk
meg Buszlai István ügyvezetőtől, amikor arról kérdeztük,
milyen kihívásokat tartogatott
a félegyházi székhelyű élelmiszeripari kisvállalkozásnak a
2020-as év.
– A legnagyobb problémát számunkra a minden eddiginél súlyosabb hatású tavaszi fagy jelentette,
ami az ország túlnyomó részében
„elvitte” a baracktermés legalább
90 százalékát és saját gyümölcsöseinkben is súlyos károkat okozott.
Ez igen érzékenyen érintett bennünket, mivel a mi termésünkben
elszenvedett károk mellett törtrészben tudtunk az ország más
részeiről is felvásárolni – mondta
el az ügyvezető.
– Hogyan érintette a céget a
koronavírus-járvány?
– Mivel a gasztroszektor szinte
teljesen leállt: az éttermek, szállodák, vendéglátóhelyek, iskolák
bezártak, az itteni fogyasztás kiesett megrendelőink vevőköréből.
Ez természetesen a már megkötött értékesítési szerződések lehí-

Fagy és járvány

vását is visszavetette, így forgalmunk jócskán lecsökkent. Ebben
az időszakban kénytelenek voltunk
részmunkaidőben foglalkoztatni
kollégáinkat, de elkerültük alkalmazottaink elbocsátását, senkit
nem küldtünk el. Aztán következett
a feldolgozási szezon, ami jóval

karcsúbb volt, mint egy normál
évben. Gyümölcsvelőből majdnem
50 százalékkal kevesebbet tudtunk
gyártani, mint általában. Gyorsfagyasztott termékeink köréből is
nagyon hiányzott súlyponti termékünk, a sárgabarack.
– Milyen változásokra kény-

Bajban vannak az edző
termek üzemeltetői is
A koronavírus-járvány a félegyházi edzőtermeket üzemeltető vállalkozókat sem
kímélte. Az ő helyzetük is
már-már kilátástalan. Lapunk
megkereste a Bellator Gym,
az Atlasz Gym és a Center Gym
üzemeltetőit, ám utóbbi kivételével sajnos lapzártáig nem
kaptunk választ kérdéseinkre.
A Center Gym tulajdonosai,
Huszka Vivien és Tyukász Attila 2014 decemberében nyitotta
meg városunkban edzőtermüket,
akkor még K2 Gym Fitness Club
néven. Az azóta eltelt évek alatt
rengeteg tapasztalatot szereztek,
most 500 négyzetméter alapterületen, professzionális környezetben és gépparkkal várják a sportolni, életmódot váltani vágyókat.
Pontosabban szerették volna várni őket, de a jelenlegi helyzet komoly aggodalomra ad okot. Erről
beszélgettünk Viviennel.
– Hogy látod az elmúlt
időszakot?
– A 2020-as év borzasztóan sok
meglepetést tartogatott számunk-

ra, de úgy gondolom, a kezdeti
döcögős hangulatunk ellenére a
lehető legjobbat hoztuk ki a vírus
első hullámából. Edzőtermünk kivetkőzve magából, nagyobb, szebb
kabátba bújt és profibbakká váltunk. Tehát azt mondhatom, hogy
sok jót is köszönhettünk ennek az
időszaknak. Bizakodóan álltunk
az ezt követő őszi szezon elé. Ám
jött az, amire szerintem nem iga-

zán tud felkészülni egy vállalkozó
sem. Egy nap leforgása alatt kerültünk a padlóra. Egy vállalkozó sok mindenre vállalkozik (szó
szerint), amikor eldönti, a saját
útját járja, de egy ilyen helyzet
nem szerepel a forgatókönyvben.
– Van-e bármi, amibe ilyen
esetben kapaszkodni tudtok?
– Kapaszkodó? Egymásba kapaszkodunk a párommal.
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szerült a cég a kialakult
helyzetben?
– Egész évi munkánk során nagyon figyeltünk a szükséges óvórendszabályok betartására, kollégáink egészségére a termelés
zavartalansága érdekében. Nagy
hangsúlyt fektettünk a higiéniára,
távolságtartásra, testhőmérséklet-ellenőrzésre, maszk viselésére,
az állandó fertőtlenítésre. Így, szerencsére – a gyümölcskieséseket
nem számítva – viszonylag folyamatosan tudtunk dolgozni. Egészségügyi problémák miatt a munkát
nem szakítottuk meg, nem kellett
leállnunk.
– Hogyan hatottak a megváltozott körülmények a cég
eredményeire?
– Természetesen éves eredményünkben jócskán érzékelhető lesz
az elmúlt év problémáinak hatása.
Azonban optimisták vagyunk a tekintetben, hogy a koronavírus-járványból a központi intézkedések
és az oltási hajlandóság miatt az
első félév végére sikerül kikeverednünk és egy jobb év elé nézhetünk
2021-ben – tette hozzá Buszlai
István.
– Mire számítotok a jövőben?
– Jövő? Ennyire homályosan
még sosem láttam.
– Mit gondoltok a nyitás
időpontjáról?
– Bérleti díjunkat a tulajdonossal egyeztetve sikerült csökkenteni (amiért hálásak vagyunk), de
nyilvánvalóan még így is tetemes
összegről van szó, ami bevétel
nélkül is fennáll. Bezárásunk feloldásának lehetőségét igyekszünk
reálisan megbecsülni. Pozitív belső hangunk március közepére teszi ezt az időpontot.
– Hogyan lehet ezt a lehetetlen helyzetet átvészelni? Lehet-e egyáltalán?
– Vállalkozásunkat tekintve
hét év kemény munka van mögöttünk. Mindig szerettünk adni
közösségünknek, értéket képviselni. Ezt jó lenne a jövőben
is folytatni. Szeretnénk, ha engednék. Természetesen vannak
a fejünkben tervek. Az „a”, „b”
tervek fontosak lettek számunkra, ez is erőt ad nekünk ahhoz,
hogy tovább lássunk a mostani
helyzetünknél. Nagyon sok kisés középvállalkozó van bajban.
Ezek között vagyunk mi is. Nem
lehet elbagatellizálni. A jelenlegi
helyzetet nem lehet sokáig fenntartani. Mi mindenkinek kitartást
és erőt kívánunk.

Z. A.
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Tavaly november 11-én a koronavírus-járvány második hullámának hatására többek között
újra bezártak a mozik, közöttük
a kiskunfélegyházi Petőfi Mozi
is. Az elmúlt két hónapról és
az első hullám tapasztalatairól, valamint a gazdasági túlélés lehetőségeiről kérdeztük a
tulajdonost.
– Nem mondható sikeresnek, nagyon gyenge év volt 2020 – mondta
Reményi Richárd, a kiskunfélegyházi Petőfi Mozi üzemeltetője. Hozzátette: a 12 hónapból 5 hónapot
volt zárva a mozi, viszont a nyitás
után is elhanyagolható volt sajnos a
látogatottság, hiszen féltek az emberek a vírustól.
Elmondta, hogy a márciusi zárás
idején még nem gondolták, hogy ez
több hullámban érkező csapás lesz,
akkor még a tartalékokból tudták
fedezni a kiadásokat, többek között
az alkalmazottak bérét. Most sajnos ez már nem volt megoldás, az
alkalmazottaktól meg kellett válnia.
Hálás az önkormányzatnak, hiszen
– ahogy fogalmazott – rugalmasan
átlátta a helyzetet és a bérleti díjat
elengedte, így csupán rezsi alapdíjakat kell fizetnie, más költsége
nincsen.
– Még mindig kitartó vagyok, nem

2021. január 29.

Nem adom fel, nyitni fogunk

adom fel, nyitni fogunk, csináljuk.
Mindent beleadva próbálunk újra
üzemelni, itt a nagy kérdés a mikor.
Ebben vagyunk nagyon bizonytalanok – mondta Reményi Richárd.
Az üzemeltető tisztában van

vele, hogy a streaming csatornák
(Netflix, HBO GO) felértékelődtek a
pandémia alatt. Nagy lett az érdeklődés irányukban, sokan választják az otthoni moziélményt. Mégis
azt gondolja, hogy a nagy vászon,

a nagy hangzás, a nagy filmek továbbra is közösségi élményként
szerepelnek sokunk életében, így
amikor már újra szabadon mozizhatunk, számíthat a félegyházi közönségre.
Z. A.

KÖRKÉRDÉS: Szokott-e online vásárolni?
A járványhelyzet hónapjai alatt egyértelműen megváltoztak
vásárlási szokásaink, így például egyre többen és egyre gyakrabban szerzünk be bizonyos árucikkeket internetes oldalakról. Körkérdésünkben ezúttal arról kérdeztük a félegyháziakat,
hogy élnek-e az online vásárlás lehetőségével.
is a helyi boltokból szerezzük be,
mert jobban szeretem megnézni,
mit vásárolok. Arról nem beszélve, hogy ilyenkor mindig összetalálkozom egy-egy ismerőssel és
jól esik egy kicsit személyesen is
elbeszélgetni.

Vakulyáné Varga Erika (57):
– A vírushelyzet miatt több terméket rendelünk internetről,
mint az elmúlt években, ezzel
is csökkentve a személyes kontaktust. Ruhaneműket, cipőket,
étrendkiegészítőket szoktunk online üzletekben vásárolni, hiszen
ha nem lesz jó, postafordultával
könnyen visszacserélhetjük. Az
élelmiszereket azonban továbbra

Kocsis Orsolya (38): – Eddig is
szerettem netről rendelni, mert az
ár gyakran kedvezőbb, mint az üz-

letekben. Igyekszem a szabályokat
betartani, és kerülni az embereket, így a kényelmesebb, otthonról
is intézhető online rendeléseket
részesítettem előnyben. Az élelmiszervásárlásnál
törekszem
arra, hogy úgy állítsam össze a
bevásárlólistát, hogy csak hetente
egyszer kelljen boltba menni.

Farkas Imre (21): – Mostanában nem volt szükségem semmi
olyan termékre, amit netről kellett
volna beszereznem. Ha kell valami, inkább online vásárolok, mert
sokszor olcsóbb és még házhoz
is szállítják a termékeket. Néha

konzolos játékhoz veszek kiegészítőket, programokat a jól bevált
webshopokból.

Kocsis Edit (47): – Élelmiszert
jobban szeretek helyi üzletekben
vásárolni, viszont a karácsonyi
ajándékok nagy részét online
rendeltem meg. Ezzel is kerülve
a nagy tömeget, zsúfolt tereket.
Műszaki cikkeket, játékokat mindig netről rendelünk, de kizárólag
utólagos fizetéssel, mert már volt
rossz tapasztalatom. A vírushelyzet nem hatott a weben történő
vásárlási szokásaimra.

V. B.
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Szorgos kezek gondozzák
télen is a zöldfelületeket
Talán kevésbé látványos, de télen is folyamatos a munka Kiskunfélegyháza zöldfelületein. Nagy Ágnes városi főkertész az aktuális feladatokat gyűjtötte csokorba, bizonyítva: bár a természet
még pihen, a kertészek dolgoznak.

Füvek minden
mennyiségben
A parkok hangulatos, szép téli dísze a sokféle fű. Egyesek örökzölden – zölden vagy színesen – mások megszáradt színtelenül őrzik
a buja nyári növényzet emlékét,
akult levelek és virágok ugyan
csak halott vázai a növényeknek,
mégis megkapóak a téli ködben és
napsütésben.
A parkokban javában tart az
évelőágyak növényeinek visszametszése, ami a meglévő majd 3
hektárnyi területen igen nagy munka. Menet közben találunk rá mi is
a járható útra: nem lehet mindent
egyszerre visszavágni a vegetációs
idő végén. A nyár folyamán kell
lemetszenünk az elvirágzott, vis�szaszáradó növényrészeket, ősz
végén, tél elején az elfagyott, meg-

csúnyult növénymaradványokat,
és majd tél végén, tavasz elején
a száraz díszfüveket. A visszavágott növényi részek most már
zúzva-aprítva mindenhol visszakerülnek a növényágy talajára. Ezzel
segítve az egészséges talajéletet,
miközben a növények számára
helyben tápanyaggá komposztálódnak és egyben folyamatosan takarják a talajt, részben a gyomok
ellen, részben a talajnedvesség
megtartása érdekben.
Mindenesetre a füvek így egész
télen
gyönyörűen
díszítenek.
Mindeközben a természet titkait
kutatjuk, „működését” tanulgatjuk, és folyamatosan keressük a
nagy kézimunkaigényű tevékenység gépi segítésének lehetőségeit. Aprítógép hiányában, egyelőre
egy frappáns ötlettel traktorra
szerelt szárzúzó adapterrel zúz-

zuk össze a levágott növényrészeket, ezzel téve őket alkalmassá a
mulcsozásra.

Urnakert,
temetői munkák
Előkészítés alatt van a Felsőtemetőben, a ravatalozóval szembeni
sírparcellában egy urnakert kialakítása, aminek a tervei még 2020
őszén elkészültek és decemberben a tervezett fák egy részét el
is ültettük. A mára elbontott egykori csőszház helyén egy fákkal,
cserjékkel, évelőkkel, díszfüvekkel
beültetett, kifejezetten kertes kialakítású urnaparcellát szeretnénk
létesíteni. A két urnasírsort tartalmazó keretes temetési helyeket a
sorok végein egy-egy lombos fa
zárja le. A sírjelek egyszerű állított
kőtáblák, amelyek körül alacsony
párnát alkotó évelők borítják a sírhelyeket. A parcellában kisebb búcsúztató helyeket, a fák alatt pedig
ülő- és pihenőhelyeket alakítunk
ki. A tervek szerint a sírkertet a ta-

vasz-nyár folyamán mintegy 100120 urnasírhellyel nyitjuk meg.
Az elmúlt év őszén jelentős fásítás történt az Alsótemetőben.
Most a fák karózása és a környezetük rendezése folyik. Ennek a
munkának a keretében a ravatalozó előtti napos – és ezért nyáron
rendkívül meleg – díszburkolatba
is számos fát elültettünk. A fák
körüli fakeretek között pedig padokat szeretnénk kihelyezni az év
folyamán.

A zene szerelmesei
A szegedi, de félegyházi gyökerekkel rendelkező Patkós Maja
és Mariann évekkel ezelőtt beleszeretett a hárfa csodálatos
hangjába. Az orvoscsaládban született két kis tinédzserrel a
hangszer iránti elköteleződésükről, pontos időbeosztást igénylő életükről és terveikről beszélgettünk, míg zenetanáruk, az
orosz származású Natalia Gorbunova a hangszer történetéről
mesélt.
Tőle tudjuk, hogy a hárfát már az
ókori Egyiptomban is használták,
az európai országok közül pedig
Írországban, Franciaországban
és Wales-ben van komoly hagyománya. A 19. században élte
fénykorát ez a különleges hangszer, ekkoriban született számos
zenemű is, amit máig életre keltenek húrjain. S bár napjainkra
népszerűsége szerényebb, Magyarországon még mindig kedvelt
hangszer.
A tizennégy éves Maja és tizenöt éves nővére néhány éve
egy rokonlátogatás alkalmával
ismerkedett meg a hárfával és tanárnőjükkel. Első látásra megtetszett nekik ez a csodált hangszer,
aminek 47 húrja és 7 pedálja van.
Hat és féléves koruk óta játszanak
hárfán. Számos országos, nem-

zetközi versenyen vettek részt,
amelyekről kimagasló eredményekkel és díjakkal távoztak.
2016-ban Maja és Mariann részt
vett a Magyar Televízió komolyzenei tehetségkutató műsorában, a
Virtuózokban. Maja középdöntőig, Mariann pedig a döntőig jutott. 2020-ban Maja újból elindult
a Virtuózok V4+ műsorában. Az
első négy versenyző között képviselte Magyarországot a nemzetközi elődöntőben.
Elmondták, hogy a versenyeken
elért eredményeik miatt sohasem
irigykednek a másikra, inkább biztatják, és jó tanácsokkal látják el
testvérüket. Egymás ellen viszont
nem szívesen indulnak. Mariann
– méltatva húga tehetségét – azt
is elárulta, hogy az orosz Alexander Boldachev hárfaművész

még saját darabot is írt Majának,
amit ő játszhatott el elsőként.
A lányok tiszteletreméltó szorgalma nemcsak a zenében mutatkozik meg, hanem a sport és a
tanulás terén is. Évek óta aktívan

sportolnak a szolfézs- és hárfaórák, valamint a napi gyakorlás
mellett. Mindketten orvosnak készülnek, de a hárfa addig marad
az életük része, amíg örömüket
lelik benne.
V. B.
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Kiváló Tehetségpont

Hasít a net

Második alkalommal nyerte el az Akkreditált Kiváló Tehetségpont kitüntető címet a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola 2020-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által.
A minősítés újabb 3 évre szól – tájékoztatta lapunkat Bense
Zoltán igazgatóhelyettes.

Sikeres pályázatoknak köszönhetően korszerű gépparkkal gazdagította tanüzemét a Kiskunfélegyházi
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum.
– Az elmúlt év végén az Agrárminisztérium és az iskola fenntartójának – a Déli Agrárszakképzési
Centrumnak – köszönhetően több
modern gépet sikerült megvásárolni
– mondta el Rózsa Pál igazgató, majd
beszámolt arról is, hogy mintegy tízmillió forintból a húsipari tanüzembe
vásároltak egy nagyteljesítményű
modern darálót és keverőgépet, a
tangazdaság pedig kapott egy szálas takarmányt betakarító gépsort.
A korszerű fűkasza és a rendkezelő
gép egészen a bálázásig megoldja a
munkálatok oroszlánrészét. Jelenleg
egy kisbálázóval rendelkeznek, így a
jövőbeni tervek között szerepel egy
körbálázó megvásárlása is.
Az igazgató arról is szólt a tangazdaságban megtartott sajtótájékoztatón, hogy mintegy 20 millió forintból
felújítják az iskola és a kollégium kazántelepét. Az új kazán beszerelésére

nyáron kerülhet sor. Az új, 20-22 személyes Mercedes mikrobusz a diákok
szállításában nyújt majd óriási segítséget, leváltva a bérbuszokat, amelyekkel eddig a szakmai képzések
helyszínére szállították a fiatalokat.
Az iskola tangazdaságában kiemelt
szerepet kap az őshonos fajták tenyésztése. A Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola
és Kollégium már korábban belépett
a Mangalicatenyésztők Országos
Egyesületébe, idén pedig fontolgatja, hogy tagja lesz a Magyar Szürke
Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének is. Már folynak a tárgyalások
a közös, gyümölcsöző együttműködésről, amelynek első lépéseként az
egyesület számára bérvágást vállalna
az iskola. Cserébe az egyesület a tenyésztéshez szükséges tenyészbikákat adná.
Mindezek mellett megteremtették az internetes elérhetőséget az
intézmény valamennyi osztályában
és gyakorlóhelyén – tette hozzá az
igazgató.

Az intézményben az A osztályokban emelt óraszámú informatikaképzés folyik, a programot első osztálytól nyelvi
szakkör egészíti ki. A Z osztályokban a Kodály módszer
szerinti, emeltszintű ének-zenei képzés történik. Kiemelten
foglalkoznak a matematikai és
természettudományos
tehetséggondozással, de fontosnak
tartják a sport, a művészet szerepét is.
Az iskolában angol és német
nyelvet tanulhatnak a diákok, a
tanórán kívüli sport és szabadidős foglalkozások, szakkörök,
diáknapok, kirándulások és táborok mind megannyi lehetőség
a tehetséggondozásra. A pedagógusok közül többen ilyen té-

májú továbbképzésben is részt
vettek.
A Tehetségpontot helyi (intézményi) hatókörrel kívánják
létrehozni és működtetni. A célcsoportot a 6-14 éves tanulók
és szüleik teszik ki, akiket elsősorban az oktatási intézményen
keresztül szeretnének bevonni. A
tehetséggondozó munkában művészet, matematika és természetbarát magánszemélyekkel,
baráti körökkel, vállalkozókkal
és közművelődési intézményekkel működik közre az intézmény.
A pedagógusok munkáját és a
tanulók tehetségének kibontakoztatását szakképzett fejlesztő
és mentálhigiénés kollégák, mérésértékelő és köznevelési szakértők is segítik.

Sikeres
pályázat
Játszva
tanulni jó!
Jelentős támogatásban részesült
logikai- matematikai, természeti és
zenei tehetségterületek fejlesztésére
az NTP-TFJ-19 pályázat keretében a
Kiskunfélegyházi Darvas Általános
Iskola. A megvásárolt sokoldalú,
szemléletes és szórakoztató eszközökkel való aktív tevékenykedés
nemcsak a tanulók logikai gondolkozását, művészi alkotóképességét és
kreativitását fejlesztik, hanem a közösségformálásban is nagy szerepet
töltenek be.

A még tavaly megrendezett Szőri Mihály Emlékversenyen avatták
fel ünnepélyesen a játékokat. A
pályázaton egy 3D nyomtatót is
sikerült beszerezniük, amelynek
segítségével a tanulók a digitális
modellezést és programozást is
folyamatosan kipróbálhatják. A
gyerekek körében népszerű elfoglaltság nagy öröm a tanárok
számára is, hiszen a gyakorlatban szerzett élmények így válnak
maradandóvá.

Több mint 150 millió forint értékű
fejlesztés valósul meg a Kiskunfélegyházi PG-ben. Az iskola fenntartója, a Pannonhalmi Főapátság,
és az ITM jóvoltából teljeskörűen
megújul az iskola tanműhelyében
a vegyesforgácsoló-műhely, ahol az
aljzat és nyílászárók cseréje mellett
a villamoshálózatot is felújítják. A
projekt keretében 14 db esztergagépet, 4 db marógépet és 1 db függőleges síkköszörűgépet is beszerez az iskola. A gépészet ágazatban
tanuló diákok ennek köszönhetően
korszerű gépparkon ismerkedhetnek meg a gépészet gyakorlati
ismereteivel. Szintén a gépészet
ágazathoz kapcsolódóan, munkába
áll egy multiszenzoros CNC koordináta-mérőgép. Így a tanulók a
hagyományos méréstechnológiák

mellett modern, gyakorlati módszerekkel is megismerkedhetnek az
iskolában. A szakképző intézmény
korszerűsíti két informatikatermét
is. Az új típusú szakképzés követelményeit 42 új számítógép, valamint
számos CISCO eszköz is segíti. Egy
minden igényt kielégítő CISCO labor áll a szakképzés szolgálatába,
ami jelentősen hozzájárul az informatikai szakemberek magas szintű
képzéséhez. A fejlesztés során hét
nyelvi tanterembe 166 db táblagép
kerül, ezzel megvalósulhat a már
kifejlesztett digitális tananyagok,
különböző alkalmazások használata a két tanítási nyelvű oktatásban
mind az angol, mind a német nyelv
terén. Mindezen túl négy tanteremben a bútorok cseréje is meg fog
valósulni.
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Újra megtalálta az örömét Piró

Szeretek Csontos Piroskával beszélgetni. Az ő szemszögéből
minden egyszerű és tiszta. Bármi történik is vele, soha nem fogadja negatívan. Elképesztő sportkarrier várt rá, aminek 2019ben egy epilepsziás roham hirtelen véget vetett. Tatán edzőtáborozott éppen, amikor rohamot kapott. Akkor még nem tudta,
hogy mi váltotta ki, mint ahogy azt sem sejtette, hogy a betegség
miatt abba kell hagynia az élsportot. Azt, ami a napjának javát
évek óta kitöltötte. Azt, ami elhozta neki az emberek szeretetét,
tiszteletét, figyelmét. Jó sportoló volt Piró: terhelhető, alázatos,
erős, győzni akaró.
A tanulásban akadályozott Piroska
1994-ben született, már általá-

nos iskolás korában látszott, hogy
ígéretes tehetség, tizenkétszeres

magyar bajnok lett azokban az
években, atlétikában. 2013-ban, a
dél-koreai 10. Speciális Téli Olimpiai Világjátékokon hófutásban I.
helyezést ért el. Első Európa-bajnoki címét 2014-ben, Hollandiában szerezte. 2015-ben, Ecuadorban, 200 méteren világcsúcsot ért
el kategóriájában. 2016-ban, Rio
de Janeiroban a Paralimpián 400
méteres síkfutásban, legjobb magyarként, 6. helyezett lett. 2017ben, Prágában a 4x400 méteres
váltó tagjaként fedett pályás világcsúcsot ért el. 2018-ban megyei
Príma-díjat kapott.
A paralimpikon elmondta, hogy
nehéz volt feldolgozni a tényt, hogy
nem sportolhat többé, de más
feladat várt rá. Egyetlen vigasza
voltak imádott kutyái: Shasta és
Luna, akiket családtagként szeret
Piró. Önálló életre vágyott, ezért
dolgozni kezdett, először hajón
próbálkozott, szobalányként. Elmesélte, hogy két kutyája nélkül
kellett volna helyt állnia idegen országokban, viszont a huskyk nélkül
nem ment.
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Olyan erős volt a hiányuk, hogy
végül feladta a szobalány munkát
és hazajött. Albérletbe költözött a
kutyákkal és teljesen önellátó lett.
Az önálló élethez viszont szükséges volt munkára, így jelenleg a
városi kórházban takarítói feladatokat lát el. Kérdésemre elmondta,
hogy nagyon szereti ezt a munkát,
kedvesek vele a munkatársak és
imádják őt a betegek is.
– Nem tudom, hogy mi lesz a
sporttal – gondolkodik el. – Kontrollra járok félévente. Szednem kell
a gyógyszereket. Nem tudom, hogy
sportolhatok-e valaha. Most jó egy
kis szünet, sok volt. Nincs feszültség, dolgozgatok, kutyázok.
Piró létrehozott a Facebookon
egy oldalt Csontos Piró Paralimpikon néven, ahol a sporttal kapcsolatos képeit osztja meg.
– Azt vettem észre, hogy amíg
sportoltam, jobban figyeltek rám.
Nem szeretném, hogy elfelejtsenek
– vallotta be Piroska.
Végezetül az álmairól kérdezem,
ami nem más, mint egy ház nagy
kerttel és sok-sok husky kutyával
az udvarban. A legnehezebb fajta – mondja a kutyákról –, mindamellett bohócok és plüssmacik is
egyben. Imádja őket.

Z. A.

Elvesztette a családfőt a Török család
A kiskunfélegyházi Török család életét évek óta figyelemmel
kísérik a félegyháziak. Mint korábban lapunk is beszámolt
róla, második gyermekük, Jánoska csecsemőkorában agykárosodást szenvedett. A fiú epilepsziával, asztmával, allergiával
és inkontinenciával küzd, 6 éves kora óta rendszeresen szed
gyógyszereket, állandó felügyeletre szorul és vélhetően állapotában javulás nem várható.
A gyógyszerek mellett táplálék-kiegészítőkkel próbálják immunrendszerét
kondicionálni,
ezeket a készítményeket viszont
nem támogatja a TB. Az évek óta
tartó kupakgyűjtéssel próbálták
a helyi iskolák tanulói, a közösségek, cégek és magánszemélyek ezeket a felmerülő magas
költségeket mérsékelni a Török
család számára. A kupakokkal a
családfő, Török János foglalkozott, ő rendszerezte, gyűjtötte be
és szállította el az átvételi helyre.
Múlt év végén azonban az édesapa váratlanul elhunyt.
A tragédia sajnos hatványozta
az eddigi nehézségeket a család
számára, hiszen Török János intézte a családi ügyeket, a hivatalos teendőket és a kupakokkal
kapcsolatos szervezést, rendsze-

rezést, amíg a felesége, Julianna
Jánoska 24 órás felügyeletét látta
el. Teljesen magukra maradtak,
ezért Julianna nehéz döntést
hozott: bentlakásos intézményt
keres Jánoskának, mert egyedül
képtelen ellátni azt a rengeteg
feladatot, ami most a férje halála
után vár rá. Szeretne egy olyan
helyet találni szeretett fiának,
ahol jó kezekben lesz, figyelnek
rá, megbízhat a gondozókban. 20
éve végzi ő ezeket a feladatokat,
s bár rendkívül fájdalmas lesz az
elválás, megoldást kell találnia.
Megkeresésünkre
elmondta,
hogy úgy tűnik, elindult egy folyamat, hiszen január végén érkeznek
hozzájuk Tiszaugról környezettanulmányra, és ha minden rendben
lesz, Jánoskát sikerülhet elhelyezni a Szőke Tisza Otthonban. Tö-

rökné Varga Julianna segítségét
kéri azoknak, akik munkát tudnak
neki ajánlani, hiszen, ha Jánoskának sikerül felügyeletet találni,
neki dolgoznia kell. Sajnos egy 3,5
millió forintos bankhitelt is vissza
kell fizetnie, így a helyzetét nagyon
kilátástalannak ítéli meg amellett,
hogy anyai szíve megszakad, amiért fiától el kell válnia.

Az összegyűjtött kupakokat a
Platán Általános Iskolában felállított gyűjtőbe kérik bedobni,
illetve amennyiben anyagilag segítenék a családot, a következő
számlaszámon tehetik meg:
Törökné Varga Julianna
11600006-00000000-94711897


Z. A.
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Képei bejárták a fél világot
Mezősi Ágnes fotóművész kiállítása november 18-án nyílt meg
Hágában. A holland tárlat előtt megismerte képeit London, New
York, Łódź és számos magyar nagyváros is. 2016 óta tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének és a napokban ismét nyertes
pályázatnak örülhetett: a MediaMarkt Cewe fotópályázatának
Gasztro kategóriájában, Nagyító? című művét első helyezéssel
jutalmazták. Képei hatalmas népszerűségnek örvendenek, Mezősi Ágnes stílusa, látásmódja egészen egyedi, alkotásai rövid
idő alatt páratlan karriert futottak be.

olvasott, a képeiket nézegette és
példaként tekintett rájuk. Nagyon
furcsa és felemelő érzésnek írta
le az akkor őt ért benyomást. Ezen
az eseményen ismerkedett meg a
New York-i Magyar Kulturális Intézet vezetőjével, aki végül elindította azon az úton, ami idén Hágába
vezetett. Felkérték, hogy készít-

Mindössze hét év telt el azóta,
hogy Mezősi Ágnes fényképezőgépet vett a kezébe. Túl egy súlyos
agyvelőgyulladáson a művészetterápiát hívta segítségül: horgolt,
kötött, ékszereket készített. Sok
kreatív dologba belefogott, ám a
fotózás volt az egyetlen tevékenység, amelyben meg tudta mutatni
igazán magát. A legelső sorozat,
amit készített, már minimalista stílusban látott napvilágot, ez
azóta is az ő eszköze, célja minél
kevesebb dologgal megmutatni,
minél több mondanivalót. Jelenlegi
tudását autodidakta módon szerezte, emlékezete szerint egyetlen
fotózás témájú könyvet olvasott el,
a többi ismeret internetes írások,
Youtube-videók formájában jutott
el hozzá. Véleménye szerint nem a
gépen múlik, hogy jó fotó szülessen, így nem milliós eszközökkel
dolgozik.
– A perspektívát igazítom, és a
színeket. Erős színeket használok,
szeretem a feketét és a fehéret is
látni. Ennyi az egész utómunka –
mondta a fotóművész.
Kedvenc témái a modern épületek. Az eddigi munkáinak 80
százaléka kiskunfélegyházi épületeket mutat meg. Nevetve mesélte

sen olyan fotókat helyi épületekről, amelyet a világhírű építész,
Breuer Marcell tervezett. Ekkor
kezdte megismerni a pécsi születésű, világhírű magyar építészt,
formatervezőt, aki a Bauhaus mestere volt. A New York-i Breuer-épületek fotózása után – akkor már
egy pályázatnak köszönhetően
– először Franciaországban, később Svájcban, majd Hollandiában fotózott Breuer-alkotásokat,
amelyeknek eredménye volt az idei

el, hogy alig várta, hogy felépüljön
a Móra-utcai Óvoda, hogy végre
minden oldalról lefotózhassa.
– Embereket nem tudok fotózni. Nem erőltetem – mondta
mosolyogva.
A londoni kiállításra betegsége
kapcsán jutott el, majd New York
következett. Egy amerikai-magyar
pályázaton 10 magyar származású
képzőművészt választottak ki, akik
között ott volt ő, olyan ikonokkal
egy színpadon, akikről addig csak

Ételallergia nem akadály
Tavaly év végétől már az ételallergiások számára is elérhető ételeket kínál a kiskunfélegyházi Köménymag Gasztroház. Laktóz- és
gluténmentes alapanyagokból készült ZERO elnevezésű ételeikkel
szeretnék elérni, hogy azok a családok is találjanak kedvükre való
pizzát, gyrost, vagy salátát, ahol valamelyik tag ételallergiás.
Szabó László, az egyik tulajdonos elmondta, hogy mindig nagyon
fontos volt számára a vendégek
véleménye és igénye, amely jelen
esetben arról szólt, hogy ilyen fajta ételekre nagy szükség van. Ezt
szem előtt tartva kezdtek megoldást keresni, mégpedig a legjobb
minőségre törekedve.
– Ehhez hatalmas segítséget
nyújtott Hatvani Ottó, a Sajt-Expressz Kft. tulajdonosa, aki Olasz-

országból
szerzett
speciális
gluténmentes lisztet, és neki köszönhetően a hasáb- és édesburgonyát is gluténmentesen tudjuk
kínálni – mondta el a tulajdonos.
Mindezek után megkezdődött
a tesztelés, a liszttel próbasütéseket végeztek, amelyeket azután
lisztérzékeny ismerősök kóstoltak,
véleményeztek. A pozitív visszajelzések után indulhatott az igazi
munka. Szabó László hangsúlyoz-

ta, hogy nagyon sok feltételnek kell
megfelelni, s bár külön konyhájuk
és pizza kemencéjük nincs a ZERO
termékek készítésére, de szigorúan betartják az elkülönítést. Saját
asztalon készülnek az ételek, külön pizzaformában sül a tészta, az
alapanyagokat erre a célra fenntartott tárolókban, hűtőkben helyezik
el. A szállítás során a készételes
dobozokat leragasztják.
A Köménymag Gasztroház tavaly októberben nyitotta meg kapuit, Szabó László és Bolesza
Péter (másik tulajdonos) együttműködése eredményeként. Ételeik csak kiszállításra készülnek,
amiről 9 fő gondoskodik nap mint

hágai kiállítás. A fotóművész nagy
ismeretanyagra tett szert adott országok jogszabályaiból, törvényeiből, hiszen egy-egy épület fotózása
előtt engedélyekre van szükség.
Megtudta például, hogy amikor
Franciaországba készül, akkor először részletesen be kell mutatnia
magát, az önmarketingre szüksége van, hiszen így állnak vele
könnyebben szóba. Megismerte a
hollandokat, akik a legnyitottabbak
és együttműködőbbek voltak mind
közül és tapasztalatot szerzett az
amerikaiakról, akik véleménye szerint furcsák és szeretik éreztetni,
hogy talán némiképp mások felett
állnak. Ez idő alatt a Breuer-projekt hozzánőtt, témájává vált, így
a jövőben mindenképpen szeretné
folytatni ezt a munkát. Mindezek
mellett Ági kísérleti képeket is készít, ami azt jelenti, hogy régi archaikus eljárásokkal kísérletezik,
egyelőre otthonra, de tervei között
szerepel ezek kiállítása is.
Hatalmas utat tett meg művészként az elmúlt hét év alatt és
rendkívüli eredmények születtek
a munkái által. Mások, évtizedek
kemény munkája után jutnak ilyen
szintre, ami neki néhány év alatt
sikerült.
– Amikor elfelejteném, akkor
visszanézek, hogy honnan indultam, és most hol vagyok – mondta
végezetül Mezősi Ágnes és hozzátette, hogy bár hatalmas munka áll
az elmúlt hét év mögött, mégis,
mivel belső késztetésből fakadó
érzést elégít ki vele, boldogsággal
tölti el a tevékenység.

Z. A.
nap. A tulajdonosok hozzátették,
hogy nagyon büszkék és hálásak
a munkatársaknak. Lelkiismeretes
munkájukra mindig lehet számítani, ami óriási segítség a hétköznapokban és a tervezésben is.
– Itt érzem magam otthon, itt
képzelem el a jövőmet is – mondja
Szabó László, amikor Félegyházáról kérdezem. Szolnokról költözött
ide, 2011-ben szerette meg a várost, aztán az évek folyamán a város is megszerette őt. Itt alapított
családot, gyorsétterem, pizzázó
fűződik a nevéhez, amit saját bevallása szerint nagyon szeretett.
Sok embert ismert meg az elmúlt
10 évben, véleménye szerint ös�szetartó, befogadó város a miénk.
Idegenforgalmat, vendéglátást tanult, majd műszaki irányba fordult
az érdeklődése. Szolnokon dolgo-
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Egy valóra vált leányálom
Az elbűvölő szépségű 11 éves Kis Maja előtt ígéretes
modellkarrier áll. A Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos
Általános Iskola ötödikes diákja felnőtteket megszégyenítő bölcsességgel és profizmussal beszél szakmai
elkötelezettségéről és nagyratörő terveiről.
Maja hatéves korában találkozott a szépségiparral, amikor egy
szépségversenyen lett első helyezett. Így figyeltek fel rá. Azóta
számos kiváló fotográfus mutatta már meg szépségét, jelenleg, a Mirage Models Management ügynökség egyengeti útját.
Az elmúlt időszakban a vírushelyzet korlátozta a lehetőségeit,
de kitartása és alázata eredményeként szerepelt már plakáton, katalógusban, külföldi magazinban és egy ismert fitneszmodell ajánlásával forgalmazott vitaminreklám anyagában is.
Arra a kérdésre, hogy miként tudja összeegyeztetni a hétköznapi diákéletet az órákon át tartó mozdulatlan pózolással,
ő játékos könnyedséggel válaszolta: „a munka, az munka”…
A bájos Maja igen komolyan veszi a szakmát, és az olykor
sokáig kitartott kényelmetlen pózok sem rettentik el. Kedvence a fine art fotózás, ami a gyermekek természetes báját az
1920-as, ’30-as éveket idéző, letisztult képi világgal, pasztellszínekkel, visszafogott mosollyal és sminktelen, esetleg
természetesen sminkelt arcokkal emeli ki.
Otthon azért – mint a kortárs lányok általában – Maja is
szívesen kísérletezik például egy tökéletes tusvonal gyakorlásával. Szereti a szépet, legyen szó ruhákról, fotókról, környezetről. És szereti önmagát is szépnek látni. Fontosnak tartja
a stílust, és úgy érzi, van is hozzá érzéke. Elfogadó kislány:
minden osztálytársát a barátjának tartja, dolgának érzi megvédeni a kicsiket, gyengéket, és nem szeret haragot tartani.
Szenvedélyesen szereti, védi a környezetet, óvja az állatokat.
Ékes bizonyítéka ennek, hogy hét kutya, számos macska, egy
hörcsög, két teknősbéka, ugyanennyi nimfapapagáj és egy
nyuszi tekintheti gazdájának.
Maja mindezen túl okos is. Legfontosabb dolgának a tanulást tartja, de azért némi kampánymunkát szívesen beszorít
az életébe. Szeretne olyan plakátokon szerepelni, amelyeket
külföldön is kiállítanak, és nagyon várja már a vírushelyzet
végét, amikor az elmaradt forgatásokat, fotózásokat bepótolhatja. Egészséges önbizalma nem csak korosztálya számára
lehet példaértékű. Mint mondja: – Hiszek abban, hogy „Kis”
létemre nagy célokat érhetek el.

V. B.
zott pizzafutárként, később konyhai munkát is vállalt. Ez idő alatt
belelátott a vendéglátás apró részleteibe. Lépésről lépésre építette
fel mostani tudását.
A közös vendéglátós múlt, a
munka szenvedélyes szeretete és
az egybecsengő tervek is segítettek abban, hogy üzleti kapcsolatba kerültek idén Bolesza Péterrel,
akinek neve ismerősen csenghet
a félegyházi pizzakedvelők, főleg
az egykori Víg Bakter, vagy Pizza Néró visszatérő vendégei körében. Péter 1999-ben költözött
Kiskunfélegyházára Lakitelekről,
üzletvezetőként érkezett az akkor nyílt Víg Bakter Pizzériába.
A vendéglátóhely a vasútállomás
épületében kapott helyet. Azután
jöttek a Nérós évek Bolesza Péter
életében, majd a 2008-as válság,

amit sajnos néhány „pizzamentes”
év követett. Egy véletlen helyettesítésnek köszönhető, hogy megismerkedett Szabó Lászlóval, ami a

Köménymag Gasztroház megszületéséhez vezetett. Sok tervük van,
számos újdonság bevezetését tervezik. S bár a munka sok, ők hálá-

sak érte. Abban pedig mindketten
biztosak, hogy Kiskunfélegyházán
találtak otthonra.

Z. A.
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Elment egy nagy művész –
avagy egy csónak partot ért…
A toll a papíron döcögve, tétován indul, amikor egy eltávozott
jóbarátról kell egy végső képet megrajzolni. Nehezen állnak ös�sze a csapongó gondolatok annak kifejezésére, hogy ő már nincs
közöttünk, hogy csónakja a túlsó parthoz ért. Mi pedig értetlenül,
tétován nézünk utána, milyen is volt ő…
Életének 70. évében Szecskó Péter
grafikusművész kilépett Kiskunfélegyháza művészeti életéből, hogy
kövesse azt a hívó fényt, amely 7
évtizeddel ezelőtt alakjában testet
öltött szülei boldogságára.
„Minden ott kezdődött, és nem ér
véget
Ott az Élet törvénye érvényes
Onnan jöttem, oda tartok, a csónakom ott ér majd partot.
Bár homályos a kép, de a lelkemben már él.”
Igen, a csónak partot ér…
Igazi fővárosi, nagypolgári művészcsaládból származott. Édesapja – akit rajongva szeretett –
Szecskó Tamás grafikusművész
volt, akinek illusztrációin nőttek
fel a múlt század második felének
olvasni szerető gyermekei.
Az édesapa példája követésre
lelt. Szecskó Péter 1973 óta foglalkozott hivatásszerűen könyv
illusztrálással. 1979-ben vált
hivatásos művésszé, akit neves
könyvkiadók foglalkoztattak. Mintegy 50 magyar és idegen nyelvű
könyvet illusztrált, a leghíresebb –
s talán legszebb – a Bambi című világhírű történet, amely 14 kiadást

ért meg. 1999-ben egyik alapító
tagja lett A Magyar Illusztrátorok
Társaságának.
Vallotta édesapja hitét, a tehetséget, a tisztességet, a klasszikus
szépséget. Szecskó Péter házassága révén került városunkba,
Holló László és Szántó Piroska
városába, ahol pezsgő művészeti
életre lelt. Figyelemmel kísérte az
itt zajló művészeti tevékenységet,
szeretett minél több tudást átadni
a fiataloknak. Több éven át korrigált a gimnázium rajzszakkörében,
néhány tehetséges félegyházi alko-

tóval szívesen vállalt közös kiállítást is.
Könyvillusztrációiban a tökéletességre törekedett. Figurái színes
ceruzával, tűpontossággal és kíméletlen valósághűséggel készültek. Az állatfigurák mellett kedvelt
képi világát a – legtöbbször szimbólumokat hordozó – pasztellalkotások adják. Ezzel a technikával
tobzódhatott a színek orgiájában.
Ezzel képeinek a többségén a reneszánsz harmónia utáni nosztalgia fejeződik ki. A reneszánsz világába helyezett álmodó tekintetű,
titkokat hordozó, tiszta idealizált
nőalakjai a finomság, a klasszikus
szépség kifejezői. Akár Madonnák,
akár reménykedő édesanyák néznek le a papírról, érzelemgazdag
miliőt hordoznak, és ott bujkál
bennük valamiféle derűs örök emberi is.
A suhanó évek alatt így vált
Szecskó Péter a szép, a mindenki
által elfogadott SZÉP képek alkotójává. Mert örök igazság, hogy az
emberek az igaz és a szép utáni
vággyal fordulnak a képzőművészet felé, a lelkeket jobbító, megérteni vágyakozó ember szomjúságával. Péter olyan esztétikai
minőséget mutatott fel, amel�lyel minden szépre szomjazót
kielégített.
Nem tartozott az állandóan kiállítani akaró művészek közé, viszonylag ritkán mutatta be műve-

Festmény a könyvtárnak
A magyar kultúra napja alkalmából egy műkinccsel
gyarapodott a Petőfi Sándor
Városi Könyvtár. Móczár Károly – az egykori legendás
rajztanár és festőművész –
önarcképét adományozta az
intézménynek Rosta Ferenc
alpolgármester, amit Abonyi Szilvia, a könyvtár igazgatója vett át január 21-én,
csütörtökön.
A félegyházi Petőfi Sándor Városi
Könyvtár a múlt évben egy nagyon jelentős képzőművészeti hagyatékot örökölt dr. Dósai László ügyvédtől. A tíz jeles alkotás
– amelyek többnyire 20. századi

Félegyházához kötődő művészek
festményei és grafikái – mellett
most egy újabb művel gyarapodott az intézmény, így immár egy
komoly képzőművészeti műtár-

gyakat felvállaló galéria kialakítására nyílik lehetőség.
Móczár Károly azon legendás
rajztanárok sorába tartozott,
akik az 1950-70-es években lé-

it, de amikor közönség elé lépett,
azok igazi ünnepei voltak a kiállítótermeknek, tárlatai élményszámba
mentek akár Magyarországon akár
külföldön.
Szecskó Péter Budapest szülöttje volt, művészsorsa a magyar vidéki alkotók sorsa volt. A főváros
liberális művészértelmiségének
gőgje nem akart tudomást venni
róla, az „ottaniak” kevésbé értékelték, de gyanítható, hogy elutasításukat az irigység diktálta. A
legnagyobb egyéniségek azonban
kiálltak grafikai világa mellett. Kiállításmegnyitói között találjuk dr.
Horlel Miklóst, az Ybl-, és Széchenyi-díjas építészt, Péli József
Munkácsy-díjas
ötvösművészt,
Makovecz Imre világhírű építészt,
vagy napjaink legjelentősebb művészeti íróját, dr. Feledy Balázst.
Szecskó Péter itt érezte jól magát, szerette a jó társaságot, az
itteni alkotókat, a félegyházi embereket. Közöttük derült ki milyen
széles műveltséggel, olvasottsággal rendelkezett. Jellegzetes
alakja sokszor feltűnt a Kossuth
utcai teraszok, kávéházak asztalainál többnyire egyedül üldögélve,
szemlélődve, felülemelkedve a világ „pörgésén”. Az utóbbi időben
romló egészségi állapota miatt
már kevesebb tárlaton, kiállításmegnyitón láthatták elgondolkodó,
lassan sétáló alakját.
Kedves Péter! Drága Barátom!
Csónakod partot ért, ezután
már csak képeid néznek le szobám faláról, hogy segítsenek emlékezni barátságunkra, az eltöltött
évtizedekre.
Isten veled, nyugodj békében!
Barátsággal: Rosta Ferenc
nyegében elindították, pályára
állították Kiskunfélegyháza művészeti életét. Alakjáról, munkásságáról már csak az idősebb
generáció emlékezhet meg, noha
nevéhez már életében sok legenda fűződött. Azonban jól tudjuk,
bármilyen fájdalmas is, hogy „az
első generáció felejt, a második elfelejt, a harmadik nem is
emlékezik”.
Sajnos ez valóban így van, ezért
is született meg az az elhatározás, hogy városunk jeles művészének alakját a lehető legtovább
emlékezetben tartsuk. Az adomány célja, hogy Móczár Károly
művészetéről, festészetéről a lehető legtöbb polgárunk szerezzen
információt (a teljesség kedvéért
megjegyzendő, hogy az alkotónak
a Petőfi Sándor Emlékházban is
van néhány alkotása).
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Anyakönyvi hírek

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Bányai Aranka – Busa Imre, Hidegkuti Zsóka Éva – Csernák
Ádám, Mucsi Krisztina – Fekete Tamás, Csuka Ildikó – Barna
Gábor, Bosnyák Csilla – Dinnyés
Imre

MEGHALTAK:
Benkó Jánosné Tóth Veronika,
Kádár Gáspárné Banos Ilona,
Túrkevei-Nagy Józsefné Tóth
Mária Erzsébet, Szabó László
Andrásné Bense Janka, Laczkó
Jánosné Bori Lenke, Bihal Imréné Mikes Rozália, Baski Sándor,
Gondi Péter, Retkes Mihályné
Csille Katalin, Kis Jánosné Retkes Mária, Perneki Imre, Lajkó
Ödönné Ficsór Aranka Terézia,
Zeke Andrásné Csőgör Katalin,
Förgeteg László, Móra Sándor,
Tapodi Jánosné Gajzer Julianna,
Török János István, Gondi Józsefné Cseklye Erzsébet, Fekete
Emil, Vakulya Lajosné Tarjányi
Mária Anna, Nemes-Nagy Péter,
Szesztrienka Dezső, Szarvas Éva,
Nagy Árpád Józsefné Ladányi Rozália Erzsébet, Véninger Lászlóné
Dinnyés Margit, Németh Lászlóné
Vakulya Ilona, Dósa László, Horváth Károly, Bodor Ferenc Béláné
Kurucz Veronika, Pintér Mátyás
Mihályné Dinnyés Veronika, Eszik
József, Vincze Imre Mihályné Fekete Erzsébet, Rádi László, Lantos István, Nemes-Nagy Juliánna
Erzsébet, Kovács Mihályné Solymosi Zsuzsanna, Judik József,
Lantosné Illés Anikó Julianna, Faragó Józsefné Kovács Ilona, Nagy
Gyula, Fekete Katalin, Varga Antalné Gavallér Erzsébet, Boldog
Dánielné Tóth Margit, Rádi Miklósné Retkes Ilona, Homoki-Szabó
István, Schmidinger Béla Lajos,
Fricska Mihályné Czakó Ilona,
Dr. Nánási Éva, Kolompár Pál,
Rubányi Mihály, Fábián István,
Felföldi Istvánné Huszka Julianna
– Kiskunfélegyháza
Folytatás a 20. oldalon!

KÖNYVTÁRSAROK
Sikeres pályázatok
Öt olyan nyertes pályázatot nyújtott be a tavalyi évben a Petőfi Sándor Városi Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alaphoz (NKA),
amelyek befejezésének határideje az év első fele.
Már elkezdődött az intézmény
imázsának erősítését szolgáló
projektek megvalósítása, amelyekkel a könyvtár a különböző információs felületein, a hirdetőtábláin, a szórólapjain az egységes
arculati megjelenést célozta meg.

Hosszú idő után több mint 4
millió forintból modern, korszerű
bútorokkal újul meg a könyvtár
GyermekBirodalma a gyerekek és
szüleik nagy örömére.
Nyáron a felső tagozatos diákok
számára megszervezik az öko-él-

Felhívás félegyházi
pillanatok megörökítőinek
Fotópályázatot hirdet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Kiskunfélegyházi Tourinform Iroda 4 évszakos fotókaland címmel. A felhívás célja Kiskunfélegyháza értékeinek felkutatása, képekben való
bemutatása. Ezúttal a város téli arcát megörökítő felvételeket várnak.
A pályázaton kizárólag egyéni alkotók vehetnek részt. Egy jelentkező
maximum 3 db, a meghatározott
témakörökben, 2020. december 1.
és 2021. február 28. között készült
képpel nevezhet. A fotók digitális
fényképezőgéppel, illetve mobiltelefonnal is készülhetnek.
A részvételhez a Facebookon, a
Tourinform Kiskunfélegyháza oldalt szükséges követni, és a felhívás posztnál hozzászólásként feltölteni a beküldésre szánt fotót. A
feltöltéssel a jelentkező elfogadja a
részvételi feltételeket, amit a www.
felegyhaziturizmus.hu/esemenyek/fotokaland weboldalon talál.
Az első 3 helyezettet zsűri választja ki, a közönségdíjas az lesz, akinek a fotója a legtöbb lájkot kapja.
A fotókaland nyertesei kiskunfélegyházi ajándékcsomagot kap-

nak. A nyertes fotókból a főtéren
szabadtéri kiállítást rendeznek a
szervezők, és ezek közül választják ki a 2022. évi kiskunfélegyházi
naptár illusztrációit is.
A nevezés ingyenes, beérkezési
határidő: 2021. február 28.
Témakörök:
1. Az ember (az itt élők, munkájukat végzők bemutatása, legszebb
pillanatok).
2. Épített környezet (nevezetes épületek, látnivalók).
3. Szabadidő (lehetőség szerint
Kiskunfélegyháza kikapcsolódást
nyújtó helyszínei, éttermei, cukrászdái, stb…).
4. A természet hívogató szava (az élővilág adta különleges
pillanatok).
5. Így látom a városom (szabadon választott témakör).

ménytábort, amely
a
környezettudatosság, a természet
szeretete köré épül.
Két, már korábban
elindított
előadássorozat is
folytatódhat. A több
évtizedes múltra visszatekintő
Földrajzi szabadegyetem ismeretterjesztő sorozat meghívott
előadóival beutazhatjuk az egész
világot, eljuthatunk a Börzsönytől
a Himalájáig, vagy éppen részt vehetünk egy olasz vulkántúrán.
A négy alkalomból álló Zöld
könyvtári esték sorozat előadásai

is változatos témákat érintenek majd,
pl. a mélymulcsos,
ve g y s ze r m e n t e s
kertgazdálkodást, a
bioélelmiszerek felhasználását vagy a
gyógyszerek nélküli
egészségmegőrzést.
Amennyiben lehetőség nyílik
rendezvények megtartására, tavasszal már személyesen hallgathatjuk az előadásokat. Ellenkező
esetben a szervezők igyekeznek
online formában közzétenni a
programokat a könyvtár weboldalán vagy Facebook-oldalán.

Fotó: Görög Anita

ÚJSZÜLÖTTEK:
Vili András Péter (anyja neve:
Kánya Rita), Buri Hanna Piroska
(Gazdik Katalin), Demeter Zselyke
(Tóth Zsuzsanna), Lakatos Zalán
Ferenc (Danajka Dóra), Boda Tamás (Sinkó Beatrix Mária), SzélTóth Mirkó (Csúcs Kitti), Szabó
Tamás Benedek (Gulyás Edit),
Kis Szonja Bella (Pintér Mónika),
Botos András (Jakab Mária), Mészáros Dominik (Patkós Vivien),
Nédó Balázs Alexander (Nédó Erzsébet), Bodor Boglárka (Császár
Bea), Timkó-Szegedi Dóra (Szegedi Szilvia), Sipos Dániel (Hódi
Csilla Gréta), Mizsei Brájen Benjamin (Mizsei Borbála), Fekete
Zoé (Dancsa Mónika), Osza Máté
(Rácz Annamária), László Olivér
(Gyulai Anikó Mária), Szabó Olivér Mihály (Szabó Floransz), Csiszér Péter (Dr. Gyöngyösi Bianka),
Endre Elizabet (Erdei Krisztina),
Makány Áron (Tapodi Erika),
Szabó Márk (Ruszó Alexandra),
Lantos Levente (Gulyás Csilla),
Piroska Lara (Tápay Alexandra),
Szabadszállási Botond Richárd
(Gajzer Erzsébet), Molnár Janka (Bíró Andrea Ibolya), Guttyán
Amanda Noemi (Guttyán Ildikó),
Fodor Viktória (Törteli Anikó),
Sörös József (Seregély Lívia),
Kiss Noel Ferenc (Horváth Rita),
Biczók Zoé (Trungel Szandra),
Süveges Dominik (Kurai Mónika)
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MOST MÉG JOBBAN MEGÉRI

E-SZÁMLÁRA VÁLTANI!
3000 Ft

Nettó
egyszeri kedvezményt adunk
lakossági vízdíjából, amennyiben június 1. után az elektronikus
ügyfélszolgálati felületen e-számlára vált és 24 hónapon keresztül
e-számlás marad.
Regisztráljon online felületünkön a www.bacsviz.hu oldalon keresztül, mellyel
kapcsolatban a lépéseket az alábbi linken elérhető videóban be is mutatjuk:
www.bacsviz.hu/ugyfelszolgalat/elektronikus-ugyintezes

1

2

Elektronikus ügyintézés
kiválasztása

i

Linkre kattintva kényelmesen
indítható az ügyintézés

3

E-számlára váltás

Az e-számla a megszokott számlaformátumban a regisztráció során megadott email címre
érkezik. Aktuális számláit kényelmesen, otthonról teljesítheti bankjánál adott csoportos
beszedési megbízás útján, egyszerűen bankkártyás fizetési móddal vagy átutalással,
egyéni azonosító számok feltüntetésével. Ha e-számlára vált, egy környezetbarát és
praktikus megoldást választ.
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Megnyílt az uszoda
a sportolók előtt
Január 18-ától ismét használhatják a Félegyházi Termál Parkfürdő benti nagymedencéjét a félegyházi egyesületek igazolt
sportolói, úszói.

Öt bajnoki mérkőzést játszott
az elmúlt két hónapban a Kiskunfélegyházi KC felnőtt férfi kosárlabdacsapata az NB II. keleti
csoportjában. A Bindics Gábor
vezetőedző által irányított félegyházi együttesre nem várt könnyű
sorozat, amely a bajnokságban a

hatodik helyet foglalja el. Az évet
a KKC a debreceni Príma SE elleni
magabiztos győzelemmel indította,
amit a listavezető elleni mérkőzés,
illetve egy békéscsabai vendég
játék követett. A mérkőzéseket a
koronavírus miatt zártkapuk előtt
rendezték meg.

Az egyeztetéseket követően a
Jogging Plus Sportegyesület,
a kiskunfélegyházi 3K Sportegyesület, a Kiskun Vízi és Szabadidő Egyesület tagjai és a
vízilabdázók vehették birtokba
a nagymedencét. A lakosság
számára az uszoda továbbra
is zárva tart. Minderről Balla
László alpolgármester számolt
be. A nyitásra a decemberi kormányrendeletet követően kerülhetett sor az éves karbantar-

tási munkálatok befejezésével.
A létesítményt az egyesületek
tagjai használhatják a szigorú
járványügyi szabályok betartása mellett hétfőtől-péntekig,
13 órától 21 óráig. Az egyesületekkel közösen egyeztetettek
az időbeosztásról. Balla László
hozzátette, a Félegyházi Termál
Parkfürdő egyéb funkciói (pl. a
szauna) továbbra is szünetelnek és úszásoktatásra sincs
lehetőség.

Akadémista lett hat
kiskunfélegyházi birkózó

Kiválóan szerepeltek
2020-ban
A Magyar Birkózó Szövetség tavaly
létrehozta a Kozma István Magyar
Birkózó Akadémiát (KIMBA). A
sportban, a kamaszkorban nagyon
sokan lemorzsolódnak, ugyanis az egyre több tanulást nehéz
összeegyeztetni a magas szintű
versenysporttal, különösen akkor,
ha más városban talál érdeklődésének megfelelő középiskolát. Az
intézmény létrehozói kiváló körülményeket teremtettek: modern
kollégium, többféle iskolatípus,
az edzőcsarnok világszínvonalú.
Korosztályukban a legjobbakkal
edzhetnek, és naponta találkozhatnak példaképeikkel, olimpiai
és világbajnokokkal. A középiskola
elvégzése után sem engedik el a
kezüket, 23 éves korukig lehetnek
akadémisták, tehát a diplomát is
megszerezhetik, miközben a leg-

magasabb szinten sportolnak. A
Kiskunfélegyházi Birkózó SE sportolói közül hatan nyertek felvételt
az intézménybe: Tapodi Rebeka,
Tapodi Zsófia, Bátyai Dorián,
Kispéter Ákos, Makra Levente
és Páli Gergő.
Az egyesület elnöke, Ván Jenő
véleménye szerint hiányozni fognak az edzésről, mert szorgalmas,
tehetséges fiatalok, nem véletlenül
vették fel őket, de nagy öröm, hogy
ennyien megfeleltek a követelményeknek, ami az egyesületben folyó
munkát minősíti. A legfontosabb a
fiatal sportolók érdeke, hogy érjék
el a tanulásban és a sportban is a
maximumot. Az egyesületet veszteség nem éri, sőt, előnyére válik,
mert az eredményeikkel továbbra
is a kiskunfélegyházi birkózás hírnevét öregbítik.

Nyolc versenyen vettek részt a Kiskun Vízi és Szabadidő Egyesület szenior úszói, ebből három országos bajnokság volt.
Sportolóik a három országos bajnokságon – Százhalombattán
rövidpályás, Gyulán nyílt medencés, Hódmezővásárhelyen fedett pályáson – összesen 20 arany, 11 ezüst és 21 bronzérmet
nyertek – derül ki az egyesület évértékeléséből.
Simon Géza hét, Sebők János
öt, Ónodi László három, Gyovai
Balázs három, Ladányi Endréné egy és Kalotai Zsuzsanna is
egy alkalommal állhatott fel a dobogó legtetejére. Elmondhatják,
hogy korcsoportjukban országos
magyar bajnokok. A versenyeken
eredményesen szerepeltek és
éremmel térhettek haza: Holló
Szabó Viktor, Urbán Tamás,
Fábián Vince, Provics András,
Terbe Ákos, Móczár Zoltán,
Szabó Csaba, Csenki Klára, Pa-

lásti Éva, Farkas Júlia és Füzesi Zsófia. A járvány megnehezítette a felkészülést a versenyekre,
de sportolóik kihasználtak minden lehetőséget az eredményes
szereplés érdekében.
A Kiskun Vízi és Szabadidő SE
szenior sportolói reménykednek,
hogy a járvány lelassul és vége
lesz. Elkezdődhetnek az edzések, készülhetnek a versenyekre,
főleg azért is, mert 2021-ben
Budapesten rendezik meg az
Európa-bajnokságot.
Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Zsiványszótár
1775-ben Hajdúböszörményben egy négyfős tolvajbandát tartóztattak le. A főleg vásári alkalmakkor elkövetett lopásokból élő
társaság tagjai a porkolábok előtt, illetve a kihallgatások, valamint a bírósági tárgyalások során sajátos szavakat használtak.
Az üggyel foglalkozó bírónak feltűnt ez a titkos, úgynevezett zsivány-nyelv és elrendelte a bűnözők által alkalmazott szavaknak
és azok jelentésének pontos lejegyzését.

Ezt a zsiványszótárt aztán 1782ben tovább bővítették, mivel egy
másik tolvajbanda elleni perben
újabb kifejezésekre bukkantak. Ez
a hajdúkerületi szójegyzék lett a
legismertebb magyar tolvajnyelvi
emlék. Az összegyűjtött szavak listájának hiteles másolatát később
a Helytartótanács kinyomtatta, és
megküldte a törvényhatóságoknak
„okulásul”, a minél hatékonyabb bűnüldözés érdekében. A tolvajnyelv
puszta használata ugyanis már eleve feltételezte az illető bűnösségét.

Hirdetés

Fantasztikus „Újévi” ajánlataink
ÚJ NOTEBOOKOK:
ASUS X509JA: Core-i3 10005G1, 4 GB mem.,
128 GB SSD, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar.
Br. ár: 211.990 Ft
Acer A314-32: Intel N4020, 4 GB mem., 128 GB SSD,
webcam, 14”-os FHD kijelző, 36 hónap gar.
Br. ár: 142.990 Ft
„ÚJÉVI” SSD ÁRAINK: (a készlet erejéig!)
120 GB-os Silicon Power/Kingston SSD
3 év garanciával
9.590 Ft-tól!
240 GB-os Kingston A400 SSD
3 év garanciával
12.990 Ft-tól!
480 GB-os WD Green SSD
3 év garanciával:
21.990 Ft-tól!

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

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

Anyakönyvi hírek
Folytatás a 17. oldalról!
MEGHALTAK: Csendes László Árpád. Hürkecz János, Szabó István,
Törteli Ferenc Sándor, Detki Kálmánné Széger Erzsébet, Bíró Sándor Zsigmondné Lesi Mária Anna,
Galamb Ferenc, Szentpéteri László
Péter, Gábor Imréné Csala Erzsébet Terézia, Kátai János Géza, Banó
Istvánné Uri Kis Jolán, Gita Ferencné Patai Mária, Palatinus Mátyásné
Balog Julianna, Gál Dezsőné Varga
Mária Krisztina, Csertő Sándorné
Sándor Irén, Kullai Tibor, Újszászi János, Gémes Jánosné Balogh
Mária Magdolna, Szabó Lászlóné
Kovács Ágnes, Kovács György Kálmán, Tormási Mihályné Gyarmati
Mária, Lukács Gábor, Mészáros
Imre, Szabó Jenő Gergely – Kecskemét, Gyánti János Mártonné Imrefy Piroska, Pintér Istvánné Demes
Piroska Julianna, Skultéti Lászlóné
Deák Mária – Lajosmizse, Várdai
Ferenc, Hajagos-Tóth Gáborné Szabó Veronika, Kolláth Gedeonné Deák
Katalin, Gerhát Jánosné Bari Anna,
Pelles Józsefné Piroska Zsuzsanna – Tiszaalpár, Fazekas Istvánné

A települések a Helytartótanács
leiratát és a mellékletként csatolt
kétoldalas szójegyzéket bemásolták a körlevelek jegyzőkönyvébe, a
Protocollum Currentaliumba. Így
történt ez Félegyházán is, ahol az
1782-es jegyzőkönyvben olvasható
a zsiványszótár. Ebből megtudható,
hogy a tolvajok „nyalavi nyelven”
saját foglalatosságukat és egyéb
ténykedéseiket milyen kifejezésekkel
illették. „Gyertyázni” annyit jelentett,
mint vigyázni. A lopást „rajzolásnak”, a zsebtolvajlást „kútazásnak”
nevezték, a „kút” szó alatt a zsebet
értve. A bilincsre az „olvasó” szót,
a lakatra az „ördögöt”, a hajdúra
a „kutyát” használták. És mit volt
érdemes lopni? „Gagyit”, vagyis
aranyat; „levest”, vagyis ezüstöt,
pénzt, valamint ruhaneműt, azaz
„puczikát”; „lábravalót” (nadrágot),
„felrántót” (csizmát), „feltévőt”
(kalapot). Az eltulajdonítani való
jószágoknak is megvolt a saját elnevezésük. A kacsát „rikkantónak”,
a disznót „szuszogónak”, a pulykát „piáristának”, a tyúkot pedig
„kaparónak” hívták. A zsiványok
kisbírájának „kájzer” volt a neve,
a rangsorban a második zsiványt
„tiszttartónak” hívták. Az ellopott
javak értékesítésében a „komnyik”,
azaz az orgazda segített. A bűnözők
– lebukásuk esetén – azonban könynyen találkozhattak a „rút emberrel”, vagyis a hóhérral.
Ónodi Márta
Ádám Irén, Horváth Lajos Lászlóné
Juhász Mária, Pénzes Gyula, Balla Lajosné Gulyás Ilona, Kis János
– Tiszakécske, Tóth Béla, Mátyus
Antal – Szentkirály, Tóth-Laczkó
Istvánné Pintér Erzsébet – Ágasegyháza, Duzmath László, Márkus
Pálné Rácz Piroska, Gajár Jánosné
Tóth Katalin, Herczeg Károly – Kunszentmiklós, Antal Lajosné Vida
Eszter – Tass, Áipl Gyögyné Nagy
Terézia, Kovács Mihály – Kunadacs,
Lévai Istvánné Kovács Julianna, Dr.
Szentmiklósi István Jánosné Dobozi Margit – Ballószög, Kiss Istvánné
Józsa Rozália – Helvécia, Kesik Józsefné Jakab Julianna – Fülöpszállás, Gubicza László – Kerekegyháza,
Siták Jánosné Márton Juliánna Éva,
Utasi Sándorné Katona Mária, Virág
Mária, Kurgyis András – Nagykőrös,
Hajma János Ferencné Kiss Sára,
Barta Mihályné Németh Mária –
Izsák, Glaser Gabriella Margit – Veresegyháza, Kothencz Józsefné Nemes Julianna – Jakabszállás, Egedi
Istvánné Kormos Ágnes, Gálfi Mihályné Boros Ilona – Lakitelek, Jupik
József – Petőfiszállás, Balla Istvánné Borzák Judit – Orgovány, Feleki
Aladárné Szegvári Ibolyka – Szeged,
Radics Rudolf – Balatonföldvár

