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A félegyházi Kis Timike február 22-én ünnepli harmadik szüle-
tésnapját. Minden bizonnyal ő Magyarország legkisebb súllyal 
született babája. Amikor 24 hét 6 napos terhességi idő után sür-
gősségi császármetszéssel világra jött, súlya nem érte el a 300 
grammot, hossza pedig alig haladta meg a 20 centimétert. 

Kis János és Tompai Tímea na-
gyon fiatalon, karateedzésen is-
merkedtek meg. A szerelem évek-
kel később ébredt fel közöttük, 
amikor – immár felnőttként – újra 

találkoztak. János kőművesként, 
Tímea kozmetikusként dolgozott. 
Mindketten szerették a munkáju-
kat, sokat dolgoztak, és megbe-
csültek minden együtt töltött időt. 

ÖSSZEFOG KISKUNFÉLEGYHÁZA 
a 30 dekával született Timikéért 

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Fantoly M

árton
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2016-ban költöztek be közös ott-
honukba, és idővel egyre jobban 
vágytak gyermekre. Mivel Tímea 
nehezen esett teherbe, óriási volt 
az öröm, amikor – gyógyszeres ke-
zelés mellett – állapotos lett. 

Az édesanyával csinos félegy-
házi otthonukban beszélgetünk. 
Férje most is dolgozik, ő pedig 
igyekszik megosztani a figyelmét 
az emlékek felidézése, fotósunk 
kamerája és a csillapíthatatlanul 
kíváncsi Timike között. Ez többek 
között azért is nehéz vállalko-
zás, mert közben fecskendővel a 
kezében lesi az alkalmat, hogy a 
csöppnyi teremtményt a hasfalba 
épített szondán keresztül táplál-
ja. Egyszerre csak keveset adagol. 
Gyakorlottan, végtelen türelemmel 
és szeretettel gondozza, terelgeti, 
öleli a kislányt. Ahogy csak egy 
édesanya képes… A két Timi tör-
ténete lépésről lépésre bontakozik 
ki előttünk. A szavakból, tényekből, 
és ezer apró pillantásból, érintés-
ből, pillanatnyi csöndből. 

A huszadik hétig minden rend-
ben ment – meséli az édesanya. 
Mindössze azt találta furcsának, 
hogy terhessége ideje alatt alig nőtt 
a pocakja. 20 és fél hetesen lett 
rosszul, és néhány nap múlva már 
nagyon rossz állapotban került be 
a szegedi klinikára. Mint kiderült, 
úgynevezett HELLP-szindróma 
alakult ki nála (ami a terhessé-
gi toxémia legsúlyosabb formája) 
így anya és magzat élete egyaránt 
veszélyben volt. Az orvosok tud-
ták, hogy a baba életben maradási 
esélyeit a méhen belül töltött idő 
meghosszabbításával növelhetik. 
Ezzel azonban semmiképp sem 
kockáztathatták az édesanya éle-

tét. Szigorú megfigyelés mellett 
néhány hétig tudták húzni az időt, 
míg végül sürgősségi császármet-
széssel kiemelték a magzatot. A 
várandósság 25. hetében világra 
jött újszülött testén nem volt még 
bőr, emiatt 98 százalékos párában 
tartották. Hozzáérni sem nagyon 
lehetett, ha vért vettek tőle, a fél 
milliliter veszteséget azonnal pó-
tolni kellett. 

Több mint fél évet töltött el a két 
Tímea Szegeden, a gyermekklinika 
PIC részlegén, mire a kicsi elérte 
a 2700-2800 grammot. Azonban a 
megpróbáltatások sora ezzel nem 
ért véget. Anya és lánya azóta is 
az otthon és a kórház között in-
gázva él. Egy alapcsomag mindig 
össze van készítve a kocsiban arra 
az esetre, ha hirtelen menni kell. 
Több műtéten vannak túl: operál-
ták többek között Timike szemét, 
gyomorelzáródását, gégeszűküle-
tét, pici testébe művénát helyeztek 
be. A legnagyobb probléma pedig 
az, hogy az apróság nagyon keveset 
tud enni szájon át, ezért úgyneve-
zett gasztrotubuson keresztül kell 
táplálni. Vagyis nappal fecskendő 
segítségével a szülők, éjszaka pe-
dig a táplálópumpa juttatja be az 
ételt a kicsi gyomrába, aki így is 
folyamatosan a kiszáradás hatá-
rán áll. 

Tavaly év végén a genetikai vizs-
gálat eredménye mutatott rá, hogy 
mindennek a hátterében – az ext-
rém koraszülöttség mellett – egy 
rendkívül ritka betegség, az úgy-
nevezett Jansen-De Vries szind-
róma áll. Ennek tipikus velejárói 
az intellektuális fejlődési zavar, a 
gyomor-bélrendszeri nehézségek 
és a magas fájdalomküszöb-érték. 

A fejlődési esélyeket és a várható 
élettartamot egyelőre senki nem 
tudta még csak megjósolni sem.

Magyarország legkisebb súly-
lyal született babája hamarosan 
harmadik születésnapját ünnepli. 
Jelenleg 11 kilogrammot nyom, 
mászik, ha fogják az egyik kezét, 
sétál is. Édesanyja fejlesztésről 
fejlesztésre, budapesti és szege-
di kontrollokra és vizsgálatokra 
hordja, otthon tornáztatja, ete-
ti, gondozza… Férje édesanyja 
főz a családnak, a családfő pedig 
mindehhez rengeteg munkával 

igyekszik megteremteni az anyagi 
feltételeket. A pandémia minden 
értelemben tovább nehezítette a 
család helyzetét, hiszen súlyosbí-
totta a folyamatos mentális meg-
terhelést, és a veszélyhelyzet miatt 
Timike fejlesztésére túlnyomórészt 
magánúton van lehetőség.

Az édesanya szilárdan hisz lánya 
fejlődésében, jövőjében. Szerinte 
az édesapa rosszabbul viseli ezt a 
megpróbáltatásokkal teli helyze-
tet, ami a párkapcsolatukat is ke-
mény próba elé állította. Nem cso-
da: Timike 24 órás figyelmet kíván, 
ami a fiatalok egymás felé irányuló 
figyelmét, önmagukra fordítható 
idejét teljesen felemészti. Önálló 
programot három éve nem tudnak 
tervezni, anya és apa ugyanennyi 
ideje nem ültek együtt egy asztal-
nál, hogy közösen elfo gyasszanak 
egy ebédet vagy vacsorát… De 
Tímea hinni akar abban, hogy kéz 
a kézben ezt is megoldják majd 
valahogy. 

Félelmeiktől, aggódásuktól nem 
szabadíthatjuk meg őket. Sorsuk 
megpróbáltatásain nekik kell vé-
gig menniük. De talál könnyíthe-
tünk terheiken azzal az összefo-
gással, amit lelkes segítők most 
az ő javukra hirdetnek meg. Nem 
adhatunk hitet és kitartást. De 
kifejezhetjük együttérzésünket és 
szolidaritásunkat, amiből talán új 
erőt meríthetnek a folytatáshoz. 
Hiszen mi más volna az erőforrása 
egy olyan kisvárosi közösségnek, 
mint a miénk, a Kiskunfélegyházán 
élőké!  Tóth Timea

Március 8-án, kedden Kis Timikéért szerveznek sütivásárt a 
már megszokott helyen, a polgármesteri hivatal előtt 8 és 17 
óra között. Az esemény címe: Jótékonysági Nőnapi Sütivásár 
– Timike javára.

Bajzák Andrea, az önkormány-
zat ifjúsági referense elmondta, 
hogy a kedvezményezett ezúttal 
a 3 éves, extrém koraszülött fél-
egyházi kislány, akinek gyógyítá-
sa, fejlesztése ugyanis rengeteg 
pénzt, időt és türelmet igényel. 

Az eseménynek három védnö-
ke van: Hostyánszki Gabika és 
Krizsánné Farkas Anikó, az elő-
ző jótékonysági akció két kedvez-
ményezettjének édesanya, akik 
így szeretnék most viszonozni a 
kapott segítséget, és a hasonló 
városi kezdeményezések rend-
szeres támogatója, dr. Ónodi Iza-
bella önkormányzati képviselő. 

A jótékonysági sütivásárt Ko-
vácsné Nagypál Anita szervezi. 

Az esemény lényege, hogy a fel-
ajánlások sütemények, édessé-
gek formájában érkeznek. Ezeket 
a meghirdetett vásáron értéke-
sítik, és az így befolyt összeget 
kapja meg a támogatott család. 
A kezdeményezést lapunk is fi-
gyelemmel kíséri, annak részle-
teiről folyamatosan tájékoztatjuk 
olvasóinkat.

Aki szeretne, már most utalhat 
belátása szerinti összeget Timi-
ke javára a Sorsocskák – a 
Kárpát-Medencei Gyer-
mekekért Alapítványon 
keresztül, az alábbi számlaszám-
ra: 11732071-20053842. A 
megjegyzés rovatba feltétlenül 
tüntessék fel Timike nevét! 

Süss és segíts!

Folytatás az 1. oldalról!
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Szavazatszámláló  
bizottsági tagok  
jelentkezését várják
Áprilisban kerül sor az or-
szággyűlési képviselők vá-
lasztására és várhatóan 
ugyanezen a napon népsza-
vazás is lesz.

A szavazás lebonyolítását a 
szavazókörökben a szavazat-
számláló bizottságok (SZSZB-k) 
végzik, munkájuknak kiemelt 
jelentősége van. Ha a következő 
időszakban szeretne részt venni 
ebben a munkában, jelentkezzen 
a szavazatszámláló bizottság 
választott tagjának. A szavazás-
napi munkát egy minden részlet-
re kiterjedő oktatás előzi meg. 

Az SZSZB választott tagját tisz-
teletdíj illeti meg és a szavazást 
követő napon mentesül a mun-
kavégzési kötelezettség alól. A 
tisztség betöltésének feltétele-
iről további információkért for-
duljon a jegyzői titkársághoz a 
76/562-015-ös telefonszámon.

Jelentkezni személyesen lehet 
február 23-án, szerdán 16 óráig 
a Kiskunfélegyházi Polgármes-
teri Hivatal Jegyzői Titkárságán 
(I. emelet 30.), ügyfélfogadási 
időben.

Dr. Faragó Zsolt
jegyző

Áldás a városra
Megtelt hívekkel a kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Temp-
lom február 2-án, reggel. A Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén tartott szentmisét a városért ajánlották fel. Ennek 
hagyományát 2003-ban Talapka István, egykori plébános kezde-
ményezésére élesztették újra több éves kihagyás után.

A különleges szentmise eredete: 
Mária Terézia királynő 1774. feb-
ruár 4-én írta alá a mezővárosi 
oklevelünket. Ezt követően, az ak-
kori plébános, Benedek Ágoston 
azzal a javaslattal élt, hogy a város 
elöljárói ezen a napon, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünnepén 
imádkozzanak a városért, és gyújt-
sanak érte gyertyát.

Farkas Tibor káplán a közös 

imádságban az egymás iránti 
szeretetre, elfogadásra biztatta a 
híveket: 

– Imádkozzunk a városunkért, 
minden tagjáért, vezetőiért, hogy 
bölcsességben tudják vezetni ezt 
a különlegesen sok hittel, katoli-
kus emberrel rendelkező várost. 
Még ha nem is ismerjük konkrétan 
egymást, vagy nem is fogadjuk el 
egymást, akkor is kössön össze 

minket valami. Mert, ahogy a ke-
resztényeket összeköti az Istenben 
való hit, egy városban úgy köt ösz-
sze minket a hagyomány, a tiszte-
let, a különböző programok, amik 
valóban ünnepibbé teszik itt az 
életünket. 

Végezetül megköszönte, hogy 
egy olyan városi közösségnek le-
het tagja, ahol a színes programok 
közül mindenki megtalálhatja a sa-
ját magának kedveset, mert ezek 
az események hozzák közelebb 
egymáshoz az embereket. V. B.

Felesküdtek a választási 
bizottság tagjai
A képviselő-testület február 3-i ülésén megválasztotta az Or-
szággyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjait 
és póttagjait, akik február 7-én, a polgármester előtt letették 
a választási eljárásról szóló törvényben előírt esküt és átvették 
megbízóleveleiket.

Ezt követően megtartotta alakuló 
ülését az OEVB, amelyen megvá-
lasztotta elnökét és helyettesét, 
döntöttek az elnökre átruházható 
bizottsági hatáskörökről, valamint a 
bizottság ügyrendjéről, illetve kijelöl-
ték az átjelentkezők és külképvisele-
ten szavazók szavazatait megszám-
láló kijelölt szavazókört is.

A bizottság tagjai:
dr. Dobák Nándor elnök
dr. Palásti Gabriella 

elnökhelyettes
Csabai Csaba tag
Magyariné Tóth Erika póttag

Fűri Judit póttag
A háromfős bizottság a válasz-

tott tagokon túl kiegészül majd a 
jelöltet állító jelölő szervezetek, 
vagy független jelölt által delegált 
tagokkal is. A bizottság munkája 
a jelöltek nyilvántartásba vételé-
vel indul, illetve megtárgyalják az 
esetlegesen beérkező kifogáso-
kat, fellebbezéseket. Kisorsolják 
továbbá a jelöltek szavazólapon 
szereplő sorrendjét, jóváhagyják a 
szavazólap adattartalmát, megál-
lapítják a választás választókerü-
leti eredményét.

Elfogadta a képviselő-testület 
Kiskunfélegyháza 2022. évi 
költségvetését.

36 napirendi pontot tárgyalt 
meg február 3-i ülésén a kiskun-
félegyházi képviselő-testület. 

A költségvetés részleteivel múlt 
lapszámunkban részletesen fog-
lalkoztunk. Emlékeztetőül néhány 
összeg: 581 millió forintot fordít a 
város a Móravárosi kétcsoportos 
bölcsőde építésére, városi ren-
dezvényekre 2022-ben 60 millió 
forintot költenek. Tanyák háztar-
tási villamos energia fejlesztésére 
54 millió forintot, a Petőfi-lakóte-

lepi járdafelújításokra 30 milliót, 
városi sport- és civilszervezetek 
támogatására 10-10 millió forin-
tot tartalmaz a költségvetés, míg 
a Bursa Hungarica keretében 4 
millió forinttal támogatja Félegy-
háza a felsőfokú tanulmányokat 
folytató diákokat. A városi kór-
ház kardiológiai, szemészeti és 
gyermek szakrendelése – a több 
éves hagyománynak megfelelő-
en – idén is kap támogatást, 14,7 
millió forint értékben. 

A képviselő-testület arról is 
határozott, hogy emlékezőtáblát 
helyeznek el a Hattyúház előtt sé-
tányon, amely a főtér felújítását 
elismerő, a Magyar Urbanisztikai 
Társaság által adományozott Köz-
térmegújítási Nívódíjra utal. 

Ismét komoly fejlesztések indulnak
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Életmentő üveg – Egymillió forint adomány 
Egymillió forintot adtak át 
február 8-án, az Életmentő 
üveg kampány zárásaként 
két kiskunfélegyházi csa-
ládnak. A térség, egyúttal 
Magyarország második leg-
nagyobb hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatója, a 
DTkH Nonprofit Kft. ezúttal 
is vállalatcsoportjának tag-
jaival, a Csongrádi Víz- és 
Kommunális Nonprofit Kft.-
vel, valamint az FBH-NP 
Nonprofit Kft.-vel közösen 
szervezte meg azt a nagy-
szabású üveggyűjtő kam-
pányt, amelynek bevételét 
a koronavírus-világjárvány 
miatt nehéz helyzetbe ke-
rült családok támogatására 
ajánlottak fel.

Az erről szóló sajtótájékoztatón 
jelen volt Csányi József polgár-
mester, Balla László és Rosta 
Ferenc alpolgármesterek, Aga-
tics Roland, a DTkH Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója, Versegi 
László, a Csongrádi Víz- és Kom-
munális Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

dr. Ónodi Izabella, a kiskunfél-
egyházi Művelődési és Szociális 
Bizottság elnöke, a Sorsocskák – a 
Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke és 
Juhász László, a Kiskunfélegyházi 
Polgármesteri Hivatal Városüze-
meltetési Osztályának vezetője.

Bajzák Andrea, az önkormány-
zat ifjúsági referense, a kampány 

helyi koordinátora emlékeztetett 
arra, hogy 2017-ben már volt ha-
sonló gyűjtés. Annak eredménye-
ként egy félautomata defibrillátort 
kapott Félegyháza, amit a buszpá-
lyaudvaron helyeztek el. A mostani 
gyűjtést a pandémia miatt nehéz 
helyzetbe került családok megse-
gítésére indították el.

Csányi József arról beszélt, hogy 

milyen módokon segített a 
város a pandémia okozta ne-
hézségek leküzdésében az itt 
élőknek, és kiemelte azoknak 
a szerepét, akik ebben az ön-
kormányzat segítségére voltak.

Agatics Roland a DTkH Non-
profit Kft. fő küldetésének ne-
vezte a fenntartható fejlődést, 
aminek eszköze a körforgásos 
gazdaság – fogalmazott. Mint 
mondta, a begyűjtött hulladék 
minél nagyobb részét sze-
retnék hasznosítani. Külön 
köszönetet mondott Kiskun-
félegyháza lakosságának és 
mindenkinek, aki szerepet vál-
lalt a gyűjtésben, a kiemelkedő 
aktivitásért. 

Az akcióból befolyt egy-
millió forintot a Sorsocskák – a 
Kárpát-medencei Gyermeke-
kért Alapítványon keresztül a 
kiskunfélegyházi Hostyánszki 
és Krizsán-családok megsegí-
tésére fordították. A pénzado-
mányt az esemény zárásaként 
Agatics Roland, Csányi József 
és dr. Ónodi Izabella adta át a 
kedvezményezetteknek. 

Tetőtől talpig megújult a Korona Kávézó. A Móra Ferenc Műve-
lődési Központ épületében kialakított vendéglátóhely minden 
részletében méltó ahhoz a küldetéshez, amit megalkotói szán-
tak neki. Nevezetesen, hogy kedvelt találkozóhelyévé váljon a 
legkülönbözőbb korosztályoknak, a kulturális események láto-
gatóinak, színterévé üzleti és baráti találkozóknak. Az a hely 
legyen, ahová be lehet térni egy jó kávéra, sütire, szendvicsre, 
üzleti megbeszélésre vagy magányos elmélkedésre, néhány 
email – vagy akár egy novella – megírására.  

A korábbi bérlő a múlt év végével 
felmondta a helyiség bérletét, így 
a művelődési központ új üzemel-
tetőt keresett.

– Bakó Imrével, a kávézó új 
bérlőjével, nagyon hasonló elkép-
zelések mentén gondolkodtunk. 
Könnyen szót értettünk a fejlesz-
tési tervek, az új arculat, a bútorok 
és kiegészítők terén is – mondta 
el Kovács-Csonka Szilvia igaz-
gató, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a művelődési központ részé-
ről kardinális kérdés volt, hogy a 
kávézó a jövőben egy esetleges 
bérlőváltás alkalmával is zökkenő-
mentesen tudjon tovább működni. 
Emellett olyan nívót, eleganciát és 

minőséget szerettek volna itt nyúj-
tani a kiskunfélegyháziaknak, ami 
méltó a hely szelleméhez, az intéz-
ményt látogató közönséghez és a 
napról napra szépülő városhoz.

Végül abban állapodtak meg, 
hogy a bérlő a kávézó üzemelte-
téséhez szükséges kellékeket, esz-
közöket és berendezési tárgyakat, 

míg a művelődési központ a búto-
rokat és dekorációkat teszi hozzá 
az egészhez, amelyhez jelentős 
anyagi segítséget nyújtott az ön-
kormányzat is. Ennek a hármas 
koprodukciónak az eredménye-
ként nyitotta meg kapuit február 
7-én, hétfőn a Korona Kávézó.

Az elvitathatatlan, hogy a város 
legújabb vendéglátóhelye párját 
ritkítja eleganciában, esztétikum-
ban és kényelemben. Ebben óriási 
szerepe volt Cseke-Szabó Szilvia 
lakberendezőnek, aki a hely belső 
kialakításának a tervezője, megál-
modója volt. Ilyen exkluzív megje-
lenéssel a megyeszékhelyen sem 
sok kávézó büszkélkedhet. Mind-
ehhez igényes választékot, kiváló 
olasz kávét, kedves felszolgálást, 
kényelmet és komfortot tesz hoz-
zá a szakmai üzemeltető, inspiráló 
alkotói légkört, gazdag kulturális 
kínálatot a nemrégiben Minősített 
Közművelődési Intézmény Címet 
elnyert művelődési központ. Az 
igazgatónő azt is elárulta, hogy 
március 25-étől megújuló anyag-
gal jelentkező Diákgaléria is elin-
dul a kávézó területén.

Hétfőtől péntekig reggel fél 
8-tól este 8-ig, pénteken és szom-
baton reggel 8-tól este 10-ig várja 
régi és új vendégeit az újjászüle-
tett Korona Kávézó.

KORONA KÁVÉZÓ  
– Mert megérdemlik a félegyháziak
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Félegyházán járt  
az ellenzék miniszter
elnökjelöltje 
Kiskunfélegyházán, a Kossuth 
utca és a Zrínyi utca keresztező-
désében tartott fórumot és saj-
tótájékoztatót Márki-Zay Péter, 
az ellenzék miniszterelnök-jelölt-
je és Kis-Szeniczey Kálmán, a 
Bács-Kiskun megyei 4. sz. ország-

gyűlési egyéni választókerületben 
induló közös ellenzéki jelölt febru-
ár 4-én, pénteken délután. Az ösz-
szejövetelen – amire azért érkezett 
Márki-Zay Péter, hogy mozgósítsa 
a választókat az ellenzéki jelölt 
mellett – sok félegyházi jelent meg.

Móra Ferencre emlékezve
Félegyháza szülöttére, a 88 éve elhunyt Móra Ferenc költőre, 
publicistára emlékeztek február 8-án, délelőtt Kiskunfélegy-
házán, a Daru utcai Móra-szobornál, délután pedig a Móra-téri 
szobornál helyezték el az emlékezés koszorúit a városvezetők, 
civil szervezetek és pártok.

Az évforduló alkalmából felolva-
sónapot rendezett Móra Ferenc 
műveiből a Móra Ferenc Köz-
művelődési Egyesület a Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtárban. A rendezvényen a 
város valamennyi általános isko-
lája képviseltette magát, össze-
sen 248 fővel. A felolvasás alatt a 

kivetítőn Móra Ferenc iskolájáról, 
fiatalabb és idősebb kori fotóiból, 
tanárairól, műveiről is láthattak 
képeket a diákok. 

A Móra-kultusz ápolásának je-
gyében szinte valamennyi helyi 
iskolában, intézményben meg-
emlékeztek a város szülöttéről és 
munkásságáról ezen a napon.

Télen is folyik a munka a szőlőkben
Eddig nem okozott káro-
kat a tél a Kiskunfélegyháza 
környéki szőlőültetvénye-
ken – tudtuk meg Selb László 
szőlősgazda-borásztól.

A szakember szerint ezen a té-
len – eddig – nem kellett számol-
ni a szőlőültetvényekre negatívan 
ható időjárással. Mint elmondta, 
a növény mínusz 12-15 Celsius fo-
kos hideg esetén sérül, és veszélyt 
jelenthet számára az ónos eső is. 
Ez ugyanis, ha huzamosabb ide-
ig, 40-50 óráig a vesszőn marad, 
elzárja a rügyeket a levegőtől és 

azok befulladnak. Mostanáig egyik 
jelenség sem károsított.

A szőlősgazdától megtudtuk azt 
is, hogy télen a támrendszer javítá-
sa és a pótlások kiültetése zajlik az 
ültetvényeken. A legfontosabb téli, 
nyugalmi időben végzendő munka 
a metszés. Ezt a rügyfakadás előtti 
időpontig kell befejezni. A művelet 
igen fontos abból a szempontból is, 
hogy ekkor határozzák meg a tőkék 
terhelését, azaz az ültetvény vár-
ható termésmennyiségét – mondta 
el a szakember. Kiskunfélegyházán 
és környékén egyébként a Csersze-
gi fűszeres, az Olaszrizling, Char-
donnay, Kékfrankos és a Cabernet 
sauvignon a legjelentősebb fajták, 
ezeket magasművelésen termelik. 

Pályázat rezidensek 
támogatására
Rezidensek támoga-
tására írt ki pályáza-
tot a Művelődési és 
Szociális Bizottság. 
Az a szakorvosjelölt 
nyújthat be pályá-
zatot, aki elismert 
általános orvosi ok-
levéllel rendelkezik, 
és egészségügyi fel-
sőfokú szakképzési 
rendszer keretében 
olyan szakképzés-
ben veszt részt, 
amely képzettség 
megszerzése előse-
gítheti Kiskunfélegyháza város egészségügyi alapellátását 
vagy szakellátását, és vállalja támogatási szerződés kötését. 

A pályázat keretében az önkor-
mányzat havi nettó 50 ezer fo-
rint támogatást nyújt legfeljebb 
2 rezidens számára, az adott 
szakképzés képzési időtarta-

mára. A pályázat benyújtásának 
határideje: március 16. További 
részleteket a www.kiskunfelegy-
haza.hu honlapon találnak az 
érdeklődők. 
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Előbb a pandémia nehezítette az Integrál Zrt. munkáját, majd jött 
a madárinfluenza. Ilyen körülmények között már az is jelentős 
sikernek tekinthető, hogy sikerült átvészelni az elmúlt éveket 
úgy, hogy meg tudták tartani a munkaerőt, és idén talán már a 
gazdasági mutatók is kedvezőbb képet mutatnak. Kiemelkedően 
fontos ez Kiskunfélegyházának azért is, mert a cég mintegy 500 
dolgozót foglalkoztat, és ezzel az önkormányzat mellett a máso-
dik legnagyobb munkaadó a városban. Mindezekről dr. Horváth 
Sándor elnök-vezérigazgató tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt. 

– Hogyan érintette a céget a 
koronavírus-járvány?

– Nagyon sok munkatárs meg-
betegedett a termelőegységekben, 
boltokban és az igazgatásban is. 
Ennek ellenére elmondhatjuk, hogy 
a működést fenntartottuk, és most 
is fenntartjuk. Reméljük, hogy a 
nehezén már túl vagyunk. A szá-
madatok úgy mutatják, hogy egyre 
kevesebb kolléga betegszik meg. 
Tehát, valamilyen szinten átvészel-
tük, de a cég forgalmán – elsősor-
ban a baromfiüzemén – természe-
tesen nyomot hagyott.

– Mi a helyzet az exporttal?
– Az export által érintett orszá-

gokban különböző szabályok vo-
natkoztak a vírus kezelésére. Volt, 
ahol az éttermek nyitvatartását 
korlátozták és emellett az élelmi-
szer-forgalmazást is. Ez kedvezőt-
len hatással volt a forgalmunkra, 
mert azt tudni kell, hogy az export-
ra küldött áru túlnyomó többségét 
a gasztronómiában és a szálloda-
láncokban használják fel. 

– Nem volt elég a koronaví-
rus, megjelent a madárinfluen-
za is… 

– Úgy tűnik, hogy ez már minden 
évben visszatér és nagyon sok kárt 
okoz nekünk. Több liba- és 
kacsaállományt levágtak. 
Ez úgy értendő, hogy na-
pos, vagy nevelés alatt lévő 
állapotban és a tömés alatt 
lévő szárnyasokat is el 
kellett pusztítani. Jelenleg 
is azzal küzdünk, hogy az 
üzemben keveset tudunk 
vágni. Nehéz az emberek-
nek munkát adni. Ennek 
ellenére egyetlen munka-
társunkat sem küldtük el, 
mert abban bízunk, hogy 
amikor vissza tudunk állni 
a normál termelési szint-
re, ismét szükség lesz a 
munkájukra. Jelenleg úgy 
látjuk, hogy az elfogadha-
tó mennyiségre valamikor 
április végén, május elején 
számíthatunk. Optimisták 

vagyunk, hosszú még az év. Re-
méljük, hogy a lemaradásunkat 
be tudjuk hozni. Az biztos, hogy az 
idei termelésünkre a madárinflu-
enza negatív hatással lesz. Van 
ennek egy másik összetevője is. 
A termelők nagyon elgondolkod-
nak azon, hogy foglalkozzanak-e 
a továbbiakban ezzel az ágazattal, 
hiszen ez már évről-évre visszaté-
rő probléma. Ráadásul az Európai 
Unió nem engedi a gazdáknak a 
vakcinázást, és a kártérítések kifi-
zetése sem megy zökkenőmente-
sen. Ebből adódóan a termeltetés-

sel is lesz gondunk az elkövetkező 
időszakban. 

– Mindezek alapján milyen 
terveket fogalmaztak meg az 
idei évre?

– A tulajdonosaink által ismert 
az, hogy a 2020-as év nagyon nagy: 
mintegy 40 százalékos árbevétel- 
visszaeséssel és jelentős vesz-
teséggel zárult. 2021-et már egy 
elfogadható árbevétel-növekedés 
jellemezte, de még mindig szolid 
eredménnyel zárjuk. Talán a mély-
ponton túl vagyunk, mindenesetre 
nehéz év vár ránk. Gazdálkodásun-
kat nem tudtuk kivonni a negatív 
hatások alól, ezért rákényszerül-
tünk mi is a hiteleink átütemezésé-
re, illetve éltünk a hiteltörlesztési 
moratórium igénybevételével. Ez 
már ebben az évben nem tartható 
fenn, el kell kezdeni a törleszté-
seket. Tehát nagyon összpontosí-
tanunk kell arra, hogy ezt az évet 
túléljük úgy, hogy a dolgozókat is 
meg tudjuk tartani. 

– A beruházások ezek szerint 
nincsenek napirenden.

– Nagyon nagy beruházási ter-
veink nincsenek. Az elmúlt három 
évben ugyanis végrehajtottuk azo-
kat, amelyek szükségesek voltak 
a további működés érdekében. 
Idén elsősorban a szinten tartást 
tervezzük. De azért egy fontos 
dolgot meg kell említeni, hogy a 
jászszentlászlói ABC áruházunkat 
felújítjuk.

– Hogyan érinti mindez a fél-
egyházi libafesztivált?

– Csányi József polgármester 
úrral már egyeztettük egy időpon-
tot, hogy megbeszélhessük a rész-
leteket. Eltökélt szándékunk, hogy 
a várossal közösen ezt a színvona-
las rendezvényt megtartsuk. Meg-
érdemlik ezt a félegyháziak és az 
ágazatban dolgozók is. 

 H. S. 

Szolid eredménnyel, de túllépett  
a mélyponton az Integrál Zrt. 
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Az őszinteség és a szeretet a legfontosabb
Drozdik János és felesége, Drozdik Jánosné Éva 
asszony négy évtizednyi közös életük tapasztala-
tait osztották meg, amikor az együttlét örömeiről, 
nehézségeiről, buktatóiról beszélgettünk.

A feleség szerint a fiatalok nehe-
zen mernek dönteni, elköteleződ-
ni. Ő mégis házasságpárti, mert 
számára ez a szép, élhető, jövőbe 
tekintő élet alapja. 

– Mi komolyan mondtuk ki az 
igent, és úgy gondolom, hogy a 
szeretet és a hűség is összetar-
tott minket a mai napig – foglalja 
össze az évtizedekkel megpróbált 
erényeket. Férje, János, ezt továb-
biakkal toldja meg. Szerinte hitük 
sok mindenben hozzájárult kap-
csolatuk teljességéhez.

– Keresztények vagyunk, római 
katolikusok. A hit és a szeretet 
ereje egyben tartott bennünket jó-
ban és rosszban – foglalta össze 
János.

Arra a kérdésre, hogy milyen ta-
nácsot adnának a házasságkötés 
előtt álló fiataloknak, a házaspár 
egyetértett abban, hogy az őszin-

teség és a szívből 
jövő szeretet a 
legfontosabb. Éva 
asszony szerint a 
felmerülő nehéz-
ségek megoldá-
sához a fentiek 
mellett megér-
tésre és megbo-
csátásra is szük-
ség van. Szerinte 
el kell fogadni a 
másikat, úgy, ahogy van. 

– Mindketten hoztunk a saját 
családunkból bizonyos szokáso-
kat, gyakorlatokat, és ezek olykor 
eltérnek egymástól. Mivel kölcsö-
nösen akartuk, hogy jól működjön 
kettőnk kapcsolata, képesek vol-
tunk engedményeket tenni, és ki-
tartottunk egymás mellett jóban, 
rosszban. Nehéz pillanatok min-
denhol előfordulnak, párunknak 

vannak butaságai, olykor hóbortjai, 
gyarlóságai, de ezek korántsem 
olyan fontosak, hogy ne lehessen 
felülemelkedni rajtuk odaadás-
sal, szeretettel, elnézéssel. Ezek a 
készségek olajozzák a kapcsolatot 
– véli Éva asszony. 

A Drozdik házaspár szerint a 
gyermeknevelésben fontos az 
egyetértés, és szülőként is meg kell 
őrizni a párkapcsolat intimitását. 

Két gyermekük, János és Katalin 
máig szívesen jár haza, ami nagy 
öröm számukra. Ugyanakkor élve-
zik a kettesben töltött alkalmakat 
is. 

– A gyermeknevelésben mind-
ketten megértettük, hogy ha két 
különböző elvet vallunk, az ne-
hezíti a dolgot, mert sokkal több 
konfliktust, problémát szül. Soha 
nem tettük meg egymással, hogy 
megengedtünk valamit a gyere-
keknek, amit a párunk nem. Ra-
gaszkodtunk ahhoz is, hogy minő-
ségi időt töltsünk kettesben. Ezt 
még akkor is megtettük, amikor 
a gyerekek kisebbek voltak, mert 
a tágabb család segítségünkre 
volt ebben. Amikor fiatal házasok 
voltunk, elhatároztuk, hogy erre 
mindig figyelmet fordítunk. És így 
is tettünk. Sokat dolgoztunk, de 
időnként kiszakítottuk magunkat a 
mókuskerékből. Ma is igyekszünk 
negyedévente beiktatni egy-egy 
kettesben töltött hétvégét, ilyenkor 
mindig visszatalálunk egymáshoz. 
 s. r.

Bianka és Tivadar egymás és 
Isten mellett is elköteleződ-
tek. Ez házastársi és szülői 
minőségüknek is szilárd ala-
pokat ad.

Dr. Gyöngyösi Bianka és Csiszér 
Tivadar már majdnem tizenegy 
éves házasok. Három gyönyörű 
fiú boldog szülei. Gyerekkorukban 
ismerkedtek meg egymással, ami-
ből egy évtizeddel később örökre 
szóló kapcsolat alakult ki.

Bianka még az állatorvo-
si egyetemre járt, amikor egy 
táncházban újra összetalálkoz-
tak az eredetileg budapesti Tiva-
darral. Körülbelül hét hónap ran-
devúzás, és sok-sok beszélgetés 
után örök hűséget fogadtak egy-
másnak. Úgy indultak neki – me-
séli Tivadar –, hogy ha kell, cso-
kiparánnyal és ásványvízzel is 
megrendezik. Nem láttak semmi 
lehetetlent az esküvőre vonatko-

zóan, de végül nagyszabású, pa-
zar lakodalom lett.

A család mindenben támogat-
ta az akkor húszas évei közepén 

járó fiatalokat, akik – befejezve 
a tanulmányokat – elérkezettnek 
látták az időt a családalapítás-
ra. Néhány előttük álló példán 

felbuzdulva sok gyereket szeret-
tek volna. Biankának ugyanis öt 
testvére van, édesanyjuk a család 
összetartó erejeként teljesítette 
ki életét. Tivadarnak ugyan egy 
húga van, de a felesége által be-
lekóstolhatott a népes család éle-
tébe, és követendőnek találta azt. 

Bianka és Tivadar hisznek ab-
ban, hogy a jó kapcsolatban fon-
tos szerep jut a kommunikáció-
nak. Ugyanakkor – mint mondják 
– ők nemcsak egymással, hanem 
Istennel is elköteleződtek. 

Bár úgy tapasztalják, hogy a vi-
lág felszínessége, gyorsasága nem 
kedvez a párkapcsolatoknak, ők 
mégis kitartanak amellett, hogy a 
fogadalmukban kimondott szavak 
örök pecsétet jelentenek közös 
életükön. S ha adódnak is nehéz-
ségek – és persze, hogy adódnak 
–, az egymás iránti tisztelet, a fel-
tétel nélküli elfogadás élethosszig 
tartó kötelék közöttük.  V. B. 

A szó örök pecsét

Idén 15. alkalommal, immár 
négy kontinens 21 országában 
rendezik meg a házasság hete 
programsorozatot a keresztény 
egyházak és a civil szervezetek 

összefogásával. Nincs ez másként 
Félegyházán sem. 

A szervezők idén a kapcso-
latok tudatos gondozására irá-
nyították rá a figyelmet, többek 

között a koronavírus-járvány 
párkapcsolati kihívásaira rea-
gálva. Mi félegyházi házaspáro-
kat kerestünk fel, hogy meghall-
gassuk saját tapasztalataikat 

arról, hogyan élték meg a közös 
örömöket és vészelték át a ne-
hezebb időszakokat házasságuk 
eddig eltelt hosszabb-rövidebb 
ideje alatt.

Házasság hete – Közös örömök és kihívások
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Az álmodozó és a szabálykövető szerelme
Jánosi Ágnes gyógypedagó-
gussal, a Dudás Kreatívház és 
Fejlesztőház létrehozójával, 
néptáncoktatóval és férjével, 
Kisgyőri Krisztián zenepedagó-
gussal, a Csík János és a Mez-
zo nevű formáció, a Suttyomba 
és a POR együttes, valamint a 
Szegedi Nemzeti Színház zene-
karának tagjával megismerke-
désről, családról és a jó házas-
ság titkairól beszélgettünk.

Történetük majdnem 20 évvel ez-
előtt, Gátéron kezdődött. A közös 
pont a zeneszeretet volt akkor, 
és ez azóta is nagyon fontos he-
lyet foglal el családjukban. Ágnes 
tánccsoportot vezetett azokban 
az időkben, Krisztián pedig – aki 
a kísérőzenekar klarinétos tagja 
volt – már akkor szeretett volna 
többet, de annak még nem jött el 
az ideje. – Csak legalább a lábad-
nál hadd aludjak! – így könyörgött 
akkor Áginak – meséli nevetve a 
mai feleség.

– Nagyon tetszett nekem. Olyan 
érzésem volt, mintha nem e világ-
ból jött volna, biztos ez volt vonzó 
benne – vette át a szót Krisztián, 
hozzátéve: a nagy szemű, mosoly-
gós, ábrándozó lány kikosarazta 
közeledését. 

A szerelmük végül 2009 decem-
berében teljesedett be. A Rocktár 
előszilveszteri táncházán talál-
koztak újra, sok év kihagyás után. 
Hosszú beszélgetés vette akkor 
kezdetét, aminek kellett, hogy le-
gyen folytatása.

– Jobb hangulatú beszélgetés 
volt, mint annak előtte, bár a nad-
rágja nagyon ronda volt – emlé-
kezett vissza Ágnes, majd hozzá-
tette – kérte, hogy írjam fel neki a 
telefonszámomat egy szalvétára, 
amit akkor nem tettem meg. Végül 
kinyomoztam én a telefonszámát, 
és egy SMS üzenetet küldtem neki 

ezzel a szöveggel: „Ez a modernko-
ri szalvéta, itt a számom.”

A dolgok onnantól felgyorsultak, 
randevúk követték egymást és ösz-
szeházasodtak. Az első években 
Lábatlanban találtak otthonra, első 
gyermekük még Esztergomban 
született, majd Kiskunfélegyházára 
és végül Gátérra költöztek. Bátrak-
nak vallják magukat, hiszen ők csak 
a házasság után költöztek össze. Ez 
okozott némi meglepetést Krisztián 
horgászszenvedélyét illetően. Ági 
elmondta, hogy akkor tudatosult ez 

benne, amikor minden reggel 4 óra-
kor felkelt, hogy pecázni induljon.

Véleményük szerint az elfog-
laltságaik miatti viszonylag kevés 
együtt töltött idő felértékelődik, 
nagyon figyelnek rá, hogy a hét-
végéken egy napot biztosan a 
gyermekekkel közös programmal 
töltsenek. Ilyenkor színházba, 
uszodába, kirándulni mennek. A jól 
működő házasság titkát a kompro-
misszumokban látják. Mindkét fél 
részéről szükséges ez. Nagyon jó 
csapatnak tartják magukat, hiszen 

az előforduló súrlódások ellené-
re a kitűzött közös célt az esetek 
többségben sikerül elérni. 

–  Abban nagyon jók vagyunk – 
mondták mindketten. Krisztián 
bevallja, hogy ő az álmodozó, Ági 
pedig a szabálykövető, aki lerántja 
a földre őt. Így lesz a végeredmény 
a legoptimálisabb.

– Ha újra találkoznánk, talán a 
gyermekvállalást tennénk néhány 
évvel későbbre, de szinte mindent 
ugyanígy csinálnánk – vallják.

 Z. A.

195 pár kötött házasságot Félegyházán 2021ben
Míg 2018-ban és az azt megelőző években átlagosan 120-140 
házasság köttetett Kiskunfélegyházán, addig 2019-ben 214, 
2020-ban 181, 2021-ben pedig 195 pár döntött úgy, hogy hi-
vatalossá teszi kapcsolatát az anyakönyvvezető előtt – derül 
ki az anyakönyvi hivatal adataiból. A megnövekedett számok 
mögött nyilvánvalóan tetten érhető a családtámogatási ked-
vezmények hatása.

Mivel Kiskunfélegyházán a há-
zasulók rendelkezésre áll a gyö-
nyörű szecessziós városháza 
méltóságteljes díszterme – és a 

környékben nemigen akad olyan 
lehetséges külső helyszín, amely 
ennek szépségével, kényelmé-
vel és eleganciájával versenybe 

szállhatna – a legtöbben itt tart-
ják polgári szertartásukat, és 
mondják ki a boldogító igent. A 
196 fős, légkondicionált, hang-
technikával ellátott díszterem 
valóban minden igényt kielégít, 
és 2017. június óta változatlan 
áraival (egy dísztermes esküvő 
ára szőnyeggel, virággal, pezs-
gővel, gyertyával, zenével 25.500 
forint + áfa) bárki számára elér-
hető. Természetesen vannak te-

lepülések, ahol nincs, vagy nem 
ilyen impozáns a házasságkötő 
terem, ott kültéri, vagy éttermi 
házasságkötés is lehetséges és 
gyakori – tette hozzá Csányiné 
Mészáros Ágnes anyakönyv-
vezető, akitől azt is megtudtuk, 
hogy a jelenleg érvényes sza-
bályok szerint létszámkorlát és 
védettségi igazolvány nélkül, 
maszkban lehet polgári szertar-
tást tartani. 
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Albérletből házasság
Mayer László és felesége, Mayerné Mária 1974. július 20-án fo-
gadtak örök hűséget egymásnak. Két fiúgyermekük született, 
akik két kislány unokával ajándékozták meg a házaspárt. 

Megismerkedésük igazán külön-
leges módon történt, ugyanis az 
eredetileg budapesti születésű 
László – a közgazdasági egyetem 
elvégzése után – tanári állást kere-

sett. Egy hirdetéseben látta meg, 
hogy Kiskunfélegyházán, a helyi 
közgazdasági szakközépiskolában 
szaktanárt keresnek. Miután meg-
kapta a lehetőséget, hogy itt tanít-

son, az iskola szomszédságában 
meghirdetett albérlet – ahová csak 
férfiak jelentkezését várták – ké-
zenfekvő megoldásnak tűnt. Ekkor 
még nem is sejtette, hogy a szállás 
mellett valami mást is megtalál itt: 
a szerelmet…

Mária szülei a családi házukban 
megüresedett szobát kiadásra 

szánták, és az ambiciózus, humo-
ros Lászlót megnyerőnek találták. 
Lányuk ekkor már évek óta peda-
gógusként dolgozott. A két fiatal 
életében a tanítás mellett közös 
pontnak bizonyult a könyvek, az 
irodalom, és a történelem szerete-
te is. Amikor egy idő után László 
házassági ajánlattal állt Mária elé, 
ő igent mondott. 

Nem sokkal később megszület-
tek a fiaik. Felnevelésük számos 
kihívást tartogatott, de a nehéz-
ségek – mondja a pár – megerő-
sítették a kettőjük kapcsolatát, 
összetartozását. Szoros szövetség 
az övéké. László is kivette a részét 
a gyermeknevelésből, pelenkázás-
ból, fürdetésből. Megtanította a fi-
úkat mindarra, amit fontos erény-
nek tart: tiszteletre, becsületre, 
tudásszomjra.

Az azóta már nyugdíjas pár ma 
is aktív, teljes életet él: tagjai a he-
lyi nyugdíjas klubnak, a Móra Fe-
renc Közművelődési Egyesületben 
is tisztséget vállalnak, és a Máltai 
Szeretetszolgálatot is patronálják. 
László ezek mellett a Piros Orr 
Bohócdoktorok Alapítvány misszi-
ójának elkötelezett támogatója, és 
rendszeresen tart történelmi előa-
dásokat a városi könyvtárban. 

Amikor arról kérdeztem őket, 
hogy újra belevágnának-e közös 
sorsutazásukba, nem a szavaikat 
figyeltem. Csakis a szemükben 
felizzó tüzet. V. B.

Körkérdésünkben is a hosszú távon jól működő párkapcsolat 
titkát kutattuk, és – bár az évezredes dilemmára most sem ta-
láltuk meg az univerzálisan és bizonyosan működő megoldást 
– a válaszok abban megerősítettek bennünket, hogy a házasság 
sokszínű, kiszámíthatatlan vállalkozás. És talán ez a legszebb 
és legizgalmasabb benne…

R e g é c z i 
Márta (45): 
– 2008-ban 
házasodtunk 
össze a fér-
jemmel, de 
már évekkel 
korábban is-

mertük egymást. Azóta született 
három gyermekünk, így kijelent-
hetem, hogy nem most indultunk 
el a közös életünk olykor rögös, 
máskor örömökkel teli útján. A 
legfontosabb számomra a másik 
megértése, önmagunk elfogadása. 
Nagyfokú empátia szükségeltetik 
a gyermekeink, valamint a házas-
társunkkal szemben. A konfliktus-
helyzetekben meg kell próbálni 

kicsit kívülről nézni azt, amivel 
szemben állunk, így talán egysze-
rűbb a megoldásra rátalálni. Meg 
kell tanulnunk a társunk hibáit el-
fogadni, vagy akár szeretni is. Sze-
rintem ezek a készségek szüksé-
gesek ahhoz, hogy sokáig fontosak 
legyünk egymásnak. 

Fliszár Dóra 
(38): – Én a 
végtelen tü-
relmet és az 
alkalmazko-
dóképessé-
get emelném 
ki. Ehhez tár-

sul az is, hogy a partnerem társa-
ságában jól érzem magam. Szá-
momra nagyon fontos a közös, 

minőségi idő eltöltése a gyerekek 
nélkül, de akár bevonva őket is. A 
tudatosan megélt közös élmények 
feltöltik az ember testét, lelkét, 
így a nehézségekkel is egyszerűb-
ben küzdhetünk meg. Mint két-
gyermekes anyuka tudom, hogy az 
első pár év a kicsik megszületését 
követően kőkemény időszak, ami-
kor helyt kell állni anyaként, apa-
ként, de szerintem azt sem sza-
bad elfelejteni, miként tudjuk 
megélni a nőiességünket és férfi-
asságunkat egy hosszútávú 
kapcsolatban. 

Tóth Katalin 
(56): – Min-
dig bízni kell 
abban, hogy 
eljön az éle-
tünkbe a jó 
párkapcsolat. 
Nem kell fel-

adni annak a reményét, hogy társ-
ra leljünk, hiszen minden ember 
arra született, hogy legyen mellet-

te olyan partner, aki óvja, vigasz-
talja, vidámmá teszi a napjait. Az 
én életembe öt évvel ezelőtt jött el 
az az ember, akire mindenben 
számíthatok. Ebben a korban a 
csőstül jövő bajokat a humorral 
lehet leginkább megoldani. Hi-
szem azt, hogy a jókedv és a neve-
tés minden nehéz helyzetet felold, 
így egyszerűbbé válik az össze-
csiszolódás is. 

M o l n á r 
László (36): 
– Jelenleg 
nincs párkap-
csolatom, de 
megítélésem 
szerint a köl-
csönös tisz-

telet, a türelem, a megértés, és 
ezeken kívül a segítségnyújtás a 
legfontosabb a jól működő kap-
csolatokban. Ha ezek adottak 
mind a két félnél, akkor a nehéz-
ségeken is jobban át tudunk 
lendülni.

Körkérdés – Mit tart fontosnak a párkapcsolatban? 
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Amiről a gyermekrajz  
és a kézírás árulkodik

Kiss Zsoltné a Platán iskola alapító tanára, akit a városban nem-
csak pedagógusként, hanem grafológusként is sokan ismernek 
és emlékeznek a városi könyvtárban tartott előadásaira. Ezen 
alkalmakkor bemutatta a grafológia tudományát, annak felhasz-
nálhatóságát és érdekességeit, és beavatta az érdeklődőket 
abba is, hogy mi mindent árul el a kézírásunk.

– Hogyan lett grafológus?
– 23 évig tanítottam alsó tago-

zatban. Láttam a gyermekeimet 
rajzolni és tanítottam őket írni is 
a sztenderd latin betűs írásra. A 
gyermekek írása 10 éves korukra 
megváltozott. Már akkor érez-
tem, hogy ennek kell, hogy legyen 
valamilyen oka. Érdekelt a rajzok 
egyedisége is. Fordulatot hozott 
dr. Bagdy Emőkével való első 
találkozásom, még a 80-as évek 
közepén. Sokat tanultam tőle. Ké-
pezni kezdtem magam, amire a fő-
városban nyílt lehetőségem. Mun-
ka mellett végeztem el a több évig 
tartó iskolát és szereztem meg az 
akkor már engedélyezett felsőfo-
kú grafológusi képesítést. Ezután 
újabb tanulás következett és írás-
szakértői végzettséget is szerez-
tem. Egyre több lett a munkám. 
Sok feladatot kaptam, pl. pálya-
választási tanácsot kértek tőlem, 
vagy gyermekelhelyezési perben 
szakértői véleményt. Dolgoztam a 
megyei rendőr-főkapitányságnak, 
valamint bíróságoknak is. Munkái-
mon keresztül sokan megismerték 
a nevemet. Felsőfokú intézmények 
kerestek meg és hívtak tanítani.

– Hogyan lehet ennyi fel-
adatnak megfelelni a tanítás 
mellett?

– A kérdés jogos. A Platán ut-
cai iskolában – amelyet ma is 
nagyon-nagyon szeretek – végig-
vittem az osztályomat és a tan-
év végén elköszöntem tőlük. A 
gyermekekkel való kapcsolatról 
azonban nem tudtam lemondani. 
Írtam egy képzési programot gyer-
mekrajzelemzés témakörben, amit 
az oktatási minisztérium elfoga-
dott és akkreditált a pedagógusok 
diplomamegújítására.

– Egyik feladat hozta a 
másikat…

– Az egész országban tartot-
tam előadásokat, vezettem kép-
zéseket. Országos rajpályázatokat 
is bíráltam. Közben a szakértői 
munkámat is folytattam. Érdekelt 
a mögöttes emberi oldal, vala-
mint érdekeltek az aláírásokkal 
kapcsolatos bűnelkövetési mód-
szerek. Teljes egészében meg 
akartam ismerni ezt a területet, 
ezért elvégeztem a Rendőrtiszti 
Főiskolát és kriminalisztikai szak-
értő is lettem. Sokrétű és színes 
a munkám.

– Mostanában mivel 
foglalkozik?

– Mivel a világjárvány jelentősen 
megváltoztatta az életünket, szak-
mailag érdekelt, hogy a COVID mi-
lyen hatást gyakorolt a gyermekek 
érzelemvilágára, családon belüli 
viszonyaira, tetten érhetőek-e a 
médiában is megjelent szélsősé-
gek? Ezek az elváltozások látha-
tóak-e és miként tükröződnek a 
gyermekrajzokon? Kedves Platán 
iskolám vezetői lehetővé tették az 
elemzéshez szükséges rajzok fel-
vételét. A jelenléti oktatás újrain-
dulásával két pedagógus kollégám 
támogató segítségével sikerült 
felvennem és begyűjtenem 100 
gyermekrajzot. Hosszú hetekig 
elemeztem és jegyzeteltem, majd 
összefoglaltam a tapasztalataimat 
és következtetéseimet.

– Megosztaná mindezeket 
olvasóinkkal?

– Természetesen. Első körben 
az érintettekkel, azaz a pedagógu-
sokkal és a szülőkkel szeretném 
megismertetni az eredményeket. 
A város érdeklődő közönsége szá-
mára is elérhetővé teszem, mert 
fontosnak tartom egy előadás 
keretében részletesen ismertet-
ni az eredményeket, ezen túlme-
nően megmutatni mindazokat a 
rajzokon található figyelmeztető 
jeleket, amelyek ismeretében idő-
ben tudunk segítséget nyújtani 
gyermekeinknek.

Megszületett 
a Holló 
kocka
Ismét remek végeredmény 
született az önkormányzat 
és Kovács János, „a város 
cukrásza”, Félegyháza tor-
tájának megalkotója együtt-
működéséből. Ezúttal Ros-
ta Ferenc alpolgármester 
arra kérte fel az édességek 
szakértőjét, hogy segítse a 
Holló-kultusz ápolását egy 
különleges csemegével. Így 
született meg a Holló-koc-
ka, amit – garantálhatom 
– sokan búcsúztatnak majd 
könnyes szemmel, miután 
kifut limitált pályafutása.

A felkérés – tudtuk meg az al-
polgármestertől – a régi idő-
ket idéző, békebeli édességre 
vonatkozott, ami méltóképpen 
képviseli névadóját, és akár 
ajándékként a várost is. Éppen 
ezért fontos szempont volt az 
is, hogy hűtés nélkül lehessen 
tárolni. 

Kovács János cukrászmes-
ter kezei között egy igazi cso-
kis különlegesség született 
meg, aminek vastag felvert hab 
adja az alapját, ezt pálinkával 
ízesített szilvaapríték, fehér-
csokoládés-mandulás, majd 
étcsokoládé-ganázs réteg köve-
ti, és az egészet tej-, ét-, vagy 
fehércsoki- bevonat borítja. 

A finomság március 7-én, a 
Kiskun Múzeumban, Holló Lász-
ló születésének 135. évfordu-
lója alkalmából megrendezett 
ünnepségen debütál. A rendez-
vényt követően pedig – limitált 
ideig – a cukrászdában is meg-
vásárolható lesz.
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Félegyházáról indult…
Gubcsi Lajos költő, író, közéleti ember volt a vendége a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban a Félegyházáról indultak sorozat 
legutóbbi előadásának. Dr. Tarjányi Józseffel beszélgetve vallott 
félegyháziságáról, a városhoz való kötődéséről, munkájáról és 
további terveiről is.

– A napi nyilatkozataidat végig-
olvasva kiderül, hogy te ma is 
ízig-vérig félegyházi vagy.

– Igen. Az ember nem tudja el-
kerülni a múltját, főleg, ha nem is 
akarja. Bennem kisgyerekkorom-
ban tudatosult az, hogy én tanyasi 
gyerek vagyok. Aztán a városba 
érkeztem tanulni, láttam azt, hogy 
ez Petőfi Sándor otthona, az én 
szülőföldem. 18 évesen elmentem 
Pestre és ma is ott élek. Visszate-
kintve, és ahogy felnőttem, egyre 
inkább felismertem azokat a voná-
sokat, hogy miket örököltem.

– Mik ezek a legfontosabb 
tulajdonságok?

– Ezt még soha nem összegez-
tem, mert nem kérdezték. Azok, 
amiket most említeni fogok, ve-
szendőben vannak. Az egyik a 
szilárdság. Nem a kényszer, nem 
külső, hanem valami belül meg-
érik döntéssé, és úgysem hagyod 
abba, amíg meg nem valósítod. A 

másik az egyenes becsület. Én a 
kisgyerekkoromat parasztembe-
rek között töltöttem és keveset 
beszéltem. De annak megvolt a 
tartalma. Az igennek és a nem-
nek végleges tartalma volt. Ezt 
ma nem tapasztalom, a szófosás 
fölülír minden mást. A harma-
dik, hogy a tanulásba, a munká-
ba vetett hitem innen szárma-
zik. Minden nap azt láttam, hogy 
nagyapám ötkor felkel, az állato-
kat megeteti, aztán kibattyog a 
földekre, este hétkor pedig haza-
jön, ismét megeteti a jószágokat. 
Ennek megvolt a nagy eredménye, 
éltünk mindannyian.

– Művészeti alapítványt is ve-
zetsz, publikálsz. Mi számodra a 
legfontosabb?

– Ezek közül egyik sem, ahhoz 
képest, amit a gyermekeim jelen-
tenek nekem. Én harmadik hullám-
ban nevelek gyerekeket. A nagyob-
bak már 50 körül vannak, a másik 

kör 30-35 körül, a legkisebbek pe-
dig 10 és 19 között. Főleg a har-
madik körben volt időm foglalkoz-
ni velük, és látni azt, hogy minden 
nap, annak minden órája mit jelent 
a gyereknek.

– Mi köt ma Félegyházához?
– Ritkán járok haza, de a városi 

könyvtárnak köszönhetően gyak-
ran meghívnak szeretett városom-
ba egy-egy szerzői estre.

– Terveid a következő évekre?

– Lassulok, mert a könyveimet 
előre megírtam. Az az ember va-
gyok, aki 15 évre előre tervez. 
Könyveim 2026-ig folyamatosan 
megjelennek. A másik, hogy figyel-
nem kell a gyermekek felnövését. 
Korom miatt nem leszek úgy apa, 
mint egy átlagos, aki hatvanéve-
sen az unokáit simogathatja. Az 
én gyerekeim 25-35 éves korukban 
látnak majd utoljára. Addig teljes 
életet kell élni velük.

A kiskunfélegyházi írónak, 
Krepsz Jánosnak a közelmúlt-
ban jelent meg első kötete 
Sárga törpénk szűrt fénye cím-
mel. A könyvet a Petőfi Sándor 
Városi Könyvtárban mutatták 
be február 10-én, csütörtökön 
egy másik félegyházi alkotó, 
dr. Tóth Máté Fordulat című 
könyvével együtt. Jánossal 
írói késztetéséről, további ter-
veiről beszélgettünk.

– Kézben az első köteted. 
Mennyi ideje készültél erre a 
pillanatra?

– Pontosan 2019 decemberé-
ben vetettem papírra az első be-
tűt. Két év alatt lett kész a kézirat. 

– Mi volt az indíttatás, ami 
arra ösztönzött, hogy írni kell? 

– Gyerekkoromban is írogat-
tam verseket, amik a társaimnak 
tetszettek, rájöttem, hogy jól fo-
galmazok és biztattak, hogy írjak 
tovább. 

– Volt ösztönzés, de ezek sze-
rint volt mondanivaló is. 

– Ezelőtt húsz évvel mondta egy 

lány, hogy miért nem írom meg 
az életrajzomat. Azóta rengeteg 
dolog történt. Kikerültem a nagy-
betűs életbe, ami nem egyszerű. 
Elgondolkodtam ezen. Én írjak a 
saját életemről? Kit érdekel ez? 

– A könyvben, amit megfo-
galmazol, számomra azt su-
gallja, hogy jelentős része sze-
mélyes élmény. 

– Igen. Baráti hülyeségektől a 

családi történésekig, sok valós 
alapja van.

– Akik már a megjelenés 
előtt olvashatták milyen véle-
ményeket fogalmaztak meg?

– A legelső olvasóm egy fiatal, 
huszonéves lány volt és azt mond-
ta, nincs is regény, csak hazudsz, 
mint a vízfolyás. Akkor még hiány-
zott a befejezés, de a megjegyzé-
sei feltöltöttek. Beszélgetésünk 

után hazamentem és hajnal ket-
tőig befejeztem a kéziratot. Miu-
tán azt is megmutattam neki már 
így fogalmazott: A legjobb könyv, 
amit olvastam. Kérdeztem tőle, 
hogy mi az, ami a legjobban meg-
fogta. Erre azt válaszolta, hogy a 
romantikus részek.

– Úgy gondolod, hogy első-
sorban a fiatalok érdeklődésé-
re számíthat a könyv?

– Én azt gondolom, hogy ez az 
írás kortalan. A reményről szól, 
arról, hogy túlnőjünk önmagunkon 
és megvalósítsuk vágyainkat. 

– És mi lesz a folytatás?
– Már dolgozom a második kö-

tetemen, egy mesekönyvön. Azért 
szeretnék mesekönyvet írni, mert 
a regényem kilencéves koromba 
repített vissza, és érdekel, hogy 
annak idején mit olvastam volna 
szívesen. 

– És miről szólnak majd ezek 
a mesék? 

– Nem szólhatok még erről. 
Nem vakondokról, kutyákról és 
macskákról, az biztos. Nagyon 
szerethető, barátságos mese-
könyv lesz sok-sok családról. 
Szeretnék a későbbiekben még 
novellákat is írni. A mostani köny-
vemnek egyébként már készül az 
angol fordítása is.  s. r.

Egy kortalan könyv a reményről
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Télűző Farsangi Mulatság
A farsang szó hallatán legtöb-
bünknek a mókás jelmezek, a 
karneváli forgatag és azok a népi 
hagyományok jutnak eszünkbe, 
amelyek a rossz szellemek elűzé-
sére törekednek. Ezeket az emlé-
keket szeretné újra megidézni a 
Móra Ferenc Művelődési Központ és Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata által szervezett Télűző Farsangi Mulatság, 
amit február 19-én, szombaton rendeznek meg. 

A program-
sorozat 9 
órakor indul 
a IV. Farsan-
gi Mezgés 
Disznótor-
ral a városi 
k ö n y v t á r 
parko ló já-
ban. A disz-
nótor a 
n a g y b ö j t 
előtti lako-
dalmi ün-
nepségeket kívánja megidézni, 
ahol 9-től 12 óráig toros regge-
lin, 12 órától ebéden vehetnek 
részt a kedves érdeklődők. A 
rendezvény egész ideje alatt – 
vagyis 16 óráig – olyan akciós 
termékeket lehet vásárolni, mint 
például farsangi fánk, házi rétes, 
kürtőskalács vagy éppen forralt 
bor. Azokat, akik szeretnének 
jobban megismerkedni a Mezgé 
történetével, a városi könyvtár 
invitálja szakmatörténeti kiállí-
tásával 9 és 12 óra között.

A délután folyamán 14.45-től 
mindenkit szeretettel várunk 
a Kossuth ABC-nél, ahonnan a 
Langaléta Garabonciások veze-
tésével elindul a Kossuth utcai 

maskarás felvonulás. Itt min-
denki magára öltheti kedvenc 
farsangi jelmezét, illetve meg-
írhatja bánatcéduláját. A tömeg 
ezután a Petőfi-térre érve meg-
láthatja a már tűzben lobogó 
máglyát, amely körül a Padkapo-
ros Néptáncegyüttes vezetésével 
elkezdődik a télboszorka-tán-
coltatás és -égetés. A kicsiket 
és nagyokat megmozgató tánc 
tetőpontjaként máglyára kerül-
nek a gondokat magukba foglaló 
bánatcédulák és a télboszorka 
is, így űzve el életünkből a rossz 
szellemeket és szerencsét.

Az eseményről további infor-
máció kérhető a 76/466-843-as 
telefonszámon.

Programajánló (nem) 
csak anyukáknak
Február 19-én, szombaton Kis-
kunfélegyháza több helyszínén a 
farsangé lesz a főszerep. A Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárban 9 órá-
tól családi szombat délelőttre vár-
ják a kicsiket és a nagyokat, akik 
szüleikkel, nagyszüleikkel együtt 
kézműveskedhetnek. Díszes álar-

cot, vidám bohócot, ablakdíszt és 
képeslapot készíthetnek.

Február 22-én, kedden 10 órakor 
folytatódik a Betűbölcsi, a könyvtár 
baba-mama klubja. Fekete-Setény 
Tamara címzetes rendőr zász-
lós, balesetmegelőzési előadó ad 
tanácsot az anyukáknak, hogyan 

közlekedhetnek 
biztonságosan 
kisgyermekükkel.

Február 24-
én, csütörtökön 
17 órakor a Zöld 
könyvtári esték 
vendége a há-
romgyermekes gödöllői édesanya, 
Tóth Andi, aki 2016 óta tudato-
san törekszik háztartása minimális 
hulladéktermelésére. Saját mód-
szereit, tapasztalatait osztja meg a 
kezdőtől a haladó szintig, mindezt a 
magyar viszonyokra vonatkoztatva 
a Dobd ki a szemetest! című képes, 
sokoldalú, alapos, motiváló, szem-

léletformáló kézikönyvében, 
amely megtalálható és köl-
csönözhető a bibliotékából. A 
rendezvényt a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatja.

A képzőművészet kedve-
lőit pénteken 17 órakor Sza-
bó György Munkácsy-díjas 

szobrászművész kiállítására vár-
ják, aki figurális szobrásznak tartja 
magát, végtelenül szereti az emberi 
test ábrázolását, ám az utóbbi idő-
ben a szerkezetek kerültek előtérbe 
alkotásaiban. A tárlatot Verebes 
György Munkácsy-díjas festőmű-
vész, a Szolnoki Művésztelep mű-
vészeti vezetője nyitja meg.

KÖNYVTÁRSAROK

6100 Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 1.

Telefon: 76/466-843 
www.mfmk.hu

KULTÚRSAROK

Február 19., szombat
9-től 16 óráig IV. MEZGÉ FARSANGI DISZNÓTOR 

a könyvtár mögötti parkolóban
10 és 14 órakor mangalicasertés perzselése, 

tisztítása, bontása és teljes körű feldolgozása
9-től 12 óráig hagymás vér, toros pecsenye, sült 

hurka, kolbász, máj, 12 órától orjaleves, töltött ká-
poszta, pincepörkölt

Étkezési jegyek a helyszínen, 8-tól 11óráig korlá-
tozott számban vásárolhatóak.

Társrendezvény a könyvtárban a „Mészárszék a 
könyvtárban” – A MEZGÉ húsipari szakmatörténeti 
kiállítása február 26-áig 

9-től 12 óráig Farsangi családi szombat délelőtt 
a városi könyvtárban

15 órától
TÉLŰZŐ VÁROSI FARSANG
15 órától maskarás felvonulás a Kossuth utcán a 

Langaléta Garabonciásokkal
15.30-tól télboszorka-táncoltatás és -égetés a 

Padkaporos Néptáncegyüttessel a Petőfi-téren

Február 19., szombat 18 óra, 
és 20-a vasárnap 17 óra

A BUGACI TANYASZÍNHÁZ
PÁROS ÉLET című pajzán népi játéka
Belépőjegy: 1 500 Ft
Jegyfoglalás és további információ kérhető a 

76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ

Február 21., hétfő 18 óra
QUIZNIGHT – KOCSMAKVÍZ
Játékos műveltségi vetélkedő csapatoknak.
Asztalfoglalás szükséges február 18-áig 
a 76/466-843-as telefonszámon.
Művelődési központ

Február 22., kedd 10 óra
Betűbölcsi, a városi könyvtár baba-mama klubja.
Téma: Biztonságos közlekedés kisgyermekkel.
Előadó: Fekete-Setény Tamara címzetes rendőr 

zászlós, balesetmegelőzési előadó.
Városi könyvtár

Február 24., csütörtök 17 óra
A Zöld könyvtári esték előadás-sorozat kereté-

ben Tóth Andi Dobd ki a szemetest! című könyv-
bemutatóval egybekötött előadása. Támogató a 
Nemzeti Kulturális Alap.

Városi könyvtár 

Február 25., péntek 
11 óra
Városi megemlékezés a kommunista diktatúrák 

áldozatainak emléknapja alkalmából
Megemlékező beszédet mond Vincze Zsolt, a 

Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási 
Nyelvű Technikum és Kollégium történelemtanára

Koszorúzás a Návay Lajos-emlékműnél
Vasútállomás előtti tér

17 óra
Szabó György szobrászművész kiállítása. A tár-

latot Verebes György Munkácsy-díjas festőművész, 
a Szolnoki Művésztelep művészeti vezetője nyitja 
meg.

Városi könyvtár

Február 26., szombat 20 óra
HOOLIGANS koncert, Rocktár

Március 1., kedd 17 óra
A mezőgazdasági őstermelői tevékenység végzé-
sére vonatkozó szabályok változásai. Előadó: Sza-
bó Gábor, a NAV Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztálya 
szakértője. Városi könyvtár

Március 2., szerda 17 óra
Ingyenes tájékoztató előadás és beszélgetés 
veszteségről, gyászról és a feldolgozást segítő 
gyászfeldolgozás-módszerről. Előadó: dr. Dorogi 
Márta Gyászfeldolgozás Módszer® Specialista, 
pszichológusjelölt.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amely 
megtehető a 76/461-429-es vagy a 06-70/338-
7317-es telefonszámokon. Városi könyvtár

Március 4., péntek
I. Félegyházi Népművészeti Nap a művelődési 
központban. Téma: A gyöngy, mint népi ékszer. 9 
órától szakmai előadások, 14 órától gyöngyfűző 
műhelymunka. A műhelymunkához szükséges 
gyöngykészlet költsége 2000 Ft, amely a helyszínen 
megvásárolható.

A gyöngyfűző műhelymunka foglalkozáson való 
részvételhez előjelentkezés szükséges a bodormari-
ann.mfmk@gmail.com e-mail címen vagy a 06/20-
292-6403-as telefonszámon

17 órától
SAMU MÓNIKA
„Gyöngyöm, gyöngyöm, gyöngyvirágom…” 

című kiállításmegnyitó. A kiállítást megnyitja: dr. 
Ónodi Izabella, a Művelődési és Szociális Bizottság 
elnöke és Komjáti Zoltánné, a Magyar Gyöngy Egye-
sület elnöke

Március 4., péntek 17 óra
Gyerekzsibongó Gazsival, a zeneföldi óriással.

Városi könyvtár

Március 5., szombat 20 óra
Direct, Remedy koncert, Rocktár
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Február első hétvégéjén, Csepelen, a Kozma István Magyar Bir-
kózó Akadémia sportcsarnokában rendezték az idei első U17-es 
válogató versenyt – mondta el lapunknak Szabó József edző.

A tét nagy, ugyanis ebben a korosz-
tályban Európa- és világbajnoksá-
got is rendeznek, amelyeken akár 
félegyházi birkózó is részt vehet. A 
legnagyobb esélyes Biblia Róbert, 
aki a szabadfogás – 65 kg-os súly-
csoportban magabiztosan legyőz-
te minden ellenfelét. Rajta kívül 
a többiek is szép eredményeket 

értek el, még nekik is van esélyük 
a válogatott mezre, elsősorban 
azoknak, akik itt dobogóra állhat-
tak. Ezüstérmes lett az 53 kg-os 
Tapodi Rebeka és az 51 kg-os 
Kispéter Ákos, Páli Gergő pedig 
bronzérmes az 55 kg-osok között. 
Ötödik helyezettek: Páli Éva és 
Pál Edvin.

Kiemelkedő eredmények születtek a Diákolimpia Úszás Me-
gyei Döntőjén, Kecskeméten. A Kiskunfélegyházi József At-
tila Általános Iskolát 12 úszó képviselte a versenyen. Az or-
szágos döntőbe jutott Takács Luca 100 m mellúszásban és a 
4x50 m leány gyorsváltó Takács Luca, Győri Dolli, Karsai Hédi 
és Bárány-Almási Bianka összeállításban. Az országos döntő 
Debrecenben lesz, március 19-én. 

További eredmények: 

I. korcsoport: 50 m gyors: Ro-
gozsán András 11., Kósa-Rát-
kai Janka 5., Kovács Riana 11. 

50 m mell: Rogozsán András 
9., Kósa-Rátkai Janka 11., Ko-
vács Riana 14. 

II. korcsoport: 50 m mell: Má-
riás Kata 9. 

III. korcsoport: 100 m mell: 
Kovács Mátyás 5., Bárány-Al-
mási Bianka 2. 

100 m hát: Kovács Mátyás 5., 
Vincze Bálint 6., Bárány-Al-
mási Bianka 2. 

4x50 m gyorsváltó: Vincze 
Bálint, Szerencsés-Fekete 
Dávid, Máriás Zalán, Kovács 
Mátyás 2.

Két arany, két ezüst

Négy félegyházi birkózó lépett szőnyegre február 13-án, Pest-
erzsébeten, ahol 237 versenyző mérettette meg magát. Mind 
a négyen kiválóan helytálltak, ketten arany-, ketten ezüstér-
met szereztek – tudtuk meg Szabó József edzőtől.

Aranyérmesek:
Hideg Zita, a női 50 kg-osok kö-
zött és Hideg Balázs a 42 kg-os 
fiúk között. 

Ezüstérmesek: 
Bárány-Almási Bianka a 63 
kg-os fiúk mezőnyében és Tapo-
di Norbert a 76 kg-osok között.

Új sportegyesület, új sportág 
A Kiskunfélegyházi Fiatalokért Sportegyesület 2021 decemberé-
ben alakult meg – mondta el Isán András, az egyesület elnöke. 
Amiért az egyesület létrejött, az a teqball. Magyar találmány, kifej-
lesztői Borsányi Gábor, Huszár Viktor Dénes és Gattyán György. A 
teqball a labdarúgás és az asztalitenisz elemeinek kombinálásával 
kialakított sportág, amit egy ívelt asztalon játszanak. 

A teqballt az augusztusi Kiskun Ex-
pon már láthatta a közönség egy be-
mutatón. Isán András szerint nagyon 
gyerekcipőben jár még a sportág 

népszerűsége városunkban, de bízik 
benne, hogy ez csak idő kérdése és 
egyre több érdeklődővel találkoznak. 
Megemlítette, hogy nem teremhez 

kötött, hiszen gyakor-
latilag ott játszható, 
ahol az asztalt felál-
lítják. Hozzátette: be-
mutatókra készülnek, 
amit a város különbö-
ző pontjain láthatnak 
majd. 

További informá-
ciók az egyesület 
Facebook-oldalán: 
www.facebook.com/
felegyhazifse2021

Európa és 
világbajnokság a cél

Kiváló 
szereplés

Kétszeres 
országos 
bajnok
Kétnapos teremíjász országos 
bajnokságot rendeztek Érden, 
a Magyar Íjász Szövetség és a 
Parkvárosi Íjászok szervezésé-
ben, január végén. 

Az első napon a félegyházi Tu-
rul Koppányok hatfős csapatából 
Zoboki Csenge stabil verseny-
zéssel a történelmi bajnokságon 
kategóriája országos bajnoka lett 
a felnőtteket megelőzve, 446 pon-
tos teljesítményével. Másnap a 3D 
kategória országos bajnoki címét 
is kiérdemelte. Csenge kiskun-
félegyházi, mintegy 6 éve a Turul 
Koppány íjászoknál tanulja ezt a 

sportot és készül a versenyekre. A 
Dózsa György Általános Iskola vég-
zős tanulója. Pályaválasztás előtt 
áll, ami felveti a vidéki továbbtanu-
lás esélyét. A csapat reméli, hogy a 
jövőben is összehangolható lesz a 
közös munka, hiszen Csenge a rá-
termettségét nyugalmával, kitar-
tásával, küzdeni tudásával és nem 
mellesleg a lőtudásával igazolja. 
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A Kiskunfélegyházi Városi Ta-
nács az 1960-as, 1970-es évek-
ben igyekezett kielégíteni az új-
építésű, belvárosi lakások iránti 
megnövekedett keresletet. A 
városközpont egyik frekventált 
részén, a Mártírok útja elején, 
illetve a Mártírok útja és a Kos-
suth utca sarkán ideális és al-
kalmas hely kínálkozott erre. 
Az itteni öreg házak szanálása 
után megkezdődött egy – két 
tömbből álló – háromemeletes, 
összesen 98 lakást magában 
foglaló kis „lakótelep” építése.

A munkálatokért az Építőipari 
Szövetkezet felelt. Az építkezés 
első ütemében, 1971-re már el is 
készült 53 lakás. A következő év 
őszéig további lakásokat fejeztek 
be, ezzel az összes lakások kéthar-
madát át is adták. A teljes építke-
zés 1973 nyarán zárult le, eddigre 
készült el mind a 98 lakás. Augusz-
tusban megnyíltak a Kossuth utca 
– Mártírok útja sarkán épült tár-
sasházak földszintjén az új üzlet-
helyiségek is. A Bács-Kiskun Me-
gyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat 
(BIK) Lakberendezési Áruháza 330 
négyzetméter alapterületen kezdte 
meg itt működését. A vásárlókat 
lenyűgözték a kiállított konyha- és 
szobabútorok, szőnyegek, lakás-
felszerelési cikkek. A köznyelvben 
csak „bútorboltnak” nevezett üzlet 

mellett nyílt meg a Bács-Kiskun 
Megyei Ruházati Kiskereskedelmi 
Vállalat (BRK) Méteráru- és La-
kástextil boltja, ahol szintén széles 
áruválasztékkal várták a betérő-
ket. Az újonnan épült társasház 
földszintjén kialakított harmadik 
üzlethelyiséget az Állami Biztosító 
helyi fiókja foglalta el.

Időközben a Mártírok útja ele-

jén épült lakótelep még egy fon-
tos mozzanattal írta be magát 
Kiskunfélegyháza történelmébe. 
1972 december közepére befe-
jeződött ugyanis a városban a 
gázfővezeték-rendszer kiépítése, 
és 1972. december 29-én, pénte-
ken délelőtt a Mártírok utcai tár-
sasházakban lévő készülékekben 
gyúlt lángra először a vezetékes 

földgáz. Ez azt is jelentette, hogy 
ezek voltak az első olyan modern 
társasházak a városban, amelyek-
ben már nem kellett a tüzelőanyag 
beszerzésével, tárolásával, eme-
letre való felcipelésével, a kályhák 
salakolásával vesződni. Akkoriban 
ez a vívmány luxusnak, a kényelem 
netovábbjának számított.

 Ónodi Márta
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Társasházak – Mártírok útja

KIADJA 
A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY

 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tajola-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), 

Hájas Sándor (újságíró),
László István (hírszerkesztő),

Veres Borbála (újságíró, reklám),
Zakar Anita (újságíró, reklám)

Nyomdai előkészítés: 
Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: 
Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Hirdetés

Fantasztikus 
„ÁRKARNEVÁL”
-ajánlatunk

Felújított notebook
Samsung NP300: Intel Core i3-3110, 6 GB mem., 700 GB HDD, 
Nvidia GT620M, webcam, 15,6”-os kijelző Br. ár: 75.000 Ft

HP 640 G1: Intel Core-i3-4000, 8 GB mem., 128 GB SSD, webcam, 
14,1”-os kijelző, 1 év gar. (karcmentes!) Br. ár: 95.990 Ft

„Farsangi” SSD áraink,
ingyenes beszereléssel!
120 GB-os Kingmax SSD 3 év garanciával: Br. ár: 9.290 Ft!
240 GB-os Kingston SSD 3év garanciával: Br. ár: 13.990 Ft!
256 GB-os Silicon Power SSD 3 év garanciával: Br. ár: 13.990 Ft!
480 GB-os Crucial SSD 3 év garanciával: Br. ár: 22.990 Ft!

Farsang idején

Vidám farsangi forgataggal búcsúztatták a telet és köszöntötték 
a tavaszt a félegyházi általános és középiskolákban diákok és ta-
nárok. Az ünneplés intézményenként más formában, kisebb-na-
gyobb közösségekben történt. Fotónkon a jelmezbe öltözött köz-
gések csapata. 

ÚJSZÜLÖTTEK: Varga Bercel Olivér 
(anyja neve: Ruskó Anna), Szabó Nil-
la (Molnár Melinda), Radics Rikárdó 
Csaba (Szabó Szilvia), Dora József 
(Lajos Katalin Rita), Szabó Imre (Gu-
lyás Katalin)

MEGHALTAK: Pintér József (1960), 
Csatlós Jánosné Karádi Erzsébet Ilo-
na (1972), Pap János Péter (1967), Fe-

kete Istvánné Szabó Anna (1942), Fa-
ragó Pál (1949), Szabó István (1936), 
Tóth József (1932), Somlyai Attila 
(1963), Kósa Lászlóné Vidács Margit 
(1949), Horváth István (1974) – Kis-
kunfélegyháza, Pető Sándor Imréné 
Molnár Julianna (1933) – Méntelek, 
Vörösmarti Imre (1949) – Nyárlőrinc, 
Beke Mihályné Gál Eszter (1948) – Ti-
szakécske, Ordasi László (1941), Ul-
bert Sándorné Rupa Aranka (1955) – 
Kunszentmiklós, Gazsó József Sándor 
(1958) – Felsőlajos

Anyakönyvi hírek


