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Zubog a szökőkút, éled a város

Április 22-én elindították Kiskunfélegyháza főterén a nagy szökő-
kutat. Azóta reggel 8 és este 9 óra között minden óra elején 15 
percig gyönyörködhetnek a járókelők a hosszú, félkor pedig az 
ötperces programban. 

Sajnos egyelőre inkább csak a 
szemünket kényezteti a látvány, 
a hidegvízzel való találkozás 

ritkán csal őszinte mosolyt az 
arcunkra a változékony tavaszi 
napokon.

Amikor viszont kisüt a nap, gyer-
mekzsivajtól hangos tündérkert-
té válik a főtér, ahol nemcsak a 
növények éledeznek a hosszú 
téli álom után, hanem a szép-
re, örömre, közösségi élményre 
szomjas gyerekek és felnőttek is 
szívesen töltik az időt. 

Egy éve sincs még, hogy teljes 
pompájában élvezhetjük Félegy-
háza megújult főterét, de máris 
az életünk, mindennapjaink el-
választhatatlan, szeretett része. 
Mennyi örömöt, mennyi szépséget 
nyújt, s mennyi szép percet tarto-
gat még mindannyiunk számára! 

Fotó: Fantoly M
árton
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Május 13-án tervezi a nyitást a Kiskunfélegyházi Petőfi Mozi – 
tudtuk meg Reményi Richárdtól, a mozi üzemeltetőjétől. Hozzá-
tette: erre a moziknak fel kell készülni, hiszen a forgalmazók sem 
tudnak azonnal reagálni, így szükséges még ennyi idő ahhoz, 
hogy a nyitásra sor kerülhessen.

Május 13-án előreláthatólag egy 
teljesen új filmekből álló reperto-
árral várják a mozikedvelőket, az 
viszont nyilvánvaló, hogy a for-
galmazók az igazi nagyágyúkat 
(James Bond) még későbbre tarto-
gatják. A most vetítendő alkotások 
azok, amelyek tavalyi bemutatóját 
a pandémia meghiúsította. Ilyen a 
Kutyák és macskák 3 – a mancs pa-
rancs vagy a Lelki ismeretek című 
6 éven felülieknek szóló animációs 
film. Amint a filmekkel kapcsolatos 
foglalásokról megérkezik a vissza-
igazolás, a mozi Facebook-oldalán 
és a honlapján is visszaáll a rend 
és lehetőség van tájékozódásra és 
jegyfoglalásra is a vetítések előtt. 
Mindezek mellett a büfé is feltöl-
tésre szorul, valamint két munka-
társat pótolni kell a nyitásig, így a 
május 13-ai dátum egy majdnem 
biztos terv egyelőre – tájékoztatott 
a vezető.

Reményi Richárd hangsúlyozta: 
muszáj ellenőrizniük a védettségi 
igazolványokat, hiszen a rendelet 

szerint a vetítőterembe csak vé-
dettségi igazolvánnyal rendelkező 
személy léphet be, valamint az a 
18 év alatti fiatal, akit védettségi 
igazolvánnyal rendelkező szülei 
elkísérnek. A moziteremben nekik 
már nem kötelező a maszkhaszná-
lat, illetve nincsenek távolságtartá-
si megkötések sem. Az üzemeltető 
elmondta, hogy igyekeznek mind-
ezek mellett is biztonságos teret 
kialakítani, így valószínűleg csalá-
donként egy-egy szék kihagyására 
számítani lehet. A mozi előteré-
ben, a jegyvásárlásnál, a büfében 
a maszk használata mind a vendé-
gek, mind a személyzet számára 
kötelező.

Az üzemeltető végezetül el-
mondta, hogy bízik abban, hogy 
további enyhítések várhatók ha-
marosan, hiszen az ő közönségük 
40 százalékát teszi ki a 12-18 éves 
korosztály, akik jelen rendeletek 
alapján csak szülői felügyelettel ve-
heti igénybe a mozi szolgáltatásait.

 Z. A. 

Várják a jelentkezőket a KISKUN EXPO-ra
Kiskunfélegyháza Város Ön-
kormányzata egy régi kedves 
hagyományt kíván feleleve-
níteni augusztus 19. és 22. 
között. 

A KISKUN EXPO egy több évti-
zedes múlttal rendelkező hagyo-
mányőrző rendezvény folytatása, 
amely városunk és a kistérség 
kiemelkedő értékeit, ipari és me-
zőgazdasági cégeit, vállalkozóit, 
kézműveseit, civil szervezeteit, 
őstermelőit, intézményeit kívánja 
bemutatni.

1934-ben adott otthont a város 
az első Félegyházi Nap esemé-
nyeinek, amit már akkor azzal a 

céllal rendeztek meg, hogy repre-
zentálják a kiskun város gazdag-

ságát úgy materiális javakban, 
mint szellemi értékekben. 

A Kiskun Expo négynapos prog-
ramsorozatára várják minden 
kedves érdeklődő jelentkezését.

A bemutatkozáshoz ingyenesen 
bocsátják a kiállítók rendelkezé-
sére a (3m x 1,5m) pavilonokat. 

Jelentkezési határidő: május 
31.

Jelentkezés, információ: 
Keresztes Tünde kulturális 
referensnél

(Elérhetőségek: 06 20/257-
2540, tundi@kiskunfelegyhaza.
hu) 

A Kiskun Expo tervezett hely-
színei: Kiskunfélegyházi Városi 
Sportcsarnok, külső helyszínek

Hamarosan újra  
csobbanhatunk 

Április 26-án jelent meg az 
a kormányrendelet, amely 4 
millió beoltotthoz köti többek 
között az uszodák megnyitá-
sát. Kelemen József fürdőve-
zetőt arról kérdeztük, hogyan 
készülnek a küszöbön álló 
lehetőségre.

– Nehezen lehetett az elmúlt 
időszakban bármit is előre ter-
vezni, így a váratlannak mondha-
tó bejelentést megelőzően eldön-
töttük, hogy a jelenleg is üzemelő 
beltéri úszómedence kötelező 
karbantartását a strandszezont 
megelőzően elvégezzük. Így a 
nyári időszakban remélhetőleg 
zavartalanul tudjuk a fürdőt a 
strandolók rendelkezésére bo-
csájtani. A leállással olyan mű-
szaki problémákat is meg aka-
runk oldani, amelyek több időt 
vesznek majd igénybe, mint egy 
egyszerű medencetakarítás és 
üzem közben nem megoldható a 
kivitelezésük. 

Május 25-ére tervezzük a fél-
egyházi uszoda nyitását, de – 
amennyiben a jelenleg fennálló 
műszaki problémákat sikerül 
megoldani – erre akár koráb-
bi időpontban is sor kerülhet. 
Ezt követően – a vonatkozó 
kormányrendeletnek, illetve 
módosításának megfelelően – 
a fürdőt versenysportolók (18 
év alatt edzőikkel együtt) láto-
gathatják. Nem sportolóknak 
védettségi igazolvány szüksé-
ges. Ezt a személyazonosságot 
bizonyító igazolvány egyidejű 
felmutatásával tudjuk a pénz-
tárnál elfogadni. Amennyiben 
változnak az előírások, termé-
szetesen azokat figyelembe fog-
juk venni. A nyitást követően a 
bérletekben a lejárati dátumnak 
megfelelően kompenzáljuk a ki-
esett időszakot, tehát elfogad-
juk az időközben lejárt bérlete-
ket is. A strandot június 1-jével 
tervezzük megnyitni.

Fotó: Seres Attila

Nyit a mozi
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Dr. Klisics Diána
Közjegyzői Irodája
angol nyelvi jogosítvánnyal
6100 Kiskunfélegyháza,
Mónus Illés utca 2/B. fszt. 5.
Tel.: 76/466-792; 76/560-000
E-mail: iroda.klisics@kozjegyzo.hu

Ügyfélfogadás: 
H: 8:30-18:00, K-Cs: 8:30-16:30, P: 8:30-15:00

Hirdetés

Nyitott kapuk 
az idősek otthonában
A Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont április 29-én, csütörtöktől 
azonnali hatállyal visszavonta a 
szakosított szociális intézmények-
ben, idősotthonokban egy éve 
elrendelt látogatási tilalmat. Az 
intézkedéssel kapcsolatban arról 
tájékoztatta lapunkat Magyariné 
Tóth Erika, a Szivárvány Szemé-
lyes Gondoskodást Nyújtó Intéz-
mény vezetője, hogy a látogatás 
lehetőségével a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkezők élhetnek, 

akik 18 évnél fiatalabb gyermeket 
is magukkal vihetnek. A védettségi 
igazolvány bemutatása kötelező.

Védettség igazolvánnyal nem 
rendelkező látogató esetén egy idő-
ben legfeljebb két fő érkezhet egy 
ellátotthoz, a látogatás a szabad 
levegőn, szájmaszk és kézfertőtle-
nítő használata mellett történhet, 
és kötelező tartani a 1,5-2 méteres 
távolságot. A látogatás időtartama 
legfeljebb 30 perc lehet, az intéz-
ménylátogatás idejében.

Díszpolgárokra emlékeztek
A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület és Kiskunfélegyháza vá-
rosvezetése április 21-én, az Alsótemetőben díszpolgáraink, Fa-
zekas Ágnes Blandia nővér, Haubner Károly és dr. Mezősi Károly 
sírjánál virágokkal és mécsesgyújtással emlékeztek. A megjelen-
teket Kapus Béláné egyesületi elnök köszöntötte.

Az iskolateremtő országos hírű 
pedagógus Ágnes Blandia nővér 
munkásságát Kállainé Vereb 
Mária ismertette. Az Erdélyből 
érkezett Haubner Károly Kiskun-
félegyháza kulturális életének 
meghatározó egyéniségévé vált. 

Az ő életútját Seres Antalné 
méltatta. Dr. Mezősi Károly neve 
összeforrt Petőfi nevével, de 
Móra kutatása is jelentős volt. 
A kutató életútját, munkásságát 
Laczkóné dr. Szabó Klára mu-
tatta be. 

Várjuk a fecskéket 

Mivel a házak már teljesen körbeve-
szik a parti fecskék fészkelőhelyéül 
szolgáló homokrézsűt Kiskunfél-
egyházán, a Bankfaluban (Kéve 
utca), az önkormányzat úgy dön-
tött, megvédi ezt a kicsi területet, 
ami még megmaradt a fecskéknek. 
Védőkerítést építettek, hogy ne za-
varja őket senki, de azért meg lehet 

figyelni őket. Biztonságos homokfal 
és itató várja vissza a hosszú útról 
az itt fészkelő madarakat. Tavaly 
50 parti fecske és 15 gyurgyalag 
fészkelt itt. Májusban érnek majd 
vissza, reméljük, tetszeni fog nekik 
is a komfortosabb környezet – tájé-
koztatta lapunkat Meizl Ferenc, a 
helyi madárbarát klub vezetője.

Megtartják a májusi vásárt
A Félegyházi Városfenntartó 
Nonprofit Kft. Piac- és Vásárüze-
meltetési részlege tájékoztatja a 
vásárlókat és az árusokat, hogy 
május 9-én, vasárnap megtartják 
Kiskunfélegyházán az Országos 
Állat- és Kirakodóvásárt. A vá-

sár ideje alatt mind az eladók-
nak, mind a vásárlóknak az or-
rot és a szájat eltakaró maszkot 
kell viselniük, továbbá a vásár 
területén tartózkodóknak egy-
mástól 1,5 méter távolságot kell 
tartaniuk. 

Elmarad a találkozó
Elmarad a PG fennállásának 150. évfordulója alkalmából, má-
jus 29-ére tervezett ünnepi találkozó a kialakult járványügyi 
helyzet miatt. Az eseményt egy későbbi időpontban rendezik 
meg – tájékoztatta lapunkat az intézmény igazgatója. 

Rokolya Csaba elmondta: Elkép-
zelhető, hogy a nyitás lehetővé 
tenné a rendezvény szűkebb körű 
megtartását az eredeti időpont-
ban, de nem szeretnék korlátozni 
a résztvevők számát, másrészt 
a diákok digitális oktatása miatt 
nem volt módjuk arra, hogy mél-
tó ünnepi műsorral készüljenek 

a találkozóra. A rendezvény új 
időpontjáról – függően a közeljö-
vőben remélt járványügyi intéz-
kedések enyhítésétől – a későb-
biekben adnak tájékoztatást.

Kérik, hogy kísérjék figyelemmel 
továbbra is a különböző közösségi 
felületeket, amelyek az évforduló-
hoz, az intézményhez kapcsolódnak. 
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Szembetűnő változásokon 
ment át a Móra Ferenc Műve-
lődési Központ – tudtuk meg 
Kovács-Csonka Szilvia igaz-
gatótól. A belső terek meg-
újultak, az intézmény mun-
katársai 1000 négyzetméter 
terület tisztasági festését 
kivitelezték. Kis türelmet kér 
még mindenkitől, várhatólag 
május 10-én meg tudják nyit-
ni a kapukat.

Egy teljesen megújult intézmény 
várja majd a látogatókat, sok te-
kintetben. A bezárás alatt sokrétű, 
hatékony munka folyt a központ 
falai mögött. Benyújtották a jelent-

kezésüket a minősített közművelő-
dési intézmény címre is, ami nagy 
mennyiségű plusz feladattal járt, 
mostanra egy 5 éves stratégia ki-
dolgozásán vannak túl. Mindezek 
mellett egyre nagyobb volumenű 
online munka jellemezte a közös-
ségi oldalaikat, így az igazgató el-
mondta, hogy mindamellett, hogy 
a vírus sok mindentől megfosztot-
ta őket, bőséges tapasztalással is 
gazdagította az intézmény mun-
katársait. Nagy mérföldkőhöz ér-
keztek az online térben is: a Móra 

Ferenc Művelődési Központ hon-
lapja megújult, az mfmk.hu lett az 
új felület. 

A nyitás után szeretettel várják 
művelődő közönségüket a szigo-
rú előírások betartása mellett. 
Ellenőrizniük kell a védettségi 
igazolvány meglétét, csak az ez-
zel rendelkezők vehetik igény-
be a szolgáltatásokat és azok a 
18 év alattiak, akik igazolvány-
nyal rendelkező szülői kísérettel 
érkeznek. 

A májusi programok tekin-

tetében jeles napokról és híres 
szülöttekről is megemlékeznek: 
David Attenborough, Presser 
Gábor is a hónap szülötte, szó 
esik Nepomuki Szent János-
ról és a Városalapítók napjáról 
is. Május utolsó vasárnapján a 
gyermekekhez szól a közösségi 
oldalon megjelenő poszt. Ko-
vács-Csonka Szilvia elárulta, 
hogy június 27-én tervezik a Helló 
Nyár nevű rendezvényüket, ami 
véleménye szerint méltó pótlása 
lehet a gyereknapnak. Igazi csa-
ládi rendezvény várja már akkor 
az érdeklődőket – amennyiben a 
járványügyi helyzet ezt már lehe-
tővé teszi.

Mentsünk palántát!
Palánta Pontot hozott létre április 20-ától az épület bejára-
ta mellett a 2019-ben Zöld könyvtári-díjat is elnyert Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár. Ennek célja, hogy a tavaszi ker-
tészkedések során megregulázott növényeket véletlenül se 
dobják ki, hanem e ponton elhelyezve, bárki szabadon elvi-
hesse azokat. 

A Palánta Pontot a könyvtár által 
korábban létrehozott OlvasLakok 
mintájára, a „végy egyet, tégy 
egyet” elvén kívánják működtet-
ni. Eredetileg csak az Öko-hétre 
tervezeték a palántalerakatot, de 
igény és fenntarthatóság függvé-
nyében akár hosszú távon is el-
érhetővé válhat. Erre vonatkozó-
an biztató az, hogy már első nap 

nagy érdeklődés mutatkozott a 
kis növénycsemeték iránt.

A könyvtár dolgozóinak lelkes-
ségét mutatja, hogy a hét minden 
napján Öko tippekkel, könyvaján-
lókkal szolgálnak a Facebook és 
Instagram követőiknek, valamint 
a könyvtár honlapjának (http://
www.psvk.hu) Öko-hírek rovatát 
is érdemes olvasgatni.

A természet csodái

Évek óta minden tavaszon újra és újra azon kapom magam, hogy 
szavakba próbálom önteni a semmiből előtűnő, szívemet és lel-
kemet melengető, színükkel, formájukkal és illatukkal kényez-
tető virágok keltette érzéseket. Vajon van-e még gondolat, amit 
nem vetett papírra nálam bölcsebb az évezredek során? Aligha. 
Így aztán Fantoly Márton kollégánk Kiskunfélegyháza tavaszvirá-
gainak sokszínűségét megörökítő fotójához sem próbálok erede-
ti gondolatokat írni, inkább Márai Sándort idézve elmerengek a 
természet csodáin. 

„Úgy lépnek fel, sorban, mint egy 
divatbemutatón a próbakisasszo-
nyok: sudáran, kacér illegéssel, ki-
bontva pompájukat, mely céltalan 
és érthetetlen. Az árvácska, ez a 
takaros és szomorú erényesség, 
a gyöngyvirág, az első áldozás 
fehérségével és csengettyűszavá-
val, a tulipán, a bazsarózsa s az 
első rózsák, harmatos díszükben, 
maradi formáikkal, emésztő, édes 
szenvedélyük illatával. Ez a virá-
gok bemutató-hónapja.

Új virágok nincsenek. A szegfű, 
a rózsa ma is pontosan olyan, 
mint volt Horatius idejében. Az 
ibolya nem fejlődött. A lapule-

vél csökönyösen egyforma az 
évszázadokban. Igaz, a rózsákat 
és tulipánokat keresztezik: van 
már kék levelű rózsa is, láttam 
rózsaszín gyöngyvirágot. De a 
természet nem hódol e múló di-
vatoknak. Beéri ősi találmányai-
val, s minden májusban ugyanazt 
mutatja, mintegy szelídített, ki-
sebbített, civilizált változatban. 
Lehet, hogy az őskorban a ró-
zsa oly termetes volt, mint ma a 
tölgyfák. De akkor is csak rózsa 
volt: s a hozzávaló óriás letépte 
s átnyújtotta egy mitikus nőnek, 
kinek feje a felhőkbe ért.”

 (Márai Sándor: Virágok)

Kultúra, újratöltve
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12 nap a vörös zónában 
Némedi-Varga Beatrix 45 éves. 12 napot töltött a vörös zónában 
Covid-fertőzöttként. Hosszú az út még a teljes gyógyulásig, mégis 
nagyon hálás a sorsnak, hogy ő a szerencsésebbek közé tartozott. 
Ma már néhány pihenőt beiktatva végig tudja sétálni a Kossuth 
utcát és már rendeződött a kézírása és a beszédzavara is. 

– Tavasszal sajnos gyorsan talál-
koztam a baráti körben előforduló 
halálesettel a fertőzés miatt. Na-
gyon figyeltünk ezután az egész-
ségünkre: táplálékkiegészítőkkel, 
napi emelt adagú folyadékmennyi-
séggel, rendszeres fertőtlenítéssel. 
Egy dolog van, amit ma másképpen 
csinálnék: nem dolgoznék napi 16 
órát. Ez táptalaja lehetett a meg-
betegedésnek a pihenés hiánya mi-
att. Konkrétan tudom a pillanatot, 
amikor megfertőződtem, hiszen 
szociális munkát végeztünk és ott 
kerültünk kapcsolatba covidos sze-
méllyel – emlékezett vissza Beatrix.

Amikor a környezetében többen 
is igazoltan betegek lettek – köz-
tük a gyermeke apja is – sejtette, 
hogy múlni nem akaró makacs 
köhögésének is a fertőzés lehet 
az oka. Tesztet végeztek nála, ami 
azonnal pozitív eredményt muta-
tott. Betti akkor még úgy gondolta, 
hogy otthoni körülmények között 
tudják kezelni a betegséget. Gyer-
meke édesapjával gyógyszereket 
szedtek, pihentek, ám három nap 
múlva rohamos romlás követke-
zett be az állapotukban. 55 éves 
párját és őt egy nap különbséggel 
kellett kórházba szállítani: Ferenc 

Kecskeméten, Betti Kalocsán ke-
rült a Covid-osztályra. A fő tünet 
először az étvágytalanság volt, 
majd napközben is szükségletté 
vált az alvás. Ez azonban a gyöt-
rő köhögés miatt nagyon nehezen 
ment. Legyengült állapotban, vért 
köhögve hívott segítséget Betti 
nagypénteken, este 10 órakor. Amit 
nagyon fontosnak tart megemlíteni 
azoknak, akik most is betegséggel 
küzdenek: ha kórházi kezelés vá-
lik szükségessé, akkor a táskájuk 
tartalmazzon evőeszközöket, po-
harat, tisztálkodási szereket, kis-
párnát, polártakarót, az állandóan 
szedett gyógyszerek listáját, háló 
és napközbeni ruházatot, valamint 
mobiltelefont és töltőt. Neki 18 
éves fia, Benjámin segített össze-
készíteni a szükséges tárgyakat.  

Beatrix elmondta, hogy a kis-
kunfélegyházi, kiskunhalasi és 
kecskeméti kórházak akkor tel-
jes telítettséggel működtek, ezért 
szállították őt Kalocsára. A vörös 
zónát nagyon ijesztőnek találta: a 
fóliák, a védőruhák, az érintésnél-
küliség, a szemkontaktus hiánya… 
hátborzongató volt. Mindamellett 
elképesztő gyorsasággal állítot-
ták fel a diagnózist, sorolták be 

őt, hogy a betegség milyen káro-
kat okozott a szervezetében. Egy 
4 ágyas szobában helyezték el és 
nagy gondossággal kezdték meg a 
gyógykezelését. Hálával tartozik az 
orvosi csapatnak és a nővéreknek 
a munkájukért, hiszen nélkülük 
nem lenne ma itt.

– Nem úszod meg. Megkapod a 
tükröt, amibe bele kell nézni. Van 
az a pont, amikor rájössz, hogy élni 
akarsz. Bármennyien is dolgoznak 
rajtad, befogadónak kell lenned, 
ez csakis a te küzdelmed. Tudnod 
kell, hogy mi a feladatod és miért 
szeretnél onnan kijönni. Amikor ezt 
tisztáztam magamban, akkor kez-
dődött meg egy testi, lelki, szellemi 
gyógyulás. 12 napot töltöttem bent, 
s ez idő alatt előfordult, hogy egy 
egyházi közösségben több ezer em-
ber imája szólt a gyógyulásomért. 
Ezt soha nem tudom megköszönni. 
Éreztem a szeretetet és nem tud-
tam mást tenni, csak zokogtam, 
mint egy kisgyermek – mondta.

A kórházban töltött 12 nap alatt 
sokan haltak meg mellette, és ez 

mély lenyomatot hagyott a lelké-
ben. Azóta alvászavarral küzd, 
amit zeneterápiával és kötés-hor-
golással, kertészkedéssel próbál 
tompítani. A rengeteg cselekvő 
szeretet mellett sajnos azt is meg-
tapasztalta, hogy az emberek fél-
nek ettől a helyzettől. Volt olyan 
élménye, hogy a templomból jövet 
rákiabáltak az utcán, hogy jó len-
ne, ha fél évig nem mozdulna ki a 
lakásból. Pedig a kórházat negatív 
teszttel hagyhatta el, már nem fer-
tőz és természetesen fájdalmak 
számára ezek a megnyilvánulások. 
Azzal vigasztalja magát, hogy talán 
nem alakult még ki a kultúrája an-
nak, hogy miként kommunikáljuk 
gyógyult embertársainkkal. Bí-
zik benne, hogy ez változni fog és 
megértik az emberek, hogy a reha-
bilitáció része, hogy sétál a város-
ban és keresi a társaságot. Addig 
pedig azt üzeni, hogy ne akarjuk 
megspórolni a pihenést, a feltöl-
tődést a mindennapokban. Olykor 
életet menthet, ha hagyunk teret a 
regenerációnak. Z. A. 

„Focizz az Astrában!” – Ezzel a 
címmel tett közzé felhívást az 
Astra HFC, amelynek kiskun-
félegyházi alközpontjába to-
vábbra is várják a lányokat és 
a fiúkat 5 éves kortól. Nagy-
pályán és futsalban is komoly 
eredményeket értek el a klub 
csapatai az elmúlt években. 
Félegyházán három edző fo-
gadja a gyermekeket, korosz-
tályonkénti leosztásban.

Kiskunfélegyházán évtizedek óta 
nagy hagyománnyal rendelkezik 
a női labdarúgás. Számos te-
hetséges játékos nevelkedett ki 
a városból, akik közül többen a 
magyar válogatott színeiben is 
szerepelhettek.

Az Astra 2011-ben alakult meg 
Dombó János vezetésével. Az 
egyesület központja Budapest, de 
két alközpontja is van, az egyik 
Kiskunfélegyházán, a másik Sik-
lóson található. Abonyi Péter 
2019 nyarán vette át a kiskunfél-

egyházi alközpont irányítását a 
Siber házaspártól.

Jelenleg 40-50 gyerek és fiatal 
focizik aktívan náluk. Az egyesü-
let játékosai számára nagy előnyt 
jelent, hogy az országos bajnok-
ságban szerepelhetnek, illetve 
lehetőséget nyújtanak számukra, 
hogy profi labdarúgóvá váljanak. 
Az egyesület egy új klubmodell 

megalkotásával halad az európai 
szintű labdarúgás felé. Elismert-
ségüket példázza, hogy a Kiemelt 
Utánpótlás Központi státusz után 
pár napja megkapták az Elit Kép-
zési Központ minősítést is.

Leány Futsal I. osztályban, az 
U17-es korosztályban az Astra 
félegyházi csapata a harmadik 
helyen végzett az idei évben. Az 

idősebb korosztályú játékosok 
nagypályán a Leány U19 délke-
leti csoportban mérettetik meg 
magukat, ahol jelenleg a 2. helyen 
áll a csapat. A legkisebbek az U15 
megyei bajnokságban edződnek. 
Mindegyik korosztályra érvényes, 
hogy Félegyháza és vonzáskör-
zete focizni vágyó lányainak ad 
játéklehetőséget.

Az idén tízéves Astra HFC Lab-
darúgó Klub toborzást indított 
Kiskunfélegyházán és vonzás-
körzetében. Egészen 5 évesen 
kortól várják az érdeklődő fiúkat 
és lányokat korosztályos (U7-U9, 
U11-U13) csapataikba. 13 éves 
kor felett Kiskunfélegyházán kizá-
rólag csak a lányok jelentkezését 
fogadják!

Az edzések minden kedden 
és csütörtökön délután fél 5-től 
kezdődnek a kiskunfélegyházi 
Honvéd-pályán.

Edzők: Abonyi Péter (U15-U19), 
Magony János (U7-U9), Víz-
hányó Albin (U11-U13). G. Z.

Várják a fiatalokat 
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Körkérdés: Ön hogyan nyitott?
Április 24-én a vendéglátóipari egységek teraszaival kezde-
tét vette a nyitás, azaz a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozó intézkedések fokozatos feloldása. Mostani körkér-
désünkben arról kérdeztük a félegyháziakat, hogy miként él-
nek a lehetőséggel.

H o r v á t h 
K á r o l y 
(23): – A 
n y i t á s n a k 
nagyon örül-
tem, hiszen 
hiányzott a 
régi életem, 
a barátok-

kal való találkozás. A nyitás más-
napján testvéremmel egy helyi 
kávézó teraszán kezdtük a napot, 
odafigyelve a járványügyi intéz-
kedések betartására. Úgy gondo-
lom, hogy továbbra is be kell tar-
tani a szabályokat, hiszen ezek 
értünk vannak. Remélem, minél 
előbb véget ér ez az időszak, és 
újra gondtalanul folytathatjuk az 
életünket. 

Papp Vik-
tória (34): 
– Társaság-
kedvelő és 
igen aktív 
ember lévén 
engem is 
m e g v i s e l t 
az elmúlt 

időszak. A házi összejövetelekre 
és szűkebb baráti találkozásokra 
kellett szorítkoznunk, és akkor is 
szigorúan csak 20 óráig. Állandó-
an az órát bámultuk, nem tudtuk 
igazán elengedni magunkat. Az 
ilyen, és hasonló megkötéseket 
szerintem minden ember nehe-
zen viseli. Imádunk a barátaink-
kal kimozdulni, beülni valahova, 
vagy csak enni egy finomat a pá-
rommal. Hosszú távon az ember 
„besavanyodik” a négy fal között 
szerintem. Bár, mi még szeren-
csések vagyunk, ugyanis a nagy 
kert, a birtok és a gazdaság adott 
némi mozgásteret, de bele sem 
merek gondolni azok helyzetébe, 
akik egy panellakásban voltak 
kénytelenek ezt az időszakot át-
vészelni. Bízom abban, hogy ha-
marosan teljesen visszarendező-
dik az életünk a normál 
kerékvágásba. A jövőt és a meg-
szorításokat illetően vannak két-
ségeim, de próbálok pozitívan 
tekinteni a jövőre. Most viszont 
élvezzük már azt is, hogy az idő 
melegszik, és végre nem csak a 
ház falain belül fogyaszthatjuk el 
az ínycsiklandozó falatokat, illet-
ve a hozzá illő kellemes borokat. 

Szűts Ta-
más (68): – 
Én még nem 
n y i t o t t a m 
ilyen tekin-
tetben a vi-
lág felé. Bár 
már mind-
két oltást 

megkaptam, óvatos vagyok, így 
otthon, pihenőként az udvarra ki-
ülve élvezem a nap simogatását. 
Eddig nem voltam egyik terasz 
vendége sem. A biztonsági szabá-
lyokat megszoktam, elfogadtam, 
és változatlanul betartom! Szerin-
tem ez közös érdek mindannyiunk 
számára! 

Köhler Hel-
ga (41): – 
Igen, kiül-
tem már az 
egyik tera-
szos helyre. 
Az újranyi-
tás óta a 
f o d r á s z a -

tomban maradt a fokozott higié-
nia betartása. Odafigyelünk a 
négyzetméterre eső vendégek 
számának korlátozására, illetve a 
kézfertőtlenítésre, a maszk hasz-
nálatára, és a szellőztetés 
gyakoriságára.

Isán And-
rás (50): – A 
nyitással én 
még óvato-
san bánok, a 
maszk hasz-
nálata mel-
lett betartok 
továbbra is 

minden óvintézkedést. A terasz-
nyitás óta mi még nem voltunk 
vendéglátóhelyen. Ennek talán 
oka, hogy munkámból adódóan 
napi szinten találkoztam ismerő-
sökkel, barátokkal. A biztonsági 
szabályokon semmiféleképpen 
nem lazítottunk, hiszen felelős-
séggel tartozunk családtagjaink, 
barátaink, munkatársaink felé.

B ő s z é n y  -
Kiss Orso-
lya (48): – 
Felelősség-
t e l j e s 
emberként 
az első perc-
től betartom 

az előírt szabályokat, egészség-
ügyi dolgozóként meg pláne! Ettől 
függetlenül elkaptam a vírust. Az 
oltáson túl vagyok, és az első sza-
bad szombaton el is mentünk egy 
fagyira és a teraszon ülve ettük 
meg. Túlzásba még nem vinném, 
mert a véleményem szerint fontos 
az átoltottság, és amíg vannak 
COVID-os betegek a kórházakban, 
addig nem vagyunk 
biztonságban.

M e s t e r 
Ákos (42): 
– Nyitás? 
Nálam ez 
egy igen ér-
dekes kér-
dés, több 
okból is. 
E g y r é s z t , 

mert vendéglátóüzletet üzemel-
tetek terasszal, tehát az egyik 
kérdésre rögtön meg is adtam a 
választ. Ami érdekes, hogy a mi 
vendégkörünk ugyan nem túl 
nagy, szó sincs még tömegekről, 
ami aggodalomra adna okot, vi-
szont nagyon fegyelmezett mó-
don viselik az emberek ezt a 
mostani helyzetet. A lazítás az 
egy másik sarkalatos kérdés, na-
gyon óvatos vagyok (a lehetősé-
geinkhez képest). A családban 
volt egyidejűleg több megbetege-
dés, amit volt szerencsém végig-
nézni. Mit mondjak, félelmetes, 
amit a vírus produkál. Magánem-
berként a nyitás nálam csak és 
kizárólag mérhetetlenül lassan 
és óvatosan történik. Pláne azért, 
mert pár napja kaptam meg az 
első védőoltásomat. Így kerülök 
mindenféle kontaktust, amivel 
elősegítem a vírus terjedését, 
akár munkáról, akár magánélet-
ről legyen szó. 

Huszák-Ne-
mes Zsu-
z s a n n a 
(34): – Egye-
lőre nem la-
zítottam a 
s z a b á l y o -
kon. Bár 
megnyíltak a 

teraszok, eddig még nem ültem ki 
sehova és a közeljövőben nem is 
tervezem. Hazudnék, ha azt mon-
danám, hogy nem hiányzik, de-
hogynem! És nem tisztem bírálni 
azokat sem, akik a nyitás hétvégé-
jén tömegekbe verődve, egymás 
hegyén-hátán érezték jól magu-
kat. A férjem mentőápolóként 
dolgozik, sajnos látom az érem 
másik oldalát is, így mi még egy 

kicsit maradunk itthon. Azt gon-
dolom, lehet teraszozni, de ésszel. 
Amíg ezt nem így gondolja min-
denki, addig talán ez a felelős ma-
gatartás. Vásárolunk, támogatjuk 
az éttermeket, kávézókat, de in-
kább egy séta közben isszuk meg 
azt a cappuccinot. Bízom benne, 
hogy hamarosan vége lesz ennek 
az őrületnek és minden a régi ke-
rékvágásban működhet tovább.

K o v á c s 
László (46): 
– A bizton-
sági előírá-
sok betartá-
sa mellett 
barátokkal 
beültünk áp-
rilis 24-én, 

szombaton egy kiskunfélegyházi 
étterembe vacsorázni. Már na-
gyon vártam, hogy erre lehetősé-
günk adódjon. Izgatottan várom, 
hogy a mozik, színházak is meg-
nyithassanak, és újra szórakozni 
lehessen. Véleményem szerint a 
városnak és az országnak is ha-
talmas szüksége van már az újra-
kezdésre, a gazdaságunk 
fellendítésére.

Faragó Ilo-
na (48): – 
Nem fordul-
tam meg 
egyetlen ki-
nyitott tera-
szon sem. A 
nyitás sze-
rintem jó 

dolog, végre visszakaphatjuk a 
régi életünk egy részét. Ideje ki-
szabadulni a négy fal közül. Vi-
szont a biztonsági előírások hagy-
nak némi kívánnivalót. Jobban 
korlátoznám. Nem helyes még 
egymás hegyén-hátán ülni. Ab-
szolút nem szabadna ezt így. Én 
nem lazítottam, mert sajnos nem 
kaptam engedélyt kerthelyiség 
üzemeltetésre. A környezetemben 
élők között megoszlik a vélemény 
ezzel kapcsolatban.

Dr. Horváth 
Alajos (50): 
– Én 2008-
ban már át-
estem egy 
súlyos be-
t e g s é g e n , 
ezért már a 
járványhely-

zet hírére, 2020. február végén 
átalakítottam az életemet. Hiva-
tásomnál fogva ugyan teljesen 
nem zárkóztam el az emberektől, 
de csökkentettem a személyes 
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kontaktusaim számát. Ugyanak-
kor nagyon vártam már a mostani 
nyitást, hogy végre egy kávét 
megihassak a kedvenc cukrász-
dám teraszán, vagy végre embe-
rek közt fogyaszthassam el az 
ebédemet. A mostani nyitást ter-
mészetesen üdvözlöm. Ez egy le-
hetőség a vendég oldaláról, ami-
vel megfontoltan – a szabályokat 
betartva – lehet és kell élnie, és a 
nyitás egy lehetőség a vendéglátó 
oldaláról is, amivel véleményem 
szerint szintén csak a szabályokat 
betartva szabad élnie. Szabadság 
és felelősség: ha e kettő kéz a 
kézben jár, mihamarabb vissza-
kaphatjuk a régi életünk újabb és 
újabb darabjait, és bizakodhatunk, 
hogy szép nyarunk lesz, végre ma-
gunk mögött hagyva ezeket, a 
mindannyiunknak nehéz 
hónapokat.

Miklya Luzsányi Mónika (56): 
– A karanténhelyzet nem sokat 
változtatott az életükön, hiszen a 
férjemmel együtt mindketten itt-
honról dolgozunk már lassan 25 
éve. Öt gyerekünk felnevelése 
mellett nem nagyon volt időnk 
bulizni, de az esti sétáinkat végig 
megtartottuk a karantén idején 
is. Legnehezebben a gyerekeink 
hiányát éltem meg, mivel felnőtt-
ként már nem itthon élnek. Az 
uszoda bezárása is igen érzéke-
nyen érintett. Bár megkaptam 
mindkét oltásomat, az úszással 
még várok az esetszámok csök-
kenéséig, a gyerekekkel azonban 
szervezzük újra a találkozást. 
Egyszerre csak egy gyerekkel. 
Később majd jöhet a nagy családi 
találkozó is. Nyáron és 
szabadtéren.

Kátai Tibor 
(53): – Mint 
sokan má-
sok, én, 
mint nép-
tánctanár is 
f e l e t t é b b 
örülök a nyi-
tásnak, hi-

szen, ez azt jelenti, hogy „közel a 
győzelem”. Mivel külföldre is nyit-
nak a határok, pláne délen, így azt 
terveztem, meglátogatom a szüle-
imet, rokonokat, ismerősöket. 
Már nagyon hiányoznak. Tervez-

zük a néptáncpróbák újraindítá-
sát is, hiszen lassan egy éve nem 
tudtunk készülni az előttünk álló 
fellépésekre, műsorokra. Embe-
rek vagyunk, és igényeljük a tár-
sas életet. Végre ezt megtehetjük 
3 dimenzióban is és nem csupán a 
virtuális térben. Egy-két ismerős-
sel már megtörtént a szokásos 
kávé és ital melletti beszélgetés, 
társalgás. Ez nálam egy – mond-
juk így – szertartás. Ilyenkor na-
gyon fel tudok töltődni és ekkor 
születnek a legjobb tervek, ötletek 
a további munkámhoz. Mivel óra-
adóként dolgozom, sokakkal el-
lentétben én nem voltam teljes 
bezártság alatt. Tehát, félig-med-
dig már „lazítva” éltem a minden-
napjaimat. Ám most már az esti 
séta közben nem kell állandóan az 
órát figyelni, hogy időben 
hazaérjek.

Simon Zoltánné Anita (35): – 
Nem vettem igénybe a teraszok 
szolgáltatásait és nem is szeret-
ném mostanában. Ismét állapo-
tos lettem, ezért veszélyeztetett-
nek számítok. Félek a kockázattól. 
Úgy gondolom, hogy csak annak 
szabadna a teraszokon megfor-
dulnia, aki védett, vagy oltott. 
Örülök persze a nyitásnak, de 
sok a felelőtlen ember, és egy na-
gyobb tömegben könnyedén meg-
történhet a baj. Javasolnám a te-
raszokon a megfelelő 
létszámkorlátozást és a maszk 
szabályos használatát, valamint 
a megfelelő távolság betartását. 
Ezt többen elmulasztják, főleg, 
ha már jól érzik magukat.

M a k á n y 
N á n d o r 
(19): – Mi a 
t á r s a s á -
g u n k b a n 
örülünk a 
nyitásnak és 
ki is hasz-
náltuk már 

párszor a teraszok kinyitásával 
adódott lehetőségeket. A bizton-
sági szabályokon viszont nem la-
zítottunk, mert az továbbra is fon-
tos, hogy megelőzzük a vírus 
terjedését, és ha mindenki betart-
ja a szabályokat, akkor együtt ha-
marabb véget tudunk vetni a mos-
tani helyzetnek.

Zakar Sán-
dorné (59): 
– Jó érzés 
volt újra egy 
vendéglátó-
hely tera-
szán elfo-
gyasztani a 
k á v é n k a t , 

amit egy családi kirándulás alkal-
mával meg is ejtettünk a hétvégén. 
Természetesen nem szabad elfelej-
teni, hogy a járványnak nincs még 
vége, így szem előtt tartjuk ezen túl 
is mások és a magunk biztonságát.

Novák Má-
tyás (36): – 
S z e m é l y 
szerint nem 
értek egyet a 
n y i t á s s a l , 
k o r a i n a k 
tartom. In-
kább zárva-

tartásnak mondanám azt a maga-
tartási formát, amit továbbra is 
képviselek. Ennélfogva, nem is 
tervezem semmiféle vendéglá-
tóegység látogatását körülbelül 
egy, másfél hónapig. Azt mondom, 
várjunk ki! Eddig a maszk megfe-
lelő viselése mentett meg, hiszen 
ez az első védőbástyája a vírus 
elleni védekezésnek. A biztonsági 
szabályokon nem lazítottam, és 
nem is tervezem az enyhítést.

Oláh Sándor 
(37): – Örül-
tem a nyitás-
nak, így a 
napokban el 
tudtam fo-
gyasztani az 
idei első csa-
polt sörö-

met. Jól esett. Sajnos szórakozó-
hely-üzemeltetőként még nyitásról 
nem tudunk beszélni, de amennyi-
ben jobb idő lesz, egy teraszos ven-
déglátásban mi is gondolkodunk.

Zsígó Val-
ter (44): – 
Amióta meg-
nyitottak a 
teraszok, én 
minden nap 
kint ülök. 
Voltam Sió-
fokon, Pes-

ten és Kecskeméten is. A tapaszta-
latom szerint körülbelül félházzal 
sem működnek a vendéglátóhe-
lyek, még Siófokon sem. A nyitást 
ebből kifolyólag még korainak tar-
tom. A saját szabályaimon nem 
lazítottam, a maszkhasználat és a 
kézfertőtlenítő ugyanúgy megma-
radt. A környezetemben lévő isme-
rőseim nagy része kihasználja a 
nyitás adta lehetőségeket, min-
denki odamegy, ahová csak lehet.

C s o n t o s 
Gyula (49): 
– Azt gondo-
lom, hogy be 
sem kellett 
volna zárni a 
teraszokat. 
Vagy min-
dent bezá-

runk, vagy semmit sem. Autósok-
tatóként nevetségesnek tartom, 
hogy a korlátozások miatt nem 
dolgozhattam, pedig naponta cir-
ka 6 tanulóvezetővel találkoztam. 
A nagyobb gyárak – ahol több ez-
ren megfordulnak – eközben nyit-
va voltak. Ezt az egész korlátozást 
nem tartom igazságosnak.

Rózsa Kor-
nél (22): – A 
testvérem-
mel megit-
tunk egy 
sört a te-
raszny i tás 
másnapján 
és bevallom, 

hogy nagyon jó érzés volt újra 
együtt leülni egy nyilvános helyen. 
Bízom benne, hogy az enyhítések 
nyomán hamarosan az utcán is 
levehetjük a maszkot.

Bakró Nagy 
Attila (47): 
– Egyelőre 
nem ültem 
kint a tera-
szokon, de 
nem azért 
mert félnék. 
A nyitás kel-

lett, a védettségi igazolvány hasz-
nálatát viszont indokolatlannak 
tartom. A szabályokat a lehetősé-
geim szerint ugyanúgy betartom.

Szabó Lász-
ló Imre (49): 
– Élek a nyi-
tás lehetősé-
gével, és már 
régóta vá-
rom, hogy el-
mehessek a 
v á r o s i 

könyvtárba, és most erre lehetőség 
lesz. A könyvek klubja újabb beszél-
getéseinek megrendezésére is le-
hetőség lesz. Én és a klub tagjai is 
régóta várjuk, hogy ismét találkoz-
hassunk a hosszú kényszerszünet 
után. (Október óta nem volt könyv-
klub.) De azt is várom, hogy a városi 
könyvtárban is újra induljanak az 
ismeretterjesztő előadások, ame-
lyek a város kulturális életének 
meghatározói, a nyitásnak köszön-
hetően ezeken is részt fogok venni. 
Most, ennyi szünet után tudatosult 
számomra, hogy ezek a programok 
mennyire fontosak és lényegesek az 
életemben.
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Renáta tudja, hogy fodrász lesz
Takács Renáta 2009-ben szü-
letett és már most, 12 évesen 
tudja azt, amit sokan még év-
tizedekkel később sem: hogy 
milyen hivatást szánt neki a 
teremtő. 6 éves kora körül ta-
lált rá a felismerés, hogy fod-
rász szeretne lenni. 

Renáta nagyon kicsi korától nép-
táncolt, ahol a hajfonás szüksé-
ges volt a fellépések alkalmával. 
Akkoriban a nagymamája készí-
tette a frizuráját, amit a kislány 
mindig gondosan megfigyelt. 6 
éves kora tájékán vett részt egy 
kifejezetten kislányoknak szóló 
táborban, ahol az egyik feladat a 
fonás volt. Elszomorodott, mert 
úgy érezte, hogy nem tudja telje-
síteni, hiszen fogalma sem volt, 
hogyan kell fonni. Ekkor az egyik 
tábortársa megmutatta neki az 
alapfogásokat és onnantól nem 
volt visszaút. Reni először ott-
honi babák haját kezdte fonni, 
folyamatosan gyakorolt, kérde-
zett, internetes videókat nézett 
és elsajátította a tevékenység 
csínját-bínját. A visszajelzések 
is azt bizonyították, hogy jó és 
precíz munkát végez. Készséggel 
magyarázta a beszélgetés köz-
ben a holland-, az afro-, a szál-
kafonás rejtelmeit, ami alatt úgy 
éreztem, hogy tényleg profival 
van dolgunk.

Ma már nem ritka, hogy barátai 
megkérik őt, ha valamilyen ese-
ményre készülnek, hogy készítse 
el nekik az ünnepi frizurájukat. 
Reni elmondta, hogy természe-
tesen a fonáson kívül minden 
érdekli, ami a szakmával kapcso-
latos: festés, vágás, kontyok. Ha 
fodrásznál jár, mindig tele van 
kérdéssel, sőt unokatestvére, aki 
szintén ezt a szakmát válasz-
totta, már megtanította néhány 
fogásra.

Jelenleg a Platán Általános Is-
kola tanulója, a későbbiekben a 
KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth 
Lajos Technikum, Szakképző Is-
kola és Kollégiumba szeretne 
járni. Teljesen biztos benne, hogy 
fodrász szeretne lenni, nem tud 
olyan dolgot elképzelni, ami el-
tántorítaná a tervétől. A valami-
kori szakmai gyakorlati helyét is 
kiválasztotta már. Sőt, az elmúlt 
években egyszerű őt meglepni 
születésnapra, karácsonyra, hi-
szen fodrászkellékek tekinteté-
ben még van mit pótolni. Ilyen 
ünnepi ajándék volt az a babafej 
is, amin ma már folyamatosan 

gyakorol. Gyakorlottságának kö-
szönhetően saját magának is tud 
fonásokat és alkalmi kontyokat 
készíteni.

Édesanyja elmesélte, hogy bár-
ki érkezik hozzájuk vendégség-
be, nagy valószínűséggel fonott 
hajjal távozik – még akkor is, ha 
férfi. Támogatja Renáta céltuda-
tosságát, hiszen saját bevallása 
szerint ő is pontosan ilyen volt 
gyermekkorában. Véleménye sze-
rint egy jó szakember és egy jó 
szakma nagyon sokat jelent az 
életben. Férjével évek óta isme-
rik lányuk álmát és minden se-
gítséget megadnak neki annak 
megvalósításához.

Lapunk megkereste Domokos 
István mesterfodrászt, aki kész-
séggel válaszolt kérdéseinkre. 
Elmondta, hogy bár nem szokott 
tanulót vállalni, értesült Renáta 
terveiről és az ő esetében kivé-
telt tesz majd. A család női tagja-

it már lassan egy évtizede ismeri 
és kedveli. 

– Bebizonyosodott számomra, 
hogy Reni nem egy Barbie babát 
fésülgető kislány, akinek egy idő-
re felkeltette az érdeklődését egy 
kis fodrászkodás, hanem olyan 
valaki, akinek nagyon erős aláza-
ta és még erősebb érdeklődése 
van szakma iránt. Úgy gondolom, 
hogy a mai gyerekeket szárnyalni 
kell hagyni és a tapasztalatom az, 
hogy ezerből egy ilyen emberpa-
lánta van, aki ilyen korán tudja, 
hogy mit szeretne csinálni. Ha ez 
teljesül, akkor nagyon boldog em-
ber lesz belőle, mert nem munká-
nak fogja érezni a megélhetését, 
hanem a hobbijának és ennél jobb 
nincs is a világon – mondta.

Megjegyezte, hogy már most 
nagyon magas szinten készíti 
Reni a fonott frizurákat, amelyek 
nem is az egyszerűbbek közé 
tartoznak.  

– Én 23 éve dolgozom fodrász-
ként és kicsit magamra ismerek 
benne: hasonló céltudatossággal 
készültem a pályára és talán ez 
magyarázza köztünk a szimpáti-
át – tette hozzá a mesterfodrász, 
aki ma már felnőtt fodrászok ok-
tatásával is foglalkozik és 10 éve 
egy olasz márka oktatási vezető-
je Magyarországon. Bízik benne, 
hogy sok időt tölthet még ebben 
a csodálatos szakmában a ven-
dégei és barátai körében, és hogy 
sok kollégának tud még hasznos 
információkat nyújtani.

 Z. A. 

Mi virít?
A fagyos reggelek elmúltával vá-
rosszerte megjelentek az igazi tava-
szi virágok. A városközpont park-
jaiban a még tél végéről itt maradt 
hunyorok mellett előbújt sok kedves 
tavaszi hagymás virág: mint a kék 
fürtös gyöngyikék, az apró kétszínű 
botanikai tulipánok, a tavaszi tőzike 
és a kockás liliom is, vagy a Kossuth 
utcán pirosló tulipánmezők. A tava-
szi mezők-erdőszélek hangulatát 
többek között a kökörcsinek és a 
tüdőfüvek finom kis virágai idézik 
meg. Érdemes tehát kicsit lelassul-
va, meg-megállva, nyitott szemmel 
sétálni egyet a városban, sok alig 
látott, alig ismert kedves növény 
vár felfedezésre.

Nagy Ágnes  
városi főkertész
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Az egzotikus  
állatok vonzásában

A csupán 19 éves Köteles Enikőre nem 
túlzás azt mondani, hogy az anyatejjel 
szívta magába az állatok iránti szeretetét. 
Szülei, már egészen kicsi korától a termé-
szet iránti tiszteletre tanították őt, és két 
bátyját is. Enikővel a lakásukban tartott 
egzotikus állatokról, azok tartásáról és 
nagy odafigyelést kívánó gondozásáról 
beszélgettünk. 

– Honnan ered nálad az állatok 
szeretete? 

– A szüleimnek évtizedek óta 
akvarisztika a hobbija. Nekem is 
megtetszett az akváriumok élővi-
lága, sokszínűsége. Később én is 
neveltem díszhalakat. Lenyűgözött 
a színek és formák változatossá-
ga. Olyan számomra az akvárium, 
mint egy soha véget nem érő ter-
mészetfilm, ahol mindig minden 
változik, és nem ismétli önmagát. 
Mindegyik hal egy külön egyéniség. 
Vannak félénkebbek, bújósabbak, 
de akadnak csipkelődők és szem-
telenek is. Van, akivel az üveg falán 
keresztül is lehet kommunikálni, de 
a legtöbb, amolyan magának való.

– Mi volt az első, saját állatod?
– Óvodás voltam, amikor meg-

kaptam az első hörcsögömet. A 
halakkal ellentétben, ezeket a pi-
cike kis szőrös gombócokat ki le-
hetett venni, közelebbi kapcsolatot 
lehetett velük kialakítani. A későb-
biekben még több hörcsögünk lett, 
majd mongol futóegerekkel gazda-
gítottuk az állatseregletünket. A 

rágcsálókat követte egy sárgafülű 
ékszerteknős, akinek gondozása 
miatt nagyobb rutint szereztem a 
hüllők tartásában. Egyre jobban 
megkedveltem a hidegvérű társai-
mat, így további példányok költöz-
tek be otthonunkba. Az évek során 
népesedett az állatállományunk 
ausztrál levelibékával, szakállas 
agámámával, jöttek a madárpó-
kok, és egy királypiton is helyet ka-
pott nálunk. Azért, hogy ne tűnjünk 
ki a hétköznapi család megszokott 
képéből, lett egy cirmos cicánk is, 
aki tudja, hogy a legjobb ágyme-
legítő szerepét ő tölti be nálunk.

– Mi alapján választottad a 
különleges állatokat?

– A rágcsálóim eltávozása min-
dig mély fájdalmat hagyott bennem. 
Ezért, a szüleimmel elhatároztuk, 
hogy valami olyan kiskedvencet vá-
lasztunk, ami tovább lehet az éle-
tünk része. Eleinte abszolút nem 
érdeklődtem a megszokottól elté-
rő háziállatok iránt, de elmentünk 
Budapestre egy hatalmas állatbör-
zére, ahol gyorsan belopták egyedi-

ségükkel magukat a szívembe, így 
adtam nekik egy esélyt. Nemcsak a 
kinézetükbe és a szokatlanságukba 
szerettem bele, hanem vágytam az 
újabb kihívásokra is, amelyet a tar-
tásuk megkíván. 

– Nehéz ezeket a sajátos igé-
nyekkel rendelkező állatokat 
otthon tartani? Mire kell odafi-
gyelni a tartásukat, etetésüket 
illetően?

– Tapasztalatom szerint, egy ál-
lat gondozásánál az összeszokás 
időszakában ütközünk leginkább 
nehézségekbe. Ki kell ismernünk 
őket, meg kell tapasztalnunk, hogy 
mi a kedvencünk számára a leg-
jobb. Az állataim közül a szakál-
las agámám igényli a legnagyobb 
szakértelmet. Náluk kiváltképp 
fontos a vitaminbevitel mértéke. 
Ezeket nemcsak gyümölccsel és 
zöldséggel kell bejuttatni, hanem 
többféle táplálékkiegészítővel is. 
Emellett nélkülözhetetlen az op-
timális hőmérsékletet biztosítá-
sa, és nem feledkezhetünk meg a 
D-vitamin-szintjükről sem, amit 
egy UVB-izzó segítségével opti-
malizálhatunk. Különösen ajánlott 
betartani az etetési szabályokat 
is, mert hajlamosak az elhízásra, 
ami komoly egészségügyi prob-
lémákat okozhat. A pókok nem 
igényelnek különleges gondozást. 
Meg kell tudakolnunk, hogy az 
adott pókfaj hol és hogyan él, és 
úgy kell kialakítanunk a terráriu-
mot, hogy élethűvé varázsoljuk 
lakóközegüket. Ugyanakkor nagy 
hangsúlyt kell fektetni a párásí-
tásra is. A kígyó tartásánál szin-
tén elengedhetetlen a temperálás 
mértéke, vagyis hogy ideális hő-
mérséklet legyen a terráriumban. 
Nem elhanyagolható tényező az 
eleségállat gondozása sem. Véle-
ményem szerint: ahogy bánsz az 

eledelükkel, úgy bánsz a kisked-
venceddel is. Vagyis, ha tiszteled 
az étkezésükre szánt rovart, vagy 
emlőst, azt a kiskedvenced is 
meghálálja a hosszú, egészséges, 
gondtalan életével.

– Milyen állatot ajánlanál ki-
csi lakásba, gyereknek?

– Kicsi lakásban célszerűbb 
olyan állatot tartani, ami eléldegél 
egy ketrecben vagy egy terrárium-
ban. Ha gyerek mellé szeretnénk 
őket, akkor olyat fajtát válasszunk, 
amit gondtalanul megfoghatnak, 
simogathatnak. Kisgyermekeknek 
a legjobb választás szerintem egy 
hörcsög, ugyanis nincs nagy gon-
dunk a tartásával, időközönként 
takarítani kell, de abban is segíteni 
tud már egy óvodás korú gyermek 
is.

– Mi a legkedvesebb emléked, 
ami állathoz köthető?

– Mindig igyekszem a bajbajutott 
állatokon segíteni. Már mentettem 
madarakat, teknőst, de még egy 
kóbor macskának is sikerült sze-
rető otthont találnom. Talán, a 
legemlékezetesebb pillanatot egy 
teknős okozta. Miután a lakóte-
lepen a gallyak közül kiszedtem, 
majd megbizonyosodtam róla nem 
sérült-e, úgy döntöttem, hogy visz-
szaengedem a természetbe és ezt 
egy „köszönöm” tekintettel hálálta 
meg. 

– Milyen állataitok vannak 
most?

– Jelenleg három pók, egy király-
piton, egy szakállas agáma, illetve 
egy macska a családunk része. De 
a közeljövőben, még tervezünk 
újabb kedvenceket befogadni. 

– Van kedvenced?
– Minden állatot csodálatosnak 

és egyedinek tartok, így nincs ked-
venc állatom. 

 V. B. 

Mi virít?
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Ágazati képzőközpont lesz a Kossuth iskolában
Ágazati képzőközpont létesül 
egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően a KSZC Kiskunfél-
egyházi Kossuth Lajos Tech-
nikum, Szakképző Iskola és 
Kollégiumban. A részletekről a 
megbízott igazgató, Csergő Jó-
zsef számolt be lapunknak. 

278 millió forintos támogatást ka-
pott a Kossuth iskola a gépészeti 
ágazatban megvalósuló ágazati 
képzőközpont létrehozására. A 
Gazdaságfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Helyettes 
Államtitkárság április 1-jén kelt le-
velében tájékoztatta az intézményt 
a pályázat sikerességéről. 

A pályázat fejlesztési terve két 
egységet tartalmaz. Elsőként a 
tanműhely korszerűsítése törté-
nik meg: tetőszigetelés, nyílászá-
rók cseréje, felülvilágítók cseréje, 
elektromos hálózat felújítása és 
belső festési munkák. A beruhá-
zás másik fontos egysége a gé-
pek, eszközök beszerzése: modern 
CNC szimulátorokat, hagyományos 
esztergákat, hegesztőgépeket, 
wolframköszörűket, kollaboratív 

robotkarokat hegesztéshez, lézer-
gravírozót, festőhidraulika-rend-
szert, az autószerelő tanműhely 
hibakód leolvasó berendezését és 
AR szemüvegeket vásárolnak. 

Az eszközök beszerzése után 
az iskola, illetve a képzőközpont 
a jelenleg legmodernebbnek szá-
mító technológiákkal tudja meg-
ismertetni a diákokat, ezáltal a 
mai elvárásoknak mindenben 
megfelelő szakembereket bocsát a 
munkaerőpiacra. 

Az ágazati képzőközpontokat a 
1168/2019-es kormányrendelet 
hívta életre, ami tartalmazza az 
elfogadott szakképzés 4.0 stra-
tégiát. Ez alapjában alakítja át a 
szakképzés rendszerét. A változás 
kiemelt célja egy, a negyedik ipari 
forradalom kihívásaira felépítés-
ben és tartalmában is választ adni 
képes szakképzési és felnőttkép-
zési rendszer kialakítása. A gaz-
daság szereplői korszerű tudással 
és megfelelő kompetenciákkal ren-

delkező szakembereket várnak el 
az intézménytől. Ennek érdekében 
született meg a szakképzés 4.0 
stratégia, valamint valósulnak meg 
az ágazati képzőközpontok. Ezek 
tevékenységükkel csökkentik a du-
ális képzésben résztvevő cégek, 
vállalatok adminisztrációs terheit, 
továbbá képzéseket szerveznek az 
oktatásban való szerepvállalásu-
kat erősítve.

Csergő József hangsúlyozta: a 
pályaválasztók és szüleik számá-
ra fontos szempont, hogy vonzó 
legyen a szakképzés. Ennek érde-
kében többek között csökkentik a 
terheket a technikumban, a szak-
mai vizsga egyben érettségi tárgy, 
felvételi helyett a későbbiekben 
számítógépes kompetenciamérést 
terveznek alkalmazni, a szakképző 
iskolában, a technikumban minden-
ki szakképzési ösztöndíjat kap az 
alapképzés során (a munkaszerző-
déssel rendelkezők munkabért kap-
nak, ennek összege elérheti akár a 
minimálbért is) és mindezek mel-
lett jól felszerelt tanműhelyekben 
és vonzó iskolaépületekben tanul-
hatnak a diákok.

Jelentős összegből fejlesztette szakképzését a PG
A szakképzés fejlesztésére kért 
és kapott 150 millió forint tá-
mogatást a Kiskunfélegyházi 
Szent Benedek PG Két Tanítási 
Nyelvű Technikum és Kollégium. 

Rokolya Csaba igazgató tájékoz-
tatta lapunkat, hogy tulajdonképpen 
két támogatásról van szó, amelyek 
közül az első – kisebb összegű – 
pályázat már a záró szakaszában 
jár. Az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium 32.966.591 forint tá-
mogatásának nyomán megvalósuló 
beszerzések megtörténtek, az új 
eszközök a birtokukba vannak, az 
osztálytermek festése zajlik jelenleg. 

A pályázati összegből vásárolt az 
intézmény 25 korszerű számítógé-
pet perifériákkal együtt. A megva-
lósult fejlesztésnek köszönhetően 
a mai igényeknek megfelelő esz-
közökön tudnak tanulni a diákok. 
A támogatás keretében vásároltak 
166 táblagépet és 7 mobil tablet-
tároló és töltőszekrényt, amelyek 
7 nyelvi terembe kerültek. A táb-
lagépek megvásárlásával lehetővé 
válik a nyelvi órákon azon progra-
mok órai alkalmazása is, amelyek a 
mindennapi életben jól használható 
nyelvtudás elsajátításához ma már 
elengedhetetlenek. A szótanuló al-
kalmazások segítségével például 

hatékonyabbá válik a diákok szó-
kincsének bővítése, állandó szinten 
tartása. A támogatásnak köszön-
hetően 152 tanulói széket és 76 
tanulói asztalt cseréltek le az iskola 
4 tantermében, amelyekbe új taná-
ri asztalok és székek is kerültek. A 
beszerzés eredményeként javult 
a tantermek használhatósága, a 
tanulók esztétikusabb, kényelme-
sebb környezetben tanulhatnak, 
ami reményeik szerint ösztönzően 
hat majd teljesítményükre is. A ter-
mekben hetente mintegy 130 órát 
tartanak a jelenléti oktatásban, így 
a diákság túlnyomó többsége hasz-
nálatba fogja venni az új bútorokat.

Az elnyert támogatás másik része 
az NFA-KA-ITM-7/2020 fejlesztési 

folyamatához a Nemzeti Szakkép-
zési és Felnőttképzési Hivataltól 
érkezett. Ennek köszönhetően az 
intézmény 118.611.637 forint támo-
gatást kapott, amiből teljeskörűen 
megújul az iskola tanműhelyében 
a vegyesforgácsoló-műhely, ahol 
jelenleg majdnem 50 éves gépeken 
tevékenykednek a diákok. Hamaro-
san az aljzat és nyílászárók cseréje 
mellett a villamoshálózat is kor-
szerűsödik. A projekt keretében 14 
darab esztergagépet, 4 marógépet 
és 1 függőleges síkköszörű gépet is 
beszereznek. A gépészet-ágazatban 
tanuló diákok ennek köszönhetően 
korszerű gépparkon ismerkedhetnek 
meg a gépészet gyakorlati ismerete-
ivel. Szintén a gépészet-ágazathoz 

kapcsolódóan munkába állt egy 3D 
CNC multiszenzoros koordináta mé-
rőgép. A tanulók így a hagyományos 
méréstechnológiák mellett modern 
módszerekkel is megismerkedhet-
nek az iskolában. A támogatás se-
gítségével megvalósul egy minden 
igényt kielégítő CISCO labor esz-
közparkjának beszerzése is: 17 mo-
dern számítógép és számos hálózati 
eszköz beüzemelése zajlik. A terem 
mindezek mellett teljeskörű felújítá-
son is átesik saját forrásból, ennek 
köszönhetően egy 21. századi, pro-
fesszionális eszközparkkal rendel-
kező labor áll majd a szakképzés 
szolgálatában, hogy hozzájáruljon 
az informatikai szakemberek magas 
szintű képzéséhez.

A beruházások sora még nem 
ért véget, hiszen 30 kerékpárt is 
vásárolt az iskola a közelmúltban 
alapítványi forrásból. Az igazgató 
elmondta, hogy alapvetően a kollé-
gisták miatt született meg az ötlet, 
hogy könnyebb lenne nekik a város-
ban közlekedni: edzésre, próbára 
járni. A későbbiekben osztályok is 
használhatják majd a bringákat: 
kerékpártúrákat, kirándulásokat 
szervezhetnek, amennyiben a jár-
ványügyi helyzet újra lehetővé teszi. 

 Z. A. 
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Bemutatkoznak az általános 
iskolák elsős osztályfőnökei

Óvodából az iskolába. Számos félegyházi család számára fontos, 
emlékezetes döntések és pillanatok forrása, amikor gyermekük, 
unokájuk megkezdi iskolai tanulmányait. Ezt az élményt szeret-
nénk lehetőségeinkhez mérten megkönnyíteni azzal, hogy bemu-
tatjuk a kicsiket szeptemberben szeretettel és várakozással foga-
dó tanítókat, akikre osztályfőnökként meghatározó szerep hárul 
ebben a folyamatban. Sorozatunkkal szeretnénk minden félegy-
házi érintett számára személyesebbé tenni az iskolakezdést.

Constantinum Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Technikum, 
Kollégium, Móra Ferenc 
Általános Iskola 

Komárné Urbán Melinda, az „a” 
osztály tanító nénije lesz. Több 
mint két évtizeddel ezelőtt kezdett 
el dolgozni a Constantinumban. 
Úgy gondolja, ennek a szakmának 
a legszebb és legizgalmasabb fel-
adata az első osztályos gyermekek 
elindítása az iskolai életben. Mun-
káját nagyfokú felelősséggel végzi, 
véleménye szerint a kisgyermek-
kori benyomások, tapasztalatok 
egész életükre kihatnak. Böjte 
Csaba atya gondolatai tartja hi-
vatása vezérfonalának: „Pedagó-
gusnak lenni azt jelenti, hogy vég-
telen kíváncsisággal, türelemmel, 
kitartással bátorítod a gyermeket, 
segíted, hogy merjen, akarjon ki-
bomlani, kinyílni, mint egy csoda, 
hogy felszínre kerüljön, közkinccsé 
váljon a szívében rejtett érték. Üres 
szívű embert Isten nem teremt!” 

Elsős nevelőként mindent meg-
tesz azért, hogy hamar beillesz-
kedjenek a gyermekek az iskolai 
életbe, jól érezzék magukat és 
szilárd alapokkal induljanak a 
felnőtté válás felé. Szeretné őket 

megismertetni a zene, a mese, 
a képzőművészet, és a mozgás 
fejlesztő hatásával. Az iskolában 
nagy hangsúlyt fektetnek a közös-
ségépítésre, annak formálásra. 
Ennek részeként a napi élet mel-
lett drámajátékokkal, szabadidős 
tevékenységekkel, a szülőket be-
vonva közös programokkal teszik 
családiasabbá az ott eltöltött éve-
ket. „Szeretve nevelni, tyúkanyó-
nak lenni” – összegezte hitvallá-
sát Melinda.

Szeri Rozália a „b” csoportnak 
lesz osztályfőnöke. Hét éve tanít 
a Constantinumban 1-2. osztályo-
sokat. Munkáját következetesen 
végzi, ugyanakkor nem feledkezik 
meg a gyerekek iránti empátiáról, 
rugalmasságról sem. A szülőkkel 
folyamatos kapcsolatot tart, ami 
meggyőződése szerint erősíti a 
köteléket, a bizalmat. Elvárásait, 
valamint az iskola és az osztály 
életével kapcsolatos szokásrendet, 
szabályokat szereti részletesen 
és egyértelműen megfogalmazni, 
amihez ő is minden körülmények 
között tartja magát. Változatos 
módszereket alkalmaz foglalkozá-
sai során, ebbe kiválóan beleille-
nek a dalok, a mondókák, a moz-
gásos tevékenységek, a játékok, a 
szemléltetés, a zenehallgatás, illet-
ve a digitális feladatok.

Platán Utcai  
Általános Iskola 

– Horváthné Katona Judit va-
gyok. 2000 óta tanítok a Platán 
iskolában. A következő tanévben 
a leendő 1.a osztály osztályfőnöke 
leszek.

Pályám kezdete óta főleg 1-2. 
osztályosokkal foglalkozok. Ez a 
korosztály áll hozzám a legkö-
zelebb, mindig szívügyemnek te-
kintem tanításukat. Célom, hogy 
megkönnyítsem nekik az óvodából 
az iskolába való átmeneti idő-
szakot. Munkám során fontosnak 
tartom a családias, szeretetteljes, 
nyugodt légkör megteremtését, 
hiszen tudom, hogy a gyerekeknek 
mennyire kell a biztonság, a nyu-
galom. Elengedhetetlennek tartom 
a biztos tudás megalapozását a 
legkorszerűbb módszerek, eszkö-
zök felhasználásával. A tanórákon 
játékos formában tevékenykedünk, 
sokat mesélek nekik. 

Őszintén hiszek abban, hogy 
minden gyermek tehetséges vala-

miben. Lehetőséget kínálok szá-
mukra, hogy saját képességeiknek 
megfelelően fejlődhessenek. Az ér-
telmi képességek fejlesztése mel-
lett nagy hangsúlyt fektetek az ér-
zelmi nevelésre is. Arra törekszem, 
hogy a gyerekek szeressék meg az 
iskolát, érezzék jól itt magukat. A 
tanulás legyen hatékony és öröm-
teli számukra.

„Mindenkiben van valami jó, 
csak meg kell találni. Egy tanárnak 
kötelessége a jót megkeresni és ki-
bontakoztatni.” (Montgomery)

– Demeterné Bajnóczi Ani-
ta vagyok, a leendő 1. b osztály 
osztályfőnöke. 1992 óta vagyok 
a pályán, 20 éve tanítok a Platán 
iskolában.

A nagy várakozással, félelem-
mel és őszinte kíváncsisággal 
iskolába lépő gyermek számára 
az első tanév mélyen meghatáro-
zó élmény. Első osztályt tanítani 
nehéz, mégis egyben gyönyörű 
feladat. Mindenki tele van remé-
nyekkel: a gyermek tudásvágy-
gyal, a szülő aggodalommal, hogy 
gyermeke megállja a helyét, a ta-
nító néni pedig izgalommal, hogy 
szorgalmas kisdiákjai legyenek. 
Meg győződésem, hogy jól tanulni, 
csak egy jó közösségben lehet. 
Fontos, hogy érzelmileg bizton-
ságos környezetet varázsoljak 
tanulóim számára, ahol szabad 
hibázni. Törekszem arra, hogy tö-
rődéssel és empátiával forduljak 
a gyerekek felé. A tevékenykedte-
tő, élményt adó, játékos tanulást 
részesítem előnyben. Igyekszem 
minden kisgyereket a képességei 
szerint fejleszteni, mindenkiben 
megtalálni a benne rejlő értéke-
ket. Próbálok talpraesett, együtt-
működő és minden helyzetben 
magát feltaláló diákokat nevelni.

„Nincs még egy munka, ahol 
ilyen nagy hatása lehet egy-egy jó 
– vagy jókor kimondott – szónak, 
esetleg egy-egy rosszul vagy rossz-
kor mondott szónak.”  

 (Antoine de Saint-Exupéry)
 V. B.
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Biztonságos gyógyszerátvétel  
– új rendszerrel segít a BENU Gyógyszertár
Még mindig sok a tévhit a ko-
ronavírussal, a védőoltásokkal, 
tesztekkel kapcsolatban. Dr. 
Kurucz Dórával, a félegyházi 
BENU gyógyszertár vezetőjé-
vel a tudomány nézőpontján 
keresztül kerestük a válaszo-
kat néhány különösen aktuális 
kérdésre.

– A járványhelyzet alatt vál-
tozott-e számottevően a kivál-
tott, illetve vény nélkül megvá-
sárolt gyógyszerek, vitaminok 
forgalma?

– A maszkviselés jelentősen 
visszaszorította a fertőzéses 
kórképet. A vírusmegjelenés 
előtti évekhez hasonlítva 
sokkal kevesebb influenzás 
megbetegedéssel, náthával 
találkozunk a munkánk so-
rán. Észrevételeink szerint a 
maszkviselés hatással van az 
antibiotikum fogyására, jelen-
tősen csökkenti azt. Ezzel szem-
ben a probiotikumok iránti igény 
megnövekedett. A bélnyálkahár-
tya védelme szoros összefüggést 
mutat az immunrendszer helyes 
működésével. A gyógyszertárban 
expediálás (gyógyszerkiadás) so-
rán nem győzzük kihangsúlyozni 
az egészséges bélflóra szerepét a 
megbetegedések elleni küzdelem-
ben. A probiotikumok használata 
nemcsak a tápanyagok felszívó-
dására, de az ellenállóképessé-
günkre is jótékony hatással lehet. 
A C-, D-vitamin és az aspirin tar-
talmú gyógyszerek iránt is meg-
növekedett a kereslet. Az aspirint 
korábban a magas vérnyomásban, 
szívbetegségben szenvedők hasz-
nálták a vérrögképződés meg-
előzésére, most COVID-fertőzés 
esetén és bizonyos védőoltások 
beadásakor is sokan alkalmazzák 
ugyanezzel a céllal.

– Mi a véleménye a vak-
cinákról? Melyik készít-
ményt részesítené előnyben 
gyógyszerészként?

– Sajnos azt tapasztalom, még 
mindig sokan azon a véleményen 
vannak, hogy „elég, ha a munkatár-
sam, szomszédom beoltja magát, 
ezzel én is védve leszek”. Ez tévhit! 
A nyájimmunitásra nem szabad ha-
gyatkozni, ezzel veszélynek teszik 
ki magukat és másokat az oltatla-
nok. Ami pedig a védőoltást illeti, 
szeretném kihangsúlyozni, hogy 
bármelyik vakcina biztonságosabb, 
mint megfertőződni a vírussal. Mi-

előtt egy vakcina forgalomba kerül, 
nagyon alapos vizsgálatokon esik 
át a mellékhatásokat, a tolerálha-
tóságot és a biztonságot illetően. 
Öt vakcinával oltanak Magyaror-
szágon, ez a Pfizer, a Moderna, 
az AstraZeneca, a Szputnyik és a 
kínai Sinopharm. Míg a Szputnyik, 
AstraZeneca úgynevezett vektor 
alapú vakcinák, amelyeknél egy 
szaporodni nem képes, hordozó 
vírus viszi be a sejtjeinkbe a CO-
VID-19 megbetegedés kórokozójá-
nak, a SARS-CoV-2 vírus tüskefe-
hérjéjének az örökítőanyagát, addig 
a Sinopharm a már jól ismert influ-
enza, vagy agyhártyagyulladás elle-
ni vakcinához hasonlóan inaktivált, 
elölt víruson alapuló oltóanyag. 
A Pfizer és a Moderna nagyon ha-
sonló technológián alapul, mint a 
Szputnyik, annyi a különbség, hogy 
itt nem egy hordozó vírus, hanem 
egy nukleinsav tartalmazza az in-
formációt a tüskefehérje genetikai 
kódjáról. Mindegyik oltás jó és ha-
tékony védettséget ad a betegség-
gel szemben. 

– Tegyünk rendet a tesztek 
vonatkozásában is! 

– A PCR-teszt és az antigén gyors-
teszt az orr- és garatváladékból vett 
minta segítségével arra ad választ, 
hogy az illető elkapta-e a SARS-
CoV-2 vírust, illetve, hogy fertőz-e. 
Az antitest teszt egy vércseppből 
mutatja meg, hogy átestünk-e már 

a fertőzésen. Ez utóbbiból ma már 
létezik otthon elvégezhető gyors-
teszt is, ami egyszerű módon, egy 
vércukorszint-méréshez hasonlóan 
működik. Érdemes elvégezni ezt a 
vizsgálatot azért is, hogy a vakci-
na felvételét a lehető legoptimáli-
sabban időzítsük. Ha ugyanis egy 
korábbi fertőzés miatt magas még 
az ellenanyagszintünk, tehát vé-
dettséget élvezünk, érdemes eltolni 
a jelen állás szerint három hónapra 
a védettséget adó oltás felvételét. 
A Svájci Biosynex által gyártott an-
titest teszt alkalmas a vakcináció 
utáni védettség megállapítására is. 
2-3 héttel a 2. oltás után le lehet 
ellenőrizni az antitest jelenlétét a 
vérben. Ez a teszt a gyógyszertá-
runkban és a webshopunkban is 
beszerezhető.

– Több mint egy éve elválaszt-
hatatlan része az életünknek a 
maszkviselés. Azonban a haté-
konyságot erősítő szabályokat 
nem árt rendre átismételni. 

– Érdemes többrétegű, például 
sebészi, vagy FFP2 szűrőosztályú 
egészségügyi maszkot választani, 
és rendszeresen, legalább napon-
ta cserélni. A szelepes maszkokat 
nem ajánlom, mert a szelepen ke-
resztül cseppfertőzéssel tovább-
adhatjuk az esetleges fertőzést. A 
jó maszk tartalmaz egy mereví-
tőt, ezért jól illeszkedik az orron, 
és takarja az orrot és a szájat is. 
Felhelyezés előtt ajánlom a kéz-
fertőtlenítést. Tartsunk otthon pár 
darabot abból a maszkból, ami 
bevált, a nap végén fertőtlenítsük 
alkoholos befúvással, és pihen-
tessük legalább egy éjszakára. A 
szövetmaszkokat a legmagasabb 

fokozaton mossuk ki és vasaljuk át 
mielőtt újra használjuk. 

– Hogyan gondoskodnak a 
gyógyszertárban a higiéniáról 
járvány idején?

– Óránként történik a felüle-
tek – plexi, klaviatúrák, kilincsek 
– fertőtlenítése, két-három órán-
ként fertőtlenítős felmosás törté-
nik, a ruháinkat naponta mossuk, 
és rendszeresen szellőztetünk. A 
patikában mindenki be van oltva, 
és tavaly márciustól rendszeresen 
teszteljük magunkat. 

– A vírushelyzet nagymérték-
ben megnövelte a személyes 
kontaktusok minimalizálását 
lehetővé tevő internetes érté-
kesítési fórumok iránti igényt. 
Érzékelhető ez a gyógyszertár-
ban is?

– Határozottan. Éppen ezért mi 
is elérhetővé tettük ezt a lehető-
séget a félegyháziak számára, és a 
www.benu.hu/shop átvételi pontja-
ként működünk néhány hete. Így a 
webshopon keresztül megrendelt 
akciós, vagy teljes árú termékek-
hez plusz költség nélkül, kevesebb 
kontakttal lehet hozzájutni. A vevő 
igényei szerint összeállítjuk a cso-
magot, amit az e célra fenntartott 
külön pénztárnál gyakorlatilag sor-
ban állás nélkül kifizet, és már vi-
heti is. A néhány hetes tapasztalat 
azt mutatja, hogy szívesen élnek 
ezzel a praktikus vásárlási formá-
val a félegyháziak. Ezért azt tervez-
zük, hogy a jelenleg elérhető vény 
nélkül kapható gyógyszerek, illetve 
étrend-kiegészítők mellett ősztől – 
egy applikáció segítségével – kiter-
jesztjük ezt a lehetőséget a vénykö-
teles gyógyszerekre is.  (X)
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Újra nyit a városi könyvtár
Május 4-étől, keddtől újra láto-
gatható a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár a 194/2021. (IV. 26.) 
Kormányrendelet hatályba lé-
pését követően. 18 éven felüliek 
csak védettségi igazolvánnyal, 
18 éven aluliak csak védettségi 
igazolvánnyal rendelkező felnőtt 
kíséretében léphetnek be az in-
tézménybe. A könyvtárosok ké-

rik, hogy használják a kihelyezett 
kézfertőtlenítőket, ügyeljenek a 
távolság tartására és javasolják a 
szájmaszk viselését.

A védettségi igazolvánnyal 
nem rendelkezők továbbra is 
használhatják a Könyvátadó Pont 
szolgáltatást, vagyis a könyvek, 
folyóiratok iránti igényt, a kíván-
ságlistát leadhatják telefonon 

(76/461–429/12-es 
mellék) vagy e-mailben 
(psvk@psvk.hu). Az ol-
vasók az összeállított 
könyvcsomagért előre 
egyeztetett időpontban 
mehetnek az intézmény 
főbejáratához.

A kölcsönözött könyveket a 
könyvbedobó rendszerbe juttat-
hatják vissza, amelyet naponta 
többször ellenőriznek a könyv-
tárosok. A könyveket elkülönítve 
tárolják, majd ózongenerátorral 
fertőtlenítik.

Változik a könyvtár nyitvatartá-
sa. 18 óra helyett 17 óráig vehetik 

igénybe a bibliotéka 
szolgáltatásait. Az 
internetes részleg, 
valamint az Ifjúsági 
sarok zárva tart.

Május 13-án, csü-
törtökön 17 órakor 

kezdődik a Hattyúházban az idei 
évi első, személyes részvételű 
rendezvény. A Földrajzi Sza-
badegyetem sorozat újabb, Petőfi 
nyomában a Kárpát-medencében 
című képes-vetített előadását dr. 
Tarjányi József tartja meg. Az 
érdeklődők a programon előze-
tesen igényelt, ingyenes látogatói 
jeggyel vehetnek részt.

KÖNYVTÁRSAROK

Már készülnek zenészeink 
az idei Libafesztiválra
Kisgyőri Krisztiánt sok félegyházi fiatal és felnőtt ismeri. Ő az, aki 
népzenészként, oktatóként, párjával, Jánosi Ágnes mozgásfejlesz-
tő terapeutával közösen működteti a Dudás Kreatív- és Játszóhá-
zat, ahol a gyerekek sok játékkal, és természetesen néptánccal 
múlathatják idejüket. Krisztiánt életútjáról, terveiről kérdeztük.

– 2008-ban szereztem meg nép-
zenész diplomámat Nyíregyházán, 
nem sokkal később az általános 
iskolai daltanítás egy olyan újfajta 
módszerének kidolgozásába vág-
tam bele, aminek eredményeképp 
megszületett az „Aki dudás akar 
lenni” iskolai népdaltanító kiad-
ványsorozat. Ez mára már mintegy 
kétszáz dallamot foglal magában 
zenekari feldolgozások formájá-
ban. Korábban magán, majd álla-
mi kiadói ápolásban nagyjából 200 
ezer példányban jelent meg a hazai 
közoktatásban. Nem véletlen emel-
tem ki a kiadvány címét, mert ez a 

márka épül-szépül, és része Kis-
kunfélegyháza Petőfi-terére néző 
teraszos emeleti épületrészében 
működő Dudás (rövidesen Krea-
tívháza) is. Egyfajta erőközpontja 
ennek a missziónak, az egész ösz-
sznépművészeti és fejlesztői felé-
pítménynek. Feleségemmel, Jánosi 
Ágnes mozgásfejlesztő terapeutá-
val, tánc- és drámapedagógussal 
néhány évvel ezelőtt érkeztünk Kis-
kunfélegyházára. Igaz, Ági itt szü-
letett a városban, de néhány évre 
elraboltam Esztergomba, ahol én 
láttam meg a napvilágot a nyolcva-
nas években. Két szép gyermekünk-

kel (fotónkon) már Gátéron élünk 
békében, szeretetben. 

A Dudás Ház és a kiadványok 
mellett van egy másik életem is, ez 
pedig a színpadi muzsikálás. Igaz, 
hogy a pandémia teljesen padlóra 
küldött minket, előadóművésze-
ket is. Most már látjuk a fényt az 
alagút végén, talán újraindulhat a 
színházi évad. A Szegedi Nemzeti 
Színház mellett különböző formá-

ciókban dolgozhatok együtt a leg-
kiválóbb muzsikusokkal a népzene 
és a könnyűzene világában. Csík 
János, Kossuth- és Prima Pri-
missima-díjas előadóművész ba-
rátommal Csík János és a Mezzo 
nevű formációban két-három éve 
működünk együtt. Nagy az öröm, 
hiszen a szeptemberi Libafesztivál 
péntek esti koncertjén végre talál-
kozhatunk a közönséggel.  H. S.

Kétharmad félegyházi, egyharmad spanyol 
Részben nemzetközi, részben félegyházi tagokkal ala-
kult meg 2020-ban a Grace of Kairós zenekar, amely 
stílusát tekintve a gothic rock, a doom és a progresz-
szív rock mezsgyéin mozog. A banda nemrég jelentet-
te meg első albumát, a megalakulásról és a tervekről 
a tagokkal beszélgettünk.

Nagy Gábor (basszusgitár) és Du-
lity Kálmán (dob) évtizedes ba-
rátságát számos korábbi banda és 
együtt zenélés előzte meg. Így adta 
magát az ötlet egy új közös szerep-
léshez. A zenekar a sevilla-i születé-
sű Susana G. de Quirós (ének, gi-
tár) ötlete alapján alakult. Párjával, 
Nagy Gáborral közösen vágtak bele 
az új projektbe. Hozzájuk csatlako-
zott Dulity Kálmán. Erről és a ze-
nekarral kapcsolatos hírekről Nagy 
Gábor számolt be.

– Mit lehet tudni a 
Grace of Kairós-ről?

– A megalakulást 
egyebek iránt az előz-
te meg, hogy Susana 
másik zenekara, a The 
Hostages Went Home egy hosszú le-
mezfelvételi munka végére ért, ami 
után szerettünk volna közösen indí-
tani egy bandát. A zenekar ötletgaz-
dája és frontembere Susana, de a 
tagok 2/3-adban félegyháziak Dulity 
Kálmánnal kiegészülve.

– Saját számok terén hogy áll 
a zenekar?

– A dalok és a szövegek Susana öt-
letei alapján íródnak, a számok vég-
ső formája persze a próbákon alakul 
ki, de ez nagyrészt tényleg az ő szel-
lemi terméke. A stílusunk több fajta 

irányból tevődik össze. A gothic rock 
és a doom egy csipetnyi progresszív 
rockkal megfűszerezve. Érdemes 
meghallgatni, mindenkinek ajánljuk. 
Minden tagnak van másik zenekara 
is, így mind zenészileg, mind pedig 
emberileg egy sokszínű elegyet alkot 
a Grace of Kairós, ami remélhetőleg 
a számokon is tükröződik.

– Hogyan zajlottak a próbák a 
járvány alatt? Mikorra várható az 
első koncert?

– Gyakorlatban Pesten műkö-
dünk, így a próbákat is ott oldjuk 
meg. Csak saját számaink vannak 
és ugyebár most jött ki az albumunk, 
amit januárban vettünk fel. Nem volt 
még élő koncertünk, köszönhetően 
a koronavírusnak, de már várjuk az 
első fellépést. Szeretnénk minél több 
helyre eljutni és tervbe van véve egy 
Rocktáras, félegyházi fellépés is.

 G. Z.

Fotó: Sutus Fanni
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Messzire jutott Bugacról Farkas 
Nina Réka, aki 17 évesen először 
lépett pályára a felnőtt női labdarú-
gó-bajnokság legmagasabb osztá-
lyában, a szegedi Szent Mihály FC 
csapatában. A fiatal tehetség Bu-
gacon ismerkedett meg a sportág 
alapjaival, innen került Szegedre. 

Bugaci születésű játékos ko-
rábban még nem szerepelt az NB 
I-ben, így úttörőnek számít a kis-
településen, ahonnét több tehet-
séges leány labdarúgó is kikerült 
az elmúlt évek során. Debütálá-
sára április 25-én, a Kelen SC el-
leni bajnokin került sor. Az edzői 
elmondások szerint a foci már 
óvodás korában megtetszett neki, 
komolyabban az általános iskola 
3. osztályától vetette bele magát a 
labdarúgásba. Először még a fiúk 

között, később az idősebb lányok 
között edződött. Eleinte centert 
játszott, később és jelenleg is már 
középpályásként számítanak rá. A 
leány U-19-es kiemelt bajnokság-
ban a Szent Mihály FC csapatkapi-
tánya is egyben. 

Az első szegedi edzésére 2018 
nyarán ment el Tholt Jánossal, 
aki a kezdetektől fogva segítet-
te fejlődését. A Szent Mihály FC 
alacsonyabb korosztályait erősíti 
a szintén bugaci nevelésű Pallagi 
Vanda és Kovács Brigitta, mind-
ketten stabilan játszanak, így jó 
eséllyel pár év múlva Nina csapat-
társaként is játszhatnak az NBI-
ben. Nina minden bugaci játékos 
számára példakép lehet. Alázatos 
munkával ugyanis el lehet jutni a 
legmagasabb szintre.

Országos bajnok lett 
Trungel-Nagy Zalán

Aranyérmes lett duatlon sport-
ágban Trungel-Nagy Zalán, aki 
az év első országos bajnokságán 
vett részt április 24-én, Balaton-
bogláron. Zalán a 3 km futás, 12 

km kerékpár és 1,5 km futás távon 
nem talált legyőzőre. A félegyházi 
sportoló a tavalyi versenyhez ha-
sonlóan most is országos bajnoki 
címet szerzett. 

Évadnyitó sikerek  
a Jogging Plusnál

Országos versenyen vett részt 
Balatonbogláron a Jogging Plus 
két szakosztálya is, április 24-én 
és 25-én. A teniszezőknek a Kin-
der Trophy versenysorozat első 
állomását, míg a triatlonosoknak 
duatlon országos bajnokságot 
rendeztek, ahol 69 egyesület több 
mint 800 versenyzője állt rajthoz. 
A Jogging Plus Sportegyesület 30 
triatlonversenyzője kiváló eredmé-
nyekkel teljesítette a korosztályuk-
nak megfelelő távokat. Országos 
viszonylatban a Debreceni Sport-
centrum és az FTC után a Jogging 
Plus „csipet-csapata” harmadik 
legnagyobb létszámú utánpótlás-
bázissal vett részt a megmérette-
tésen. Újonc 1 kategóriában a fiú-
csapat (Dékány Dominik, Szórád 
Kenéz, Borbás Tamás) a harma-
dik helyen, újonc 2 kategóriában 
a fiúcsapat (Pataki Benedek, 
Dékány Bence, Borbás Marcell) 
a második helyen végzett, míg a 
leány csapat (Takács Luca, Simo-
novits Ildikó Kincső, Fábián Jo-

hanna) negyedik lett. Az egyesület 
edzői, Németh László és Szente-
si Szabolcs is sikeresen teljesítet-
ték a távokat. A második napon a 
duatlon mix váltó országos baj-
nokságon az újonc csapat (Simo-
novits Ildikó Kincső, Dékány Ben-
ce, Takács Luca, Pataki Benedek) 
a 2. helyen, míg a gyermekcsapat 
(Szórád Hanna, Kovács Mátyás, 
Karsai Hédi, Vincze Bálint) a 
8. helyen ért a célba. Felkészítő 
edzők: Dinnyés-Kis Zsuzsanna, 
Németh László, Szentesi Szabolcs, 
Vidovics Zoltán. 

Támogatók: Rollsped Kft., 
Nor-bike Kft. Eközben városunkat 
három fiatal Joggingos tehetség 
képviselte teniszversenyen. A 12 
évesek között, több mint 50 induló 
közül Horváth Döme 2. lett, míg a 
8 éves Rekedt-Nagy Zoltán viga-
szágon a 3. helyezést érte el. Mel-
lettük Rekedt-Nagy Panni a 24 
fős mezőnyben a 3. helyen végzett. 
Felkészítő edző: Rekedt-Nagy 
Zoltán. 

Félegyházi birkózósikerek
A csepeli Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémián rendezték 
meg az év első válogató versenyét, 
amelyre a serdülő korosztályban 
került sor május elején. A lányok 
mellett előbb a kötöttfogású, majd 
a szabadfogású fiúk mérték össze 
tudásukat. A Kiskunfélegyházi BSE 
tíz emberrel képviseltette magát a 
kétnapos rendezvényen. A csapat 
többsége első éves a korosztály-

ban, de vannak köztük még diák-
korúak is. Remekül szerepeltek a 
fiatalok, összesen hatan álltak do-
bogóra és mindannyian bronzér-
mesek lettek. A lányok közül Bene 
Ivett (46 kg), Páli Éva (50 kg) és 
Kiss Henrietta (66 kg), a fiúk kö-
zött kötöttfogásban Páli Gergő 
(52 kg), míg szabadfogásban Mak-
ra Benjámin (41 kg) és Bátyai 
Dorián (+85 kg) szerzett érmet.

Bugaci debütáns  
az NB I-ben

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán



2021. május 7.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK16

Az 1939-1940-es év telén szo-
katlanul nagy mennyiségű hó 
esett. A föld fagyossága még 
tavaszra sem engedett ki, így 
márciusban képtelen volt el-
nyelni a délről hirtelen érkező 
melegfront miatt gyorsan olva-
dásnak indult hólét, amely or-
szágszerte heves áradásokat 
okozott. Kiskunfélegyháza is, 
bár folyóktól és tavaktól távol 
fekszik, megszenvedte a levo-
nuló ár- és belvízözönt, amely 
ekkor hömpölygött végig a vá-
ros kül- és belterületén.

A város vezetősége éppen a márci-
us 15-i ünnepség idején, pénteken 
kapta az első híreket a Majsai úti 
gazdáktól, hogy a megnövekedett 
belvizeket az országút alatti át-
ereszek nem győzik levezetni, a víz 
már több helyen átcsapott a Maj-
sai úton, a tanyák vízben állnak. 
Rozsnyai Béla polgármester és 
Kanizsai Nagy Imre városi fő-
mérnök autón siettek a színhelyre, 
és végigjárták a veszélyeztetett 
területet. A legnagyobb baj a ga-
lambosi vasútállomás és a szent-
lászlói határ közelében mutatko-
zott. Az összedőléssel fenyegető 
tanyák lakóit a galambosi iskolá-
ban szállásolták el. A következő 
napon azonban újabb árhullám 
érkezett, ugyanis Bugacmonostor 
felől a felgyűlt vadvizeket szintén 
a Majsai út felé engedték le. Ekkor 
a víz már a majsai vasúti töltésen 
is átszivárgott, alámosva azt, így a 
hatóság kénytelen volt az út átvá-
gását elrendelni.

Ezzel egy időben azonban az 

áradat a másik oldalról is veszé-
lyeztette a várost. Észak felől a pá-
kai határból idezúduló víz a tégla-
gyár környékét, a bolgárkertészek 
házait, valamint a strandfürdőt és 
a putrit rongálta meg. A harmadik 
árhullám a Kőrösi út irányából ér-
kezett, ahol az áteresz szintén nem 
tudta levezetni a vizet, így a ható-
ság elrendelte az úttest átvágását 
500 méternyire a várostól. Vasár-
nap éjjel súlyosbodott a veszély 
a putrinál, valamint az egykori 
úgynevezett Füvestó területén. A 
víz elöntötte a Justh Gyula és Kun 
utcák környékét. A város vezetősé-
ge kilakoltatta, és a Fehériskolába 
költöztette át a vertfalú házak la-
kóit. A szomszédos utcák házso-
rainak védelmében gátat húztak, 

valamint a víz gyorsabb lefolyása 
érdekében a Kiscsongrádi utat két 
helyen átvágták. Az árvíz a gátéri 
határban és Csólyosban is nagy 
károkat okozott. A Péteri-tó óriási 
víztömeget gyűjtött össze, ráadá-
sul az áradással együtt jelentkező 
szélvihar felkorbácsolta a tó vizét, 
a hullámok pedig megrongálták a 
védőgátakat.

A polgármester és a városi fő-
mérnök folyamatosan tartotta a 
kapcsolatot az érintett területek-
kel, így gyors, hatékony intézkedé-
sekkel sikerült elejét venni a súlyo-
sabb katasztrófának. Munkájukat 
a csendőrség, a honvédség, vala-
mint a tűzoltóság is segítette. Az 
árvízi mentést koordináló Lőrincz 
István városi tűzoltó fényképeket 

is készített az 1940. március 16-
17-i félegyházi állapotokról.

A belvízkárok következtében 
legalább 150 épületet kellett újjá-
építeni vagy alaposan tatarozni. 
Áprilisban a helyi elöljáróság a ká-
rok némi enyhítésére háromezer 
pengő értékben 80.000 téglát utalt 
ki a rászorulóknak a városi tégla-
gyárból. Ezen a tavaszon a helyi 
égetett tégla iránt nagyon megnőtt 
a kereslet, rövid idő alatt több mint 
egymillió darabot adtak el belőle. 
Nemcsak a szűkebb értelemben 
vett félegyházi határból jöttek tég-
láért, hanem Gátér, Ó- és Újkécske, 
Alpár, Tömörkény, Pusztaszer és 
Kistelek kárt szenvedett lakosai is 
innen vásárolták az építőanyagot.

 Ónodi Márta

TI
TK

O
K

 A
 L

EV
ÉL

TÁ
R

B
Ó

L

Hirdetés

Legjobb felújított 
számítógép-ajánlataink!
HP TS7320 komplett PC: Core-i3 2130, 4 GB 
mem., 500 GB HDD, 21,5”-os FHD érintős kijelző, 
webcam, 6 hónap gar. Br. ár csak: 89.900 Ft!

Fujitsu C720 fekvő PC: Intel Core i3-4130, 4 GB 
mem., 500 GB HDD, 1 év gar. Br. ár: 37.990 Ft

Asus MT álló PC: Intel Core i3-540, 4 GB mem., 
320 GB HDD, 1 év gar. Br. ár: 22.990 Ft

Toshiba Satellite P B551 notebook: 
Intel Core i7-2640, 4 GB mem., 320 GB HDD, 
15,6” kijelző, 1 év gar. Br. ár: 94.990 Ft

HP EliteBook 8470p notebook: 
Intel Core i5-3320, 8 GB mem., 320 GB HDD, 
14,1”-os kijelző, 1 év gar. Br. ár: 99.990 Ft

Belvízár 1940-ben

ÚJSZÜLÖTTEK: Urbán Léna (any-
ja neve: Szabó Brigitta), Tóth An-
nabella és Tóth Hanna (Bencsik 
Noémi), Pásztor Gyula (Fődi Zita 
Zsófia), Kanizsai Dominik (Bán 
Szabina), Nagy Bence (Samu Eri-
ka), Busa Regő és Busa Boglárka 
(Bányai Aranka), Csányi Nolen 
(Gémes Adrienn Erika)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sza-
bó Brigitta – Kollár Gergő, Tapodi 

Loretta – Lőrincz Gábor, Damásdi 
Viktória – Mészáros Antal

MEGHALTAK: Körősi Péterné 
Csányi Gizella, Halla Ferencné 
Tóth Veronika, Csányi József, 
Retkes János – Kiskunfélegyháza, 
Bosznyák Lajosné Kovács Gizel-
la Rozália, Berényi Sándor, He-
gedűs Imre, Göblyös János, Nyúl 
Imréné Lukács Erzsébet Ilona – 
Kecskemét, Horváth Károly – Kis-
kunmajsa, Nagy Bálintné Mátyus 
Éva – Lajosmizse, Karsai Erzsébet 
– Tiszaalpár

Anyakönyvi hírek

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
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