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Fotókalandozások Félegyházaszerte

A város értékeinek felkutatása és képekben való bemutatása a 
célja annak a pályázatnak, amit 4 évszakos fotókaland címmel 
hirdetett meg Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata és a Kis-
kunfélegyházi Tourinform Iroda. 

A kezdeményezés első etapja nem-
régiben lezárult, és a város téli 
arcát bemutató fotók rendkívül 

magasra tették a mércét. Mint azt 
Olasz Anitától, a Tourinform Iro-
da vezetőjétől megtudtuk, a felhí-

vás téli fordulójára 30 fotós össze-
sen 73 képet küldött be.

A számos szép és érdekes felvétel 
közül a zsűri Mezősi Ágnes hólep-
te Kálváriát és a Kálvária-kápolnát 
ábrázoló fotóját (2. oldal) találta ér-
demesnek az első díjra. A második 
helyezést Szmilkó Kinga a havas 

Parkerdőben készült képe kapta, a 
harmadikat pedig Kovács Klaudia, 
a Dózsa György Általános Iskola 7.b 
osztályos tanulójának Petőfi-lakó-
telepen készült fotója. A közönség 
kedvence Kovácsné Doroghy Dóra 
Újtemplomról készített fotója lett 
(címlapunkon), 290 kedveléssel.

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Kovácsné Doroghy Dóra
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A beérkezett pályaművek között 
ismert fotóművészek munkáit és 
teljesen amatőr hobbifotósok képeit 
is megtalálhatjuk. A fotópályázaton 
való részvétel továbbra sem kötött 
semmiféle előképzettséghez, így a 
szervezők arra biztatnak minden-
kit, hogy mutassa meg évszakon-
ként saját nézőpontján keresztül 
Kiskunfélegyháza csodálatra méltó 
részleteit. Olasz Anita azt is elárul-
ta, hogy a legjobbnak ítélt téli fo-
tókból a tavasz folyamán a főtéren, 
szabadtéri kiállítás keretében sze-
retnének egy válogatást bemutatni.

A pályázat most a második 
fordulóval folytatódik, amely a 
Tavaszi zsongás Kiskunfélegyhá-
zán címet kapta. A március 1. és 
május 31. között készült fotókat a 
Tourinform Iroda Facebook-olda-
lán meghirdetett bejegyzés alatt, 
hozzászólásában várják. A rész-
letes információkat keressék a 
http://felegyhaziturizmus.hu/ese-
menyek/ oldalon, és a plakátokon!

Folytatás az 1. oldalról!

A kommunizmus  
áldozataira 
emlékeztünk

A kommunista diktatúrák áldozataira Kiskunfélegyházán a vasú-
tállomás előtti Návay-emlékműnél emlékeztek meg február 25-
én a félegyháziak. Kelet-Közép-Európában elsőként a magyar 
Országgyűlés döntött arról, hogy legyen emléknapja a kommu-
nizmus áldozatainak. Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfoga-
dott határozatát követően 2001-ben emlékeztek meg először az 
áldozatokról. Azóta minden évben február 25-én tartanak ország-
szerte megemlékezéseket. 

Návay Lajost 1919. április 29-én, 
a Tanácsköztársaság idején gyilkol-
ták meg a kiskunfélegyházi pálya-
udvaron Návay Ivánnal és Szentes 
főjegyzőjével, Kiss Bélával együtt. 
A tiszteletükre állított emlékművet 
2014-ben emelte a város. 

Becslések és levéltári kutatások 
alapján körülbelül százmillióra 
becsülik a kommunista diktatú-

rák halálos áldozatainak számát 
a világon. Magyarországon is 
százezrek vesztették életüket, és 
ennél is többen voltak azok, akiket 
a diktatúra hétköznapi valósága 
testileg és lelkileg is megnyomo-
rított, akiket börtönbe zárak, val-
lattak, kínoztak, megbélyegeztek, 
vagy vallási hovatartozása miatt 
üldöztek.

A szeretet élteti
A szépkorú Nagy Józsefné Franciska nénit 90. születésnapja 
alkalmából Balla László alpolgármester és dr. Ónodi Izabella 
önkormányzati képviselő köszöntötte fel a város nevében 
február 25-én, csütörtökön. Az ünnepelt ez alkalommal a 
hosszú élet titkáról is fellebbentette a fátylat, miszerint so-
kat kell mozogni, szeretni és szerető családban élni, no és 
vörösbort inni. Franciska néni saját bevallása szerint min-
den nap elfogyaszt egy decinyit az éltető italból. 

Franciska 1931. február 25 én 
született földműves család-
ban. Nyolcan voltak testvérek, 
de sajnos már csak ő él közü-
lük. 1948-ban ment férjhez, két 
gyermeke született: 1949-ben 
a lánya, 1954-ben pedig a fia. 
Tanyán laktak, férje a tsz-ben 
dolgozott juhászként, Franciska 
pedig háztartásbeliként disznót 

és libát nevelt. 1986-ban költöz-
tek a városba, azóta itt élnek. 
Férje 1988-ban lett nyugdíjas, 
nem sokkal később, 1991-ben 
elveszítette őt. 2001 óta fiú uno-
kájával él. Lánya minden más-
nap meglátogatja és mindenben 
segíti, de négy unokája és négy 
dédunokája is nap mint nap fel-
hívja, vagy meglátogatja. 

Fotó: M
ezősi Ágnes
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Gumikesztyűgyár 
létesül Félegyházán
Február végén adta hírül a Ma-
gyar Távirati Iroda, hogy a Met-
ris3D Kft. 1,1 milliárd forintos 
beruházásával gumikesztyűk gyár-
tása indul el hazai alapanyagból 
Kiskunfélegyházán. 

A hír kapcsán Thurzó Miklós, 
a Metris3D Kft. ügyvezetője la-
punk megkeresésére elmondta, 

hogy előreláthatólag a nyár végén 
beüzemelik Kiskunfélegyháza kül-
területén a gumikesztyű-gyártó 
gépsorukat. A HM Arzenál Elekt-
romechanikai Zrt. telephelye mel-
lett megvalósuló beruházás világ-
színvonalú termelést tesz majd 
lehetővé. 

 V. B. 

A kormány döntése értelmében 
március 8-án, hétfőn életbe 
léptek a március 22-éig tartó 
szigorított védelmi intézkedé-
sek, amelyek a koronavírus-jár-
vány harmadik hullámában a 
fertőzésszámok csökkentése 
érdekében születtek abban a 
reményben, hogy húsvétkor 
újra lehessen indítani az életet.

A Magyar Közlönyben megjelent 
kormányrendelet szerint az üzlete-
ket be kell zárni. Kivételt jelentenek 
ez alól az élelmiszerüzletek, a pati-
kák, a benzinkutak, a drogériák, a 
dohányboltok, a gazdasági, mező-
gazdasági és erdészeti tevékeny-
séghez nélkülözhetetlen anyagokat 
és eszközöket árusító üzletek, va-
lamint az állateledelt, takarmányt 
forgalmazó üzletek, a piac és a 
termelői piac. Félegyházán a Béke- 
téri piac változatlan rendben nyitva 
tart, a ruhapiac, a vásár, valamint a 
vásártéri használtcikk-piac nyitva-
tartása szünetel. 

Emellett minden szolgáltatás 
szünetel, kivéve a magánegész-

ségügyi, szociális, pénzügyi, postai, 
járműszerviz-szolgáltatásokat.

Az óvodák és az általános isko-
lák április 7-éig, a tavaszi szünet 
végéig nem nyithatnak ki, ügyeletet 
azonban tarthatnak. 

Az alacsony fertőzési számokra 
tekintettel a bölcsődék nem zárnak 
be. A középiskolákban és a felsőok-
tatásban továbbra is marad a digi-
tális oktatás.

Az esti kijárási tilalom továbbra 
is érvényben marad este 8 óra és 
reggel 5 óra között. Ez alól csak 
az igazolt munkavégzéssel lehet 
mentesülni.

A maszkviselés a lakott terüle-
ten belül valamennyi utcán, köz-
területen kötelező. A másik em-
bertől lehetőség szerint legalább 
másfél méter védőtávolságot kell 
tartani.

A munkavégzés lehetséges, de 
ahol lehet, otthoni munkavégzést 
javasolnak. Az államigazgatásban 
otthoni munkavégzés rendelhető el, 
kivéve a védekezésben közreműkö-
dők esetében.

A szabadtéri sporttevékenység 
lehetséges, ahol tartható a másfél 
méteres távolság. Megengedettek 
az igazolt sportolók edzései, de a 

meccsek kizárólag zárt kapuk mö-
gött lehetségesek.

A parkok, arborétumok és erdők 
nyitva maradnak.

Szigorítják továbbá a határátlé-
pést, de a tranzit- és teherforgal-
mat nem korlátozzák.

A bértámogatást és az adóked-
vezményeket kiterjesztik azokra a 
szektorokra, amelyeknek be kell 
zárniuk.

Segítséget nyújt 
az önkormányzat 

az oltási 
regisztrációhoz

Mivel a napi tapasztalatok tanú-
sága szerint sok idős személy-
nek jelent problémát önállóan 
regisztrálni a koronavírus elleni 
védőoltásra, a félegyházi önkor-
mányzat munkatársai segítséget 
nyújtanak mindazoknak, akik erre 
igényt tartanak. A 76/562-030-as 
telefonszámon Görög Anita és 
Keresztes Tünde várja munka-
időben az érdeklődők hívását.

A közterületek tavaszi nagytaka-
rítása során a gyalogos felületek-
re télen kijuttatott érdesítő anyag 
eltávolítása jelenti a legnagyobb 
feladatot. A munkákat végző vá-
rosfenntartó cég a burkolóanya-
gok és a környező növények vé-
delmében idén télen – útszóró só 
vagy homok helyett – már kizáró-
lag zeolitot használt a gyalogos 
felületek síkosság-mentesítésé-
hez. Ez a kőszerű, nagy vízmeg-
kötő-képességű, alumínium-szi-
likát tartalmú ásványi anyag 
alkalmas a vékonyabb hó- és jég-
réteg olvasztásához, ugyanakkor 
a biogazdálkodásban is használ-
ják, mert javítja a talajok vízház-
tartását és elősegíti a növények 

vízfelvételét. Néhány fokkal 0 fok 
alatt tisztán, nagyobb fagy ese-
tén Zeokal néven forgalmazott, 
10% kalciumnitrát-tartalommal 
keverve használják. A kalciumnit-
rát – oldat formájában – a hólével 
lefolyik a burkolatról, de a talajba 
jutva ártalmatlanítja a szikesedé-
sért felelős nitrátokat. A kiszórt 
aprószemcsés zeolit ugyan a 
helyszínen marad, de aprózódik 
és sepréssel a talajba kerülve 
javítja azt. Apró, porszerű ma-
radványai egy ideig még a beton 
járólapok finom felületi szemcséi 
közé tapadnak, de – mivel a köz-
tisztasági dolgozók folyamatosan 
seprik a járófelületeket – az esők 
nyomán teljesen eltűnnek onnan. 

Tavaszi takarítás 
a közterületeken is

Szigorított védelmi intézkedések vannak életben
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A Huszka József Hagyományőrzős és Sport Egyesület 2019-
ben avatta fel a Molnár István tervei alapján készült Husz-
ka József-emléktáblát, ami a dr. Holló Lajos és a Pázmány 
utca kereszteződésénél, a Zeneiskola falán kapott helyet. 
Az emlékhely létrehozására kiírt pályázat részeként a tábla 
mellé egy freskóterv is készült, amit az épület falára álmo-
dott meg a művész. A járványügyi helyzet miatt az intézmény 
rekonstrukciója késett, így a freskó (egy félegyházi szűr 
hímzésének részlete) 2020 helyett idén kerül méltó helyére.

Németh László, a Huszka Jó-
zsef Hagyományőrző és Sport 

Egyesület elnöke és Kollár 
László titkár elárulta, hogy más 

jó hírekkel is tudnak szolgálni az 
idei évet illetően. Bár a tavalyi év 
az egyesület számára is nagyon 
sok nehézséget tartogatott, idén 
sikerült az önkormányzat segít-
ségével bérbe venni az úgyneve-
zett szérűskertet, ami helyileg a 
Platán utca végénél, a Kálvária 
mögött helyezkedik el, nagy-
jából egy hektár területen. A 
hely tökéletesen alkalmas arra, 
hogy az egyesület sportrendez-

vényeinek otthont adjon és a 
későbbiekben közösségi térként 
szolgáljon a Móravárosiaknak 
és a város lakosainak. Jelenleg 
a terület tisztítása zajlik, renge-
teg hulladékot önkéntesek segít-
ségével, társadalmi munkában 
szállítottak el. Terveik szerint 
parkosítják a területet és rak-
lapadományokból kerti bútorok 
is készülnek. 

Az egyesület elnöke és a tit-
kára arról is beszámolt, hogy 
nagyon sok rövid- és hosszútá-
vú tervvel készülnek, de első-
sorban az alapvető feltételeket 
kell megteremteni mindezek 
megvalósításához. Női és férfi 
mosdókat, illemhelyiségeket 
kell kialakítani, hogy a helyszí-
nen rendezvények valósulhas-
sanak meg. Szeretnék megszó-
lítani Félegyháza lakosságát, 
nem titkolt vágyuk, hogy olyan 
közösségi hely jöjjön létre 
itt, ahová a családok szíve-
sen járnak ki szalonnát sütni, 
bográcsozni vagy labdázni a 
gyermekekkel. 

A járványügyi helyzettől füg-
gően, de reményeik szerint áp-
rilis 11-én sor kerülhet az első 
rendezvényükre: egy kézműves 
vásárt kívánnak szervezni, és 
ez alkalomból a helyszínt is be-
mutathatják az érdeklődőknek.

 Z. A. 

Nyílnak a 
liliomfák
Virágoznak a főtéri liliomfák. 
Ez egyrészt a korai tavaszt jelzi, 
másrészt pedig arról árulkodik, 
hogy a Zöld városnak köszön-
hetően bő egy évvel ezelőtt 
idekerült, 15-20 éves fák jól 
érzik magukat az új helyükön.

2019. november 20-án érkeztek 
meg Félegyházára egy hollandi-
ai faiskolából a megújult főtéren 
elültetett méretes, előnevelt fák. 
A magnóliák, azaz liliomfák még 
aznap végleges helyükre, a város-
házával szemközti parkba kerül-
tek, és ma már – mindannyiunk 
örömére – második virágzásukat 
kezdik a városban.

Nagy Ágnes városi főkertész 
szerint ezek a többtörzsesre nevelt 
liliomfák igazi kuriózumnak számí-
tanak nem csak formájuk, de mé-
retük miatt is. A félegyházi főtérre 
természetközeliségük miatt kerül-

tek, és jelenlegi állapotuk azt mu-
tatja, hogy számukra igen kedvező 
mikroklímát találtak.

A 12 magnólia egyelőre a felsőbb 
régióban virágzik, de amennyiben 
marad a tavaszias időjárás, várható-
lag egy-két héten belül teljes pom-

pájukat megmutatják. A hatalmas 
virágok látványa szerencsés esetben 
akár egy hónapon át is gyönyörköd-
teti a félegyháziakat.

A főkertész arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a korán jött meleg 
miatt számos növény már virágzik, 

vagy virágzás előtti állapotban van. 
Ha csapadék továbbra sem esik, 
viszont a meleg idő megmarad, a 
növények öntözését meg kell kezde-
ni annak ellenére, hogy március 15. 
előtt a fagyveszély miatt nem jellem-
ző a vízvezetékek megnyitása.

Közösségi tér a szérűskertbe

Fotó: Fantoly M
árton
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Még tavaly kerültek ki a fő-
térre a kedves gyerekrajzok-
kal üzenő tájékoztató táblák, 
amelyek arra hívják fel a fi-
gyelmet, hogy például „Ne sze-
metelj! Legyen szép a város!” 
Kiskunfélegyháza központi 
gyalogos zónáit hajnaltól kora 
délutánig – kis kézikocsikba 
gyűjtve az eldobált hulladékot 
– takarítják a városfenntartó 
cég köztisztasági dolgozói, 
akiknek gyakran még a te-
rületen dolgozó kertészek is 
besegítenek. Sokszor említik, 
hogy mire a napi kör végére 
érnek, az első területek már 
újra takaríthatók. Zacskók, 
üvegek, dobozok, zsebkendők, 
maszkok… landolnak a zöld-
felületeken és a burkolatokon, 
pedig sűrűn vannak kihelyezve 
hulladék- és csikkgyűjtők. A 
tavaszi, gyakran viharos sze-
lek aztán repítik tovább a sze-
metet, kiábrándítóan szomorú 
látványt nyújtva az amúgy lát-
hatóan gondozott területeken. 
Emberi méltóságunk része, 
hogy figyelünk egymásra és fe-
gyelmezetten óvjuk magunkat, 
egymást és környezetünket.

Elkezdődtek a tavaszi  
mezőgazdasági munkálatok
A tavasz beköszöntével már 
javában zajlanak a mezőgaz-
dasági munkálatok. Az aktuális 
teendőkről Lászlóné Virág Beá-
ta, a Lászlónék Kertészete vál-
lalkozás tulajdonosa beszélt 
lapunknak.

– Itt az ideje a gyümölcsfák met-
szésének, a talaj előkészítésének, 
illetve a veteményeskert trágyá-
zásának, ami nagyon hasznos a 
későbbi bőséges termés érde-
kében. Mi szerves marhatrágyát 
használunk, de ennek hiányában a 
zsákos verzió is kiváló – mondja a 
szakember. 

A gazdaságokban az előkészített 
talajban megtörtént a magok elve-
tése, palánták előnevelése. Beáta 
arra buzdítja a kiskerttulajdonoso-
kat is, hogy bátran próbálkozzanak 
otthon is palántaneveléssel: a ki-
sebb gyerekek kifejezetten élvezni 
fogják, hogy figyelemmel kísérhe-
tik, ahogy napról napra egyre job-
ban kibújnak a növények a földből. 
Mint mondja, körülbelül egyhóna-
pos benti tartás után kiültethetők 

a növények a szabadba. Érdemes 
megkülönböztetett figyelmet for-
dítani a locsolásukra, és óvni őket 
a fagytól. A jó terméshez ugyanis 
elengedhetetlen az ideális hőfok 
tartása. A Lászlónék Kertészet-
ben fátyolfóliával takarják, védik a 
palántákat. 

– Gazdaságunkban a vetemény 
egy része már ki van palántálva, 
hogy minél előbb friss zöldséggel 
láthassuk el vásárlóinkat. Idén 
húsvétra fehér és piros retekkel, 
salátával és hagymával készülünk 
– árulta el Beáta.

 V. B.

Emlékezzünk együtt!
Nemzeti ünnepünk alkalmából 
a közös emlékezés és ünneplés 
jegyében a Kiskunfélegyházi 
Szent Benedek PG Két Tanítási 

Nyelvű Technikum és Kollégi-
um 11. A osztályának ünnepi 
műsorát láthatják felvételről 
március 15-én az iskola Fa-

cebook-oldalán. Az előadás a 
kiskunfélegyházi Móra Ferenc 
Művelődési Központban ké-
szült 2020. március 11-én, és 
még nem került nyilvánosság 
elé a rendhagyó körülmények 
miatt.

Legyen 
szép  
a város!
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Könyvjelzőcsereprogram 
a Platánban

Az Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Szervezete évek óta szervez az 
Iskolai Könyvtárak Nemzetközi Hónapja alkalmából nemzetközi 
könyvjelzőcsere-programot. Az olvasást és az iskolai könyvtára-
kat népszerűsítő programban több éve részt vesznek a Platán 
iskola alsós tanulói és rajzszakkörösei. 

A projekt lényege, hogy a kü-
lönböző országokból jelentkező 
iskolai könyvtárakat a nemzet-
közi szervezők összesorsolják 
és így megkapják az egymásnak 
készített könyvjelzőket. Az isko-
la diákjai lelkesen és örömmel 
készítették el a szebbnél-szebb 

könyvjelzőket, amelyeket ebben a 
tanévben Romániába, Portugáliá-
ba, Észtországba és Szlovéniába 
küldtek el. A gyerekek izgalom-
mal várták, mikor érkeznek meg 
a külföldi diákok könyvjelzői és 
kitörő örömmel fogadták a szép 
műveket.

A hunyorok az utóbbi években 
egyre kedveltebbek a kertekben. 
Fő értéküket kora tavaszi, gyak-
ran már tél végi virágzásuk, és 
egész évben mutatós, legyező-
szerűen osztott levélzetük adja. 
A büdös hunyor – 50-60 centi-
méter magas, sárgászöld, bóko-
ló virágzata nagy tömegével – 
megkapó látványt nyújt. A keleti 
hunyor alacsonyabb növekedésű, 
fehér, rózsaszín, vagy bíborpiros 
virágai nagyobbak, ritkább állá-

súak, nagyon mutatósak. Előbbi 
Európa nyugati és déli részén, 
utóbbi Törökországban és Ke-
let-Bulgáriában honos. Mindket-
tő cserjésekben, szellős, szűrt 
árnyékú erdőszéleken él. Ked-
velik a meleg, vagy mérsékelten 
meleg, védett tenyészhelyeket, 
és a laza, vályogos, meszes ta-
lajt. Terjeszkedő gyöktörzzsel, 
vagy magról szaporodnak. Ter-
mészetes kertek nagyon hangu-
latos növényei.

Mi virít?
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A keresztény hitvallásban a nagyböjt a húsvét előtti negyvenna-
pos előkészületi és bűnbánati időszak, amivel felkészülhetünk 
Jézus feltámadásának megünneplésére. Az utca emberét kér-
deztük arról, hogy miről képesek lemondani akár hitbéli, akár 
egyéb meggyőződésből testük, lelkük megtisztulása érdekében.

Parádi Csaba Tibor (38): – A 
nagyböjtöt minden évben tartom. 
Nem érzem magam sem jobban, 
sem rosszabbul, hogy nem eszem 
negyven napig húst. Igazából ez 
egy elhatározás számomra, amit 
szeretek betartani. 

Isán Imre (78): – Betartjuk a 
feleségemmel a nagyböjtöt. Nem 

érzem nagy lemondásnak a hús 
elhagyását, ez csupán megszokás 
kérdése. 

Isán Irma (73): – Én tulaj-
donképpen minden nap böjtölök, 
vagyis lemondok valamiről, amit 
szeretnék, mivel cukorbetegség-
gel élek együtt. Én eszek húst 
ebben az időszakban is, mivel 

jól beilleszthető az étrendem-
ben, nem emeli meg a vércuk-
rot. Kedvelem a vadhúsokat és a 
szárnyasokat.

Nagy-Ficsór Szabina (28): 
– Nem tartom be a böjtöt, most 
csak diétázom. A családom miatt 
nem is tudnám elhagyni a húst, 
mert mindenki nagyon igényli az 
ebből készült ételeket.

Juhászné Kati (61): – Keve-
sebb húst fogyasztok ebben az 
időszakban, illetve megtartom a 
böjtöt, a szombatokat pedig csak 
a pihenésnek szentelem.  V. B. 

KÖRKÉRDÉS: Nagyböjt napjainkban

Megkezdődött a platánfák alakító metszése
A főtér felújításának részeként 
kettős platánfasort telepítettek az 
Ótemplom piac felőli részén – az 
egykori kolostorkertek kerengőjé-
nek hangulatát megidézve – ala-
csony, ernyőszerű koronaformára 
nevelt fákból. 

A faiskolában kialakították az ernyő alsó 
vázágait, a városfenntartó cég szakem-
berei pedig most megkezdték – a tele-
pítés óta eltelt két évben nőtt hajtások 
válogatásával, metszésével – az ernyő 
magasítását és növelését. Mindezt úgy, 
hogy a két fasor idővel, egyfajta sátor-
ként, összenőjön – tudtuk meg Nagy 
Ágnes városi főkertésztől.
– Folyamatosan növő koronaágaival 
mindig felfelé törekszik a platánfa, így 
a többé-kevésbé függőlegesen fejlődő 
hajtásai a legerősebbek. Ezeket azon-
ban ki kell szedni, hogy az ernyő irányú 
oldalsóbb hajtások további tartóágakká 
erősödhessenek, amelyeken néhány év 
múlva – hasonló módon – kialakítható 
a következő koronaszint. Reményeink 
szerint a kitartó szakszerű metszés-
sel egy különleges, platánfák alkotta 
oszlopcsarnok-kerengő fogja keretezni 
az Ótemplom kertjét – magyarázza a 
szakember.
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Metszik a kúszórózsákat
A növénynemesítés nagy sztárjai a rózsák. Már-már megismer-
hetetlenül sok típusuk, fajtájuk létezik szerte a világon. A kú-
szórózsák hazánkban kevéssé alkalmazott növények, de tavaly 
néhány tövet a Petőfi-lakótelep központi zöldterületén és a kos-
suthvárosi közparkban is telepítettünk – mondta el Nagy Ágnes 
főkertész. 

Mint a kúszónövények többsége, a 
kúszórózsák is – magukra hagyva, 
számukra kedvező körülmények 
között – hatalmas, évről évre to-
vább terjeszkedő lombtömeget 
képesek létrehozni. Metszésük-
nek az emberi környezetben az 
a célja, hogy egyrészt kordában, 
másrészt egyensúlyban tartsa a 
növényt. Két típusukat különböz-
tetjük meg: a jellemzően hosszú, 
merev szárú, az év során többször 
is virágzó úgynevezett climber, és 
a lazább habitusú, nagyobb virág-
zatba rendeződő, de kisebb virágú, 
általában egyszer virágzó ramb-
ler rózsát. Az első egy-két évben 
egyiket sem vágjuk vissza erősen 

éppen azért, hogy a tő erősödjön, 
és az erőteljesen feltörő, fásodó 
vezérhajtások mielőbb elérjék a 
támasztékot. Alakító metszésük 
csak ezt követően kezdődik, és 
nyáron, virágzás után végezzük. 
Ennek során virágzó oldalhajtásai-
kat vízszintesen kell vezetni.

Félegyházán mindkét típus je-
len van. A városfenntartó cég 
szakemberei most csak az elfa-
gyott, sérült részeket távolítják el. 

Ez a németországi parkban ké-
szült fotó egy idős fára futtatott, 
már szintén nem fiatal rambler 
rózsát mutat, amint nyárele-
ji virágtömegével beborítja a fa 
koronáját. 

Dulity Kálmánt a legtöbb kis-
kunfélegyházi ismeri, hiszen 
kamerájával, fotóapparátusá-
val jelen van minden fontos 
városi eseményen. Teszi ezt 
önként és szeretettel, az el-
múlt időszakban pedig felvé-
teleit a közösségi oldalakon is 
közzéteszi. Honnan ez a kész-
tetés, kérdeztük Kálmántól.

– Ezt az ambíciót édesapámnak 
köszönhetem. Általa hétközna-
pokon és ünnepnapokon számos 
ismertségre tettem szert. Többek 
között megismertem a művész-
világ fontos szereplőit is. Apám 
olyan típus volt, aki a lehetőségeit 
arra használta fel, hogy segítsen 
a művészeknek az alkotásban, a 
kiállításokban. Innen ered az én 
közéleti aktivitásom is.

– A félegyházi művészeti, 
közösségi rendezvények meg-
örökítője vagy, és felvételeidet 
közzé is teszed.

– Ez úgy alakult ki, hogy édes-
apám mindig megkért arra, hogy 
szerezzem már meg neki egy-egy 
kiállítás megnyitó anyagát. Ez 

nem volt olyan könnyű, és nem is 
mindig sikerült. Aztán gondoltam 
magamban, hogy inkább veszek 
egy kamerát és ezzel oldom meg 
az archiválást. Nagyon élveztem 
és élvezem ma is ezt a munkát. 
Majd lett egy gyakorlatom. Iskolá-
ban nem tanultam, de úgy tűnik, 

hogy édesapámnak köszönhetően 
kialakult egy képi látásmódom. 
Ma már 500-600 videóm van. Va-
lamennyi érdekes, értékes kiállí-
tást, eseményt rögzít. 

– Ez egy helytörténeti érték. 
Mi lesz a sorsa?

– Én örülnék neki, ha létrejönne 
egy városi archívum. Nem művé-
szi alkotásokat készítek, hanem 
dokumentálok. Egy létrejövő vá-
rosi archívumban természetesen 
helyet kellene kapnia a fotóknak, 
és a hangfelvételeknek egyaránt. 
Mióta megosztom a felvételei-
met, azt tapasztalom, hogy na-
gyon sokan érdeklődnek iránta. 
Remélem, előbb utóbb tudunk te-
remteni ennek egy profi felületet.

 H. S. 
A videók az alábbi linkeken 

nézhetők meg:
https://www.youtube.com/

user/kdulity/videos
https://www.youtube.com/

user/kdekor/videos

Tavaszi virágok a piacon
A hirtelen jött tavaszi időben kivirágzott a félegyházi piac is. 
Jácint, nárcisz, primula és barka is kapható az árusoknál. Mol-
nár László nárciszt és barkát árul. Kérdésemre elárulta, hogy a 
nárcisz egyelőre fóliában nyílik, közvetlenül a szélére ülteti, ott 
tökéletes a klíma neki. A tavaszi piac első virágai közé tartoznak 
a primulák, amik színpompás virágaikkal örvendeztetik meg a vá-
sárlókat. A primulát már ki lehet ültetni ilyenkor a kertbe, jövőre 
még bokrosabban köszöni meg a gondoskodást. 

A helyi értékek megörökítője
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Vigyázzunk a vadra, ha kirándulni megyünk
A hirtelen jött tavaszi időjárás 
sokakat csábít a szabadba, 
szívesen sétálnak, túráznak 
az emberek erdős, vaddal sű-
rűn lakott területen. Ahhoz, 
hogy ezek a kirándulások ne 
végződjenek sem ember, sem 
állat sérülésével, vannak bizo-
nyos tavaszi tudnivalók, ame-
lyeket érdemes szem előtt 
tartanunk. Hogy néhány dolog-
gal tisztában legyünk, szakér-
tő segítséget kértünk Tarjányi 
Lili vadásztól.

A szakember elmondta, hogy már-
cius elsején kezdődik a vadásza-
ti év, ami február utolsó napjáig 
tart. Ilyenkor vannak olyan korlá-
tozások, amit a vadásztársaságok 
házon belül meghozhatnak. Ilyen 
lehet az, hogy pihentetik a terü-
letet, nem folyik vadászat. Mind-
ezek mellett természetesen egész 
évben vannak olyan úgynevezett 
kártékony fajok, amik kilőhetők: a 
róka vagy a sakál.

Amennyiben tavaszi kirándu-
lásunkat erdőben szeretnénk 
megvalósítani, van néhány do-
log, amire fel szeretné hívni a 
figyelmünket. Utunk során talál-
kozhatunk vadmalacokkal, amik 
csoportba verődve kószálnak a 
területen. Nagyon fontos, hogy 
ne menjünk oda, ne akarjuk meg-
simogatni, megdajkálni a kicsi-
nyeket, hiszen teljesen biztos, 
hogy a közelben van a koca. Ha 

megijednek, azonnal visszamen-
nek a rejtekbe, ha viszont meg-
érintjük őket, akkor az anya nagy 
valószínűséggel támadni fog. 
Míg a kan az agyarát használja, 
az anyakoca a harapásával tudja 
védeni a gyermekeit, a támadás 
akár életveszélyes kimenetelű is 
lehet.

Találkozhatunk kihelyezett 
csapdákkal az erdőben, amiket 
érdemes elkerülni. Az állomány 
gyérítésére használják a vadá-
szok, ne nyúljunk hozzá, ez is 
sérülést okozhat. Nagyon fontos, 
hogy ha kutyát viszünk magunk-
kal a túrára, akkor az eb legyen 
mindig pórázon. Ha szabadon van 
a kutya és vaddal találkozik, sok 
esetben kárt tehet az állomány-
ban. Most tavasszal az őzsuták 
vemhessége már előrehaladott, 
a gidák kifejlettek az anyjuk ha-
sában. Ha a kutya megkergeti 
őket, azok túlzottan kifáradnak, 
gyakran vetélés a következménye 
az incidensnek. A vadmalacok 
mellett kisnyulak is ilyenkor szü-
letnek, az ő nyugalmukat szintén 
megzavarhatja a kutya. Gyakran 
az anyanyulat olyan messze ker-
geti a vacoktól, hogy nem talál 
vissza a kicsinyeihez.

Tarjányi Lili hangsúlyozta: na-
gyon fontos, hogy ezekkel tisztá-
ban legyünk, hiszen sokszor tény-
leg csak ilyen kis dolgokon múlik a 
vadcsemeték biztonsága.

 Z. A. 

A kiskunfélegyházi Egészségfejlesztő Iroda jóvoltából ingyenes 
gyászfeldolgozó csoport működik városunkban, online és sze-
mélyes részvétellel. Szívós Péterné Lídia, a foglalkozások veze-
tője beszélt lapunknak működésükről és feladatukról.

– A gyászt, a hiányt, a kilátásta-
lanságot nemcsak egy szerettünk 
elvesztése válthatja ki, hanem 
találkozhatunk olyan megoldha-
tatlannak tűnő problémákkal is, 
amelyek megállásra, újraterve-
zésre kényszeríthetnek bennün-
ket. Ürességet élhetünk meg egy 
válás, vagy akár egy munkahely 
elvesztése miatt is.  

Az évek múlásával ez a fájdalom 
mérséklődhet, de volt olyan páci-
ensünk is, akinek ennyi idő sem 
volt elég a belenyugvásra, elfoga-
dásra. Ezeket az érzelmeket nem 
lehet siettetni! Mindenki másként 
kezeli és éli meg a szomorúsá-
gát. Sajnos, mi sem tudjuk ezt a 

fennálló helyzetet megváltoztatni, 
csupán útmutatást, lelki gondos-
kodást tudunk nyújtani számuk-
ra. A gyógyulásukhoz önismereti 
és iránymutató foglalkozásokkal 
járulunk hozzá, amelyekkel felé-
píthetjük az önbizalmukat, segítő 
kezet adhatunk. 

A foglalkozások zárt csoport-
ban működnek. Itt mindenki azt, 
és annyit árul el magáról, vagy a 
bizonytalanságát kiváltó okról, 
amennyit csak szeretne. Azt lá-
tom, hogy aki rendszeresen jár az 
alkalmainkra, egyre jobban képes 
nyitni mások felé, és jobban el 
tudja fogadni önmagát, illetve a 
másik problémáját. Az sem ritka, 

hogy az elhangzott élethelyzetek 
miatt a páciens átértékeli a saját 
helyzetét, és elnézőbb lesz a prob-
lémájával, fájdalmával szemben. 
Korhatári megkötésünk nincs, 
tulajdonképpen minden korosz-
tályból kértek már ezidáig segít-
séget. Azonban azzal is tisztában 
kell lennünk, hogy nem mindenki-
nek tudunk lelki felszabadulással 
szolgálni, de a pozitív visszajelzé-

sek mindig kellő visszaigazolást 
nyújtanak, hogy szükség van a 
foglalkozásokra.

Amennyiben úgy gondolja, hogy 
támogatásra, meghallgatásra van 
szüksége, keresse Szívós Pé-
terné Lídiát, a kiskunfélegyházi 
Egészségfejlesztő Iroda gyász- és 
veszteségfeldolgozó szakemberét 
a +36 70 337 5887-es telefon-
számon.  V. B. 

Segítség a gyászban



2021. március 12.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK10

Rendezvénysátrak, rendezvényre várva
A Covid-vírus okozta megszo-
rítások a rendezvények szer-
vezésében érintett cégeket, 
szolgáltatókat különösen ked-
vezőtlenül érintették, hiszen 
gyakorlatilag az összes bevé-
teli forrásuk elapadt. Gyürkyné 
Mészáros Ágnessel, a kiskun-
félegyházi székhelyű Sátorrent 
vezetőjével egyebek mellett 
az elmúlt időszak tapaszta-
latairól és jövőbeli terveikről 
beszélgettünk.

– Mi a cég fő profilja?
– Családi vállalkozásunk 15 éve 

működik. Exkluzív rendezvénysát-
rak, rendezvényeszközök bérbe-
adásával foglalkozunk az ország 
egész területén. A családi esemé-
nyek, céges rendezvények, feszti-
válok, vagy egyéb alkalmak sikeres 
lebonyolításához szükséges vala-
mennyi eszközt partnereink ren-
delkezésére tudjuk bocsátani. 

– Hogyan született meg an-
nak idején a vállalkozás ötlete? 

–  A rendezvénytechnika hobbi-
ként érkezett a családunk életébe, 
férjem egy országos szabadidős 
egyesület vezetőjeként kéthetente 
szervezett fesztiválokat, az első 
rendezvénysátrat ezek kiszolgálá-
sára vásároltuk. Később – mivel 

egyre nagyobb bérlői igény merült 
föl –, újabb sátrakat és rendezvé-
nyeszközöket szereztünk be. Az 
idő múltával folyamatosan gyara-
podott és a mai napig is bővül az 
eszközkínálatunk és szélesedik az 
ügyfeleink köre. Az ország minden 
részéről érkeznek igények, de a 
kiskunfélegyháziaknak megvan az 
az előnyük, hogy helyben állunk 
rendelkezésre, így közvetlenebb a 
kapcsolat, időt és szállítási költsé-
get is spórolhatnak.

–  Hogyan hatott a pandémia 
a vállalkozás életére?

– Soha nem gondoltuk volna, 
hogy egyszer rendelet fogja tiltani, 
hogy dolgozhassunk. A rendezvé-
nyek járvány miatti leállítása saj-
nos a mi munkánkra is kedvezőt-
lenül hatott, de arra törekedtünk 
– és ebben az ügyfeleink is maxi-
málisan partnerek voltak – hogy 
mindenki számára megtaláljuk a 
legjobb megoldást. A tavaly márci-
us közepén bevezetett tilalom után 
számos esküvő időpontját később-
re, vagy az idei évre halasztották 
el. Voltak viszont, akik kockáztat-
tak és a végsőkig kivártak, június 

elejétől így újra beindult a szezon 
és sok esküvő a párok álmainak 
megfelelően valósulhatott meg. 
Más volt azért így is a tavalyi év, 
mert az 500 fő feletti fesztiválok, 
települési rendezvények és céges 
bulik sajnos elmaradtak, viszont a 
járvány szülte kényszerhelyzetben 
több cég fordult hozzánk hosszabb 
távú sátorbérleti igényével, hogy a 
távolságtartás érdekében sátrak-
kal bővítsék ki a közösségi terei-
ket. Ez némiképp kompenzálta a 
kiesést. 

–  Milyen reményekkel indul-
tak neki a 2021-es évnek?

– A rendezvénytilalom miatt 
felszabadult időnket és energi-
ánkat arra használtuk fel, hogy 
rendszereztük az eszközeinket, 
csinosítgattuk a környezetünket, 
tervezgettünk, bővítettük a kíná-
latunkat. Új pagodasátrakat, 5x8 
méteres sátrakat vásároltunk, je-
lenleg pedig a honlapunk megújí-
tásán dolgozunk. Mi reménykedve 
tekintünk az idei szezon elé, na-
gyon bízunk abban, hogy a védőol-
tással sikerül majd megállítani a 
járványt és végre mindannyian 
felszabadultabban, tervezhetőb-
ben és biztonságban tehetjük a 
dolgunkat.   

 V. B. 

– A koronavírus építőanyag-kereskedelemre gyakorolt hatá-
sa már a 2020-as év első negyedében érezhető volt. Mivel 
sok vásárlónk, ügyfelünk munkahelye veszélybe került, vagy 
megszűnt, anyagi helyzetük is bizonytalanabbá vált. Az ebből 
adódó pénzügyi bizonytalanság óvatosabbá tette a vásárló-
kat, ez értelemszerűen kihatással volt a forgalmunkra is – 
mondta el lapunknak R. Nagy József, az R. Nagy-Tüzép Kft. 
ügyvezetője.

– 2020 márciusában – a koronaví-
rus első hullámának kirobbanása 
után – a személyes kontaktusokat 
elkerülve, ügyfeleink és kollégá-
ink egészségét szem előtt tartva, 
kénytelenek voltunk bezárni és 
termékeinket csak házhoz szállí-
tással juttattuk el a vevőkhöz. Mi-
vel a tavasz a kertszépítés, kerti 
munkálatok időszaka, ilyenkor 
sok vásárló keresi fel üzletünket 
személyesen, hogy térkőminta-
kertünket, kihelyezett cserép min-
taállványainkat, árukínálatunkat 
élőben is megtekintse. Erre tavaly 

sajnos nem volt lehetőség – emel-
te ki az ügyvezető. 

R. Nagy József arról is beszá-
molt, hogy a koronavírus negatív 
hatásait saját eszközökkel és tar-
talékokkal cégen belül kezelték, 
ebből adódóan a dolgozói létszá-
mot teljes egészében meg tudták 
tartani, sőt, tovább bővítették. 
Mint mondta, ez elsősorban sta-
bil működésüknek és a több mint 
30 év alatt összegyűlt tapasztala-
tuknak köszönhető.

– Mindannyian bizakodva vár-
tuk a 2021-es évet, hogy a lezárá-

sokkal, korlátozásokkal terhelt év 
elmúljon, kezdetét vegye valami 
új. Az idei évben számos kedvez-
ményt vehetnek igénybe a vevők 
– köszönhetően a CSOK-nak, a 

3+3 millió forintos lakásfelújítási 
támogatásnak, illetve az 5 száza-
lékos áfának. Az állami lehetősé-
gekkel élve még kedvezőbb ajánla-
tokat adhatunk ügyfeleink részére. 
A támogatásoknak köszönhetően 
fokozódó érdeklődés figyelhe-
tő meg a piacon, a nem mindig 
egyértelmű állami támogatási 
rendszerek értelmezésében pedig 
állunk vásárlóink rendelkezésére – 
mondta a cégvezető.

A tüzépeket sem hagyta  
érintetlenül a járványhelyzet
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A Berkemann próbálja a vírust és negatív 
hatásait a gyárkapukon kívül tartani
A járványhelyzet teremtette körülmények a félegyházi Berke-
mann cipőipari üzemet is nehéz feladatok elé állította. Minden-
esetre sikerült úrrá lenniük a helyzeten, folyamatos volt a ter-
melés és valamennyi dolgozót megtartották – mondta el Balla 
Csaba ügyvezető igazgató lapunknak.

– Hogyan érintette a járvány-
helyzet a cég életét? 

– A pandémia fellángolásakor 
vevőink rendelései ugyan már 
házon belül voltak, de a legfonto-
sabb alapanyag-beszállítóinkat, az 
olaszországi bőrgyárakat érintette 
a vírus legelőször és legintenzí-
vebben. A karantén miatt sorra le 
kellett állniuk. Ez volt az első csa-
pás. Mivel leálltak a bőrgyárak, hó-
napos csúszásokat kezdtek el be-
jelenteni beszállítóink. A második 
csapás a határzárak elrendelése 
volt. A pandémia első szakaszá-
ban ugyanis a céges kamionokat 
sem engedték át a határokon, és 
ez akadályozta késztermékeink ki-
szállítását, valamint a már legyár-
tott alapanyagaink behozatalát. 
Természetesen mindenre találtunk 
időben megoldást, így az apróbb 
döccenőktől eltekintve folyamato-
san tudtunk gyártani. 

– Visszaesett az értékesítés?
– Sajnos igen, ez a harmadik 

csapás sem váratott magára so-
káig. A pandémia indulásakor 
kezdődött világszerte a 2020-as 
év őszi-téli kollekciójának értéke-
sítése. Vagyis, amikor kirobbant a 
koronavírus okozta zűrzavar, ér-
tékesítő kollégáink éppen akkor 
indultak el világszerte eladni a 
következő szezonunk termékeit. Az 
eredmény természetesen minden 
országban más és más volt. Míg 
Európában az eladás a szezon-
termékekből visszaesett, addig a 
keleti országok, többek között az 
orosz partnerünk értékesítési szá-
mai növekedtek. Érdekes volt, hogy 
az európai vevőink a szezontermé-
kek helyett inkább a nálunk stan-
dard modelleknek nevezett, folya-
matosan készleten lévő lábbelik 
iránt mutattak nagyobb érdeklő-
dést. Összességében a Berkemann 
márka esetében a rendelésállo-
mány és az árbevétel is csökkent, 
valamint a termékstruktúra is 
átalakult. A Solidus nevet viselő 
márkánk gyártása a horvátországi 
üzemünkben zajlik, de az értéke-
sítés Kiskunfélegyházán keresztül 
történik Németországba. Sajnos 
ennek a márkának az esetében is 

25 százalék feletti visszaeséssel 
kellett szembenéznünk.

– A dolgozókat meg tudták 
tartani?

– Igen, a nehézségek ellenére 
igyekeztünk a saját kapacitásunkat 
megtartani, a dolgozókat folya-
matosan ellátni munkával. Több 
bérmunkásüzemmel dolgozunk 
együtt, velük is igyekeztünk a kap-
csolatot fenntartani. Hiszünk ben-
ne, hogy a vírusnak vége lesz, és 
minden visszaáll, még ha nem is a 
régi, de legalább egy élhető kerék-
vágásba. Az embereknek cipőre 
van szükségük és szerencsére egy-
re többen fedezik fel a Berkemann 
és a Solidus kényelemének világát. 

– Vettek igénybe állami 
segítséget?

– A 2020-as évben a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium által 
meghirdetett VNT-1-es beruházási 
pályázat keretében – tulajdonosi 
támogatással – 563 millió forint 
értékű beruházási pályázatot nyúj-
tottunk be, és nyertünk.

A pályázat segítségével Kiskun-
félegyházán a gyártócsarnokunkat 
bővítettük, automata bőrdigitali-
záló és bőrszabászgépeket vásá-
roltunk, modernizáltuk a speciális 
cipőipari gépeinket, valamint nap-
elemparkot telepítettünk félegy-
házi és móricgáti telephelyünkre 
is. Hiszünk abban, hogy aki fejlő-
dik és fejleszt, az biztos alapokra 

helyezi jövőjét. Németországi tu-
lajdonosunk pedig hisz a magyar-
országi, kiskunfélegyházi gyártás 
jövőjében. 

– Milyenek az idei kilátások 
és tervek?

– Az orosz piacról származó 
rendeléseknek köszönhetően ren-
geteg munkánk van. Üzemünkben 
jelenleg folyamatosan túlórázunk. 
Néhány hete indult el a 2021-es 
év őszi és téli kollekciójának érté-
kesítése. Az első eladási számok 
már be is érkeztek a németországi 
központunkba. Az előző évhez ha-
sonlóan egyelőre úgy tűnik, hogy 
az európai országok maradnak a 
tavalyi, csökkent szinten, az orosz 
piac viszont az előzetes vissza-
jelzések alapján várhatóan eléri a 
rekord eladásokkal záruló 2019-es 
év párszámait. 2021 márciusában 

zárjuk le a korábban említett beru-
házási projektünket. Legfontosabb 
feladatunk jelenleg az új automata 
szabászati központunk folyama-
tainak kialakítása és optimalizált 
kihasználása. Folyamatosan kö-
vetjük a pályázati lehetőségeket, 
és ha lesz rá lehetőségünk, to-
vábbi automatizálási és fejlesztési 
projekteket szeretnénk megvalósí-
tani. Természetesen a legfőbb cél, 
hogy dolgozóinkat folyamatosan el 
tudjuk látni munkával. Próbáljuk a 
vírust és negatív hatásait a gyárka-
pukon kívül tartani. Bízunk benne, 
hogy a kormány vakcinaprogram-
jának köszönhetően rövidesen ma-
gunk mögött tudhatjuk az elmúlt 
egy év viszontagságait, és a jövő-
ben csak a történelemkönyvek-
ben olvasunk majd a koronavírus 
hatásairól.

Egy kis cégtörténet 
A Berkemann 135 éve kínál vásárlóinak egészséges láb-
belit. Az 1885-ben, Hamburgban családi manufaktúraként 
indult vállalat különleges minőségű cipőket kezdett el 
gyártani. Heinrich Ad. Berkemann szerény műhelye ha-
marosan kisüzemmé nőtte ki magát. Fontos mérföldkő 
volt, hogy 1903-ban a hamburgi cipővásáron, a világon 
elsőként mutatták be a szériagyártású ortopéd talpbetétet. 
1955-re Prof. Dr. Wilhelm Thomsen segítségével kifej-
lesztették a lábgimnasztikai papucsot, ami járás közben 
tornáztatja a láb izomzatát. Ez a speciális talpkiképzésű 
famodell, az úgynevezett Original Sandale óriási sikert 
aratott, hercegnők, olimpikonok és énekesek is viselték. 

A Berkemannt 1994-ben a Bauerfeind cég vásárolta 
meg, a cipők gyártását 1997-ben teljes egészében átte-
lepítették Németországból Magyarországra, azon belül is 
Kiskunfélegyházára. Talán kevesen tudják, hogy a Berke-
mann vállalatcsoport tulajdonában van a hazánkban nagy 
hagyománnyal rendelkező, sajnos mára már kevésbé is-

mert Marc, valamint a szintén kényelmi cipőket forgalmazó 
Solidus márka is. A közelmúltban a cégcsoport felvásárolta 
a Bad Kötzingben üzemelő Sembert kötőüzemet, amellyel 
a kényelmi cipőgyártás tekintetében saját know-how (köz-
kinccsé még nem vált gazdasági, műszaki vagy szervezési 
ismeret) fejlesztésére nyílt lehetőség. A kötött felsőrészű ci-
pők saját fejlesztése révén a termékportfóliót is bővítették. 

A Berkemann Bt. Magyarország egyik legnagyobb ci-
pőipari üzemévé nőtte ki magát, és ma már a világ több 
mint negyven országában viselik a Berkemann modelljeit. 
A vállalat három telephelyen dolgozik, több, kisebb mé-
retű környékbeli cipőipari cégnek bérmunka-lehetőséget 
kínálva. Kiskunfélegyházi telephelyén megközelítőleg 250, 
móricgáti üzemében 50, martfűi üzemében 60, a Solidus 
márka horvátországi gyárában pedig 200 ember gyárt évi 
több mint 650 ezer pár cipőt, és további 600 ezer gyógyá-
szati segédeszközt. Az értékesítés árbevétele Magyaror-
szágon a 6 milliárd forintot is meghaladja, így Bács-Kis-
kun megye TOP 100 cégébe tartozik.
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Félegyházán készült a csodálatos „masina” 
A félegyházi gyufagyár törté-
netét a 97 éves dr. Terbe Ist-
vánné, Kováts Ernő tulajdonos 
lánya foglalta össze lapunknak.

K o v á t s 
F e r e n c 
( n a g y -
a p á m ) 
a s z t a lo s 
i p a r o s 
volt Kis-
k u n m a j -
sán, 8-10 
emberrel 
dolgoztak, 

elsősorban bútorokat készítettek, 
ezeket vidékre, távolabbi vásárok-
ba hordták eladni. 
Ott találkozott a cso-
dálatos „masinával", 
a gyufával, üzletet lá-
tott benne, és kedvet 
kapott a gyártásához. 
1877-ben gyufagyárat 
létesített Majsán, ahol 
ebben az időben még 
nem volt vasút, lovas 
kocsival kellett vidék-
re szállítani az árut. 
A kétgyertyás gyufá-
nak nagy volt a kelet-
je, ezért a családjával 
átköltözött a városba, és gyárát is 
áttelepítette Félegyházára.

A „Város-földjén” az utcát, 
amelynek sarkán üzemét felépí-
ti, Gyufagyár utcának nevezték el 
(1900-tól Szemere utca). A vas-
úthoz közeli telep jó lehetőséget 
kínált a nyersáru beszállításának, 
illetve a késztermék terítésének. 
Az 1895. évi adatok alapján a gyár 
területe 1600 négyzetméter, a gyár 
és raktárak folytatólag lettek egy-
beépítve. Ekkor még kézi hajtóerőt 
alkalmaztak. 

Gyorsan fejlődött a gyár, a század-
forduló idején már 40 munkással dol-
goztak, ezek közül 15 nő, de az első 
világháború előtti években a dolgozói 
létszám már meghaladta a 70-80 főt. 
Évi termelési kapacitása 150 ezer 
korona értékű áru, amit az egész or-
szág területén értékesített. Az új ipari 
létesítmény az 1890-es évek végére a 
város egyik legvirágzóbb vállalkozá-
sává fejlődött. Termékei az egész Al-
földön kelendő és keresett cikkeknek 
számítottak. 1901-ben a kecskeméti 
kiállításon a félegyháziak által kiérde-
melt két aranyérem közül az egyiket 
Kováts Ferenc gyufagyáros kapta, 
a másikat az iparos-tanonciskola a 
rajzoktatásért. 

Idővel az eladási köre is tovább 
bővült, az ország jelentősebb vá-
rosait el tudta látni gyufával. A 

gyártott áru paklis, kénes (paraszt) 
gyufa és dobozos szalon gyufa volt, 
„Kiskunsági Svéd Gyufa” és „Árpád 
Gyufa” feliratú címkékkel. A piros 
fejű gyufa falon és dörzspapíron is 
gyulladt.

A félegyházi gyárépület először 
zsindelytetős volt, ami 1903-ban 
leégett. A kocsis cigarettára gyúj-
tott, a szalma meggyulladt, a sok 
papír- és faárun gyorsan tovább-
terjedt a tűz, a raktárakban lévő 
gyúlékony vegyszerek pillanatok 
alatt meggyulladtak. A tűzről és az 
oltásról a helyi sajtó is beszámolt: 
„Leégett a gyufagyár” címen (Fél-
egyházi Hírlap egyesült Félegyházi 
Híradó, 1903. szept. 6.)

Kováts Ferenc nem roppant ösz-
sze a katasztrófa miatt, néhány 
hét múlva bemutatta az újjáépí-
tésről szóló mérnöki terveket a 
hatóságnak, és szeptember 24-én 
a tanács megadja az engedélyt az 
építkezéshez. Majláth József fia-
tal félegyházi vállalkozó két hónap 
alatt újraépíti a leégett gyárrésze-
ket, tűzálló elemekből, zsindelytető 
helyett lapostetővel és vasajtókkal. 
Az elégett fa és papír alapanyagok 
helyett új gépeket és gyártáshoz 
szükséges segédeszközöket kellett 
vásárolni, új készletet beszerezni. 
Mindehhez nem volt könnyű a tő-
két előteremteni, ami csak a család 

segítségével és hitelek felvételével 
sikerült. Újraindult a gyufagyártás.

Ebben az időben Kováts Ferenc 
vezette a gyárat, Fauer Lajos és 
Barta Lajos adminisztrátor, fél-
egyházi lakosokkal közösen, a 
gyárnak egy német vegyésze volt. 
A munkások részére a gyár közelé-
ben kis házakat építtetett, azokban 
nyújtott lakást számukra.

Kováts Ferencnek három fiú- és 
három lánygyermeke volt. A legidő-
sebb fia, Ferenc, az első világhá-
borúban elesett, így korban az őt 
követő Ernő vette át a gyár veze-
tését. Öccse, Géza, a férfi, Rózsa, 
a nővérük pedig a női munkásokkal 
foglalkozott. A dobozokat eleinte 
kézzel hajtogattatták, külső (bedol-
gozókkal) munkásokkal, tanyán. A 
gyár faszükségletét (gyufaszál és 
skatulya) Freyer Richárd bereg-
szentmiklósi fűrésztelepéről vásá-
rolták. Később, mivel a behozatali 
vám nagyon magas volt, áttértek 
a hazai, Baja-környéki nyár- és fe-
nyőfára. A paklikhoz használt pa-
pírt Brassóból rendelték.

1919-ben a Tanácsköztársaság 
alatt államosították a gyárat. Ez 
is nagy veszteség volt, de hitel-
felvétellel sikerült újraindítani a 
gyártást. Új gépeket szereztek be, 
1925-1926-ban már automata gép 
parafinozott, mártott és szárított. 
Úgynevezett rámákba rakták a gyu-
faszálakat, így mártotta be a gép 
a gyújtómázba. (Ilyen rámát még 
lehet ma is látni a Kiskun Múzeum-
ban.) A modern gépekkel a gyufa-
száltól a dobozig mindent maguk 
állítottak elő, ekkor már 80-90 
munkást foglalkoztattak. 

A gyufagyárat 1928–1929-ben 
le kellett szerelni, a Svéd Gyufa 

Rt. (STAB) megvásárolta a gyufa-
gyártás jogát a magyar kormánytól 
Bethlen István miniszterelnök 
és Hegedűs Lóránt pénzügymi-
niszter hivatali ideje alatt. Kováts 
Ferencet nagyon megtörte a két 
csapás: a gyár leégése és a gyártá-
si jog elvesztése. Zárkózott lett, az 
emberek elől elvonulva élt a gyár-
épület melletti családi házban, 
1936 januárjában bekövetkezett 
haláláig. A Félegyházi Hírlap 1936. 
január 12-i száma közölte halálhí-
rét „A félegyházi iparosság nagy 
halottja” című cikkben.

A magyar kormány 1928. má-
jus l6-án szerződést kötött a svéd 
STAB céggel, és a magyarországi 
teljes gyufagyártási jogot eladta 
a „Svéd Gyufa Részvénytársaság-
nak.” A cég a kisebb, nem gazda-
ságos üzemeket sorra bezárta, 
ezek időrendben: Albertfalva, Kis-
kunfélegyháza, Baja, Pesterzsé-
bet, Tokaj, Szombathely és Gyula. 
A megmaradt gyárakat a Szikra 
Magyar Gyufagyárak Rt., mint 
bérlő üzemeltette. A svéd STAB 
konszern 1925-ben a magyaror-
szágihoz hasonló gyufaszerződést 
kötött a lengyel gyufamonopólium 
20 éves bérletére. Lengyelország-
ban – négy gyufagyár kivételével 
– leszereltette a gyárakat. A Ma-
gyarországgal kötött szerződés 
értelmében a STAB négy bank 
segítségével 36 millió dollár köl-
csönt adott a magyar kormánynak 
a földreform finanszírozására, 
és felvásárolta a magyarországi 
gyufagyárakat. A félegyházi gyár 
megváltási ára 320 ezer pengő 
volt, de további adósságként még 
100 ezer pengő maradt, amit soha 
nem fizettek ki.

Gyufagyári dolgozók
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Helyismereti 
vetélkedő – 2021
A Kiskun Múzeum és a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtár szer-
vezésében, társintézmények és 
civil szervezetek összefogásával 
hirdették meg a XVI. Helyisme-
reti vetélkedőt – rendhagyó mó-
don – a helyi diákok számára. Az 
idei év témája: Művészetek Kis-
kunfélegyházán. A helyismereti 
idén kétfordulós online vetélke-
dő, ami április 8-án kezdődik. 

Az előző években nagy érdek-
lődés övezte a vetélkedőt, így 
ebben az esztendőben még egy 
korcsoporttal kibővítették a je-
lentkezési lehetőséget, így már 
az általános iskola 4. osztályosai 
is bekapcsolódhatnak a város 
múltjának felfedezésébe.

Ebben az évben a középisko-
lások számára nem hirdettek 
vetélkedőt.

Emlékezés Holló Lászlóra
Városunk híres művészegyé-
niségére, Holló Lászlóra, 
a Kossuth-, Munkácsy-, 
Szinyei-díjjal kitüntetett 
festőművészre emlékezett 
Kiskunfélegyháza. Március 
6-án, a képzőművész szü-
letésnapján, a járványhely-
zetre tekintettel rendhagyó 
koszorúzással tisztelgett a 
városvezetés és a Móra Fe-
renc Művelődési Központ 
kollektívája a 45 éve, 1976 
augusztus 14-én elhunyt 
művész emléke előtt. 

A mezővárosi oklevél 
eredete
247 évvel ezelőtt, 1774. február 4-én Mária Terézia királynő – el-
ismerve az újratelepült város eredményeit, fellendülését és aka-
raterejét – mezővárosi rangot adományozott Kiskunfélegyházá-
nak. Azt, hogy ez milyen előnyökkel járt pontosan, Bodor Anikó, a 
Kiskun Múzeum munkatársa segítségével foglaltuk össze. 

A cikkhez tartozó képen a múze-
umban őrzött dokumentum ere-
deti, aranyfestékkel és tintával 
pergamenre írt oklevele látható, 
fatokban függő pecséttel. Ez Kis-
kunfélegyháza történetének egyik 
legjelentősebb dokumentuma. A 
mezővárosi oklevél latin nyelvű 
szövegét Bognár András fordítot-
ta magyarra, ami az Olvasókönyv 
Kiskunfélegyháza történetéhez 
című könyvben olvasható.

– A feudális Magyarországon a 
mezőváros (oppidium) fő vonze-
rejét a földesúrral szemben élve-
zett nagyobb önállóság jelentette. 
A mezőváros lakói, bár jobbágyok 
voltak, általában mentesültek a 
földesúri robot alól, azt pénzzel 
megválthatták, s gyakran adóju-

kat sem egyenként, hanem mint 
szervezett, önkormányzattal ren-
delkező közösség, együtt, egy ösz-
szegben fizették. Belső ügyeikben 
– igazgatás, bíráskodás – első fo-
kon maguk dönthettek. Kiskun-
félegyháza lakói a redempcióval 
megszabadultak a jobbágysorstól. 
A Jászkun Kerület önkormányza-
ta nem tett különbséget a városi 
ranggal rendelkező, illetve nem 
rendelkező települések között, 
mégis, a királyi elismerés fontos 
eredménnyel járt: a mezővárosi 
jogállás egy teljesen új vásártartá-
si rend engedélyezését vonta maga 
után. A város évenként négy vásár 
megtartására kapott engedélyt. A 
vásárok időpontját előre megha-
tározták, az első január 20-án, a 

második május 27-én, a harmadik 
augusztus 18-án, a negyedik pedig 
október 4-én volt. Amennyiben a 
meghatározott időpontok vasár-
napra estek, a vásárokat vagy az 
előtte vagy az utána való napon 
kellett megtartani. 1893-ban az 
illetékes miniszter elrendelte és 
engedélyezte az ötödik vásárna-
pot. Ez volt a József-napi vásár, 
amelyet március 19-én rendeztek 
– mondta el Anikó.

A vásárok tartása rendkívül 
fontos volt az újdonsült városnak. 

Az élénk kereskedelmi forgalom, 
a fejlődő és feudális kötöttségek-
től szinte mentes gazdaság pedig 
amellett, hogy gazdagította a vá-
ros polgárait, igen jó hírverésnek 
is bizonyult. Évről évre új telepü-
lők érkezek Félegyházára. A XIX. 
század fordulójára a lakosság el-
érte, majd gyorsan meg is haladta 
a 10 ezer főt, és ezzel Félegyháza 
Magyarország közepesen fontos 
városai közé emelkedett – tette 
hozzá a múzeum munkatársa.

 V. B.

Friss hírek 
A védelmi intézkedések ide-
iglenes szigorításáról szóló 
104/2021. (III. 5.) Kormányren-
delet értelmében a személyes 
megjelenést igénylő szolgáltatás 
céljára szolgáló helyiség vagy 
helyszín köteles zárva tartani. 
Így március 8-ától a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár Könyvátadó 
Pont és Könyv(fu)tár szolgálta-

tásai átmenetileg szünetelnek. 
A könyveket továbbra is vissza-
juttathatják a könyvvisszavéte-
lező állomásba, közismertebb 
nevén a könyvbedobóba. Friss 
információkért érdeklődjenek 
telefonon a (76) 461–429/12-es 
melléken vagy kövessék a könyv-
tár honlapját, Facebook- és 
Instagram-oldalait!

***
Már hagyománnyá 

vált, hogy a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal 
munkatársai elláto-
gatnak a könyvtárba, 
előadást tartanak az 
adóváltozásokról vagy segítenek 
az adóbevallás elkészítésében. 
Március 17-én, szerdán 17 óra 
10 perckor Szabó Gábor, a NAV 
Dél-Alföldi Tájékoztatási Osztá-
lyának főosztályvezetője online 
tartja meg előadását Az őster-
melők adó- és járulékfizetési kö-
telezettségei a 2021-es évre vo-
natkozóan címmel. A részvételhez 

előzetes regisztráció 
szükséges, amit már-
cius 15-éig a psvk@
psvk.hu e-mail címen 
tehetnek meg.

***
Március 23-án, 

kedden 10 órától a könyvtár ba-
ba-mama klubja, a Betűbölcsi 
újabb rendezvényre várja az ér-
deklődő kismamákat és kispapá-
kat ezúttal a virtuális térbe. Dr. 
Sinkó Melinda orvos, pszichote-
rapeuta-jelölt Hangulatzavar, szo-
rongás a kisgyermekes években 
című előadása a könyvtár You-
Tube-csatornáján tekinthető meg.

KÖNYVTÁRSAROK
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A jövőben a KTE Labdarúgó 
Akadémia utánpótlás-tagoza-
ta sportolóinak jó eredményeit 
Borzai László, félegyházi sport 
mentáltréner is segíti munká-
jával. A szakemberrel a siker-
hez és önmegvalósításhoz ve-
zető útról beszélgettünk.

– Az embereknek – amíg nem vilá-
gos számukra, hogy melyik a szá-
mukra kijelölt út – sok nehézséggel 
kell szembenézniük. Aki nem tudja 
kiélni tehetségét, akár rombolhat 
is maga körül, mert bár belül fe-
szíti a késztetés, nem tudja azt a 
megfelelő mederben tartani. Mint 
például, amikor a művészi hajlam 
graffitikészítésben tör utat magá-
nak, és a tehetséges ember fala-
kat, vasúti kocsikat, kerítéseket 
használ vászon helyett, mert más 
módon nem tud a benne élő alkotó 
vágy tárgyiasulni. Ugyanez az em-
ber támogató közegben, az embe-
rek szolgálatába állítva a tehetsé-
gét, maradandó értéket teremthet, 
aminek következménye lehet a si-
ker és társadalmi elismerés. Vég-
ső soron a munkája a hivatása és 
önkifejezési formája lesz, ő maga 
pedig boldog és elégedett életet 
élhet – magyarázta Borzai László.

A mentáltréner saját tapaszta-
latai szerint az önbizalomhiány 

könnyen lehet a tehetséges em-
ber sikerének gátja. Ő maga is úgy 
érzi, hogy már gyermekkorában 
jól esett volna, ha egy kicsit több 
motivációt kap. Szerinte meg kell 
mutatni az embereknek az erőssé-
geiket, bizalmat és támogatást kell 
adni, hogy tisztában legyenek a sa-
ját képességeikkel. Az ő útkeresé-
se sem volt könnyű. Mint mondja, 
mindig fontos volt számára a se-
gítségnyújtás: már gyermekkorá-
ban szárnyai alá vette az osztály-
társakat, egyengette útjukat. Egy 
ideig nem ismerte fel, hogy ehhez 
az elfogadónak is nyitottnak len-
nie, és – mint mondja – kéretlenül 
is osztotta tanácsait. Ahogy fogal-
maz: – Olyan nénit is átkísértem 

az úton, aki nem is akart átmenni. 
Sok hibát követtem el.

László úgy véli, hogy a mentá-
lis támogatásnak minden terü-
leten van létjogosultsága, hiszen 
az emberi természet ugyano-
lyan törvényszerűségek szerint 
működik sportolóként, művész-
ként, vagy akár a gazdasági élet 
szereplőjeként. 

– Egy cégnél, vagy vállalatnál is 
előfordulhat, hogy adott munka-
vállaló nem azt a feladatot látja el, 
ami leginkább kibontakoztathatná 
képességeit. Ahol ezt felismerik, 
és törekszenek a megfelelő pá-
rosításra, ott hatalmas energiák 
szabadulhatnak fel. A különböző 
tulajdonságokkal rendelkező mun-

katársak a számukra megfelelő 
pozícióban motiváltak, hatékonyak 
és sikeresek lesznek, emberi és 
szakmai értelemben is kiteljesed-
nek – mutat rá a szakember. 

Szerinte túlságosan sokan van-
nak – a sportban és azon túl is –, 
akik nem azzal foglalkoznak, amire 
képességeik predesztinálják őket. 
Pedig önmegvalósításra ott volna 
esélyük. A mentáltréner segítsé-
gével megtalálhatják közösen azt 
az utat, amin járva eredményesek 
lehetnek. Ennek kibontakoztatásá-
hoz egyéni és csapatsport esetén 
is megvannak az eszközök.

Borzai László korábban a ke-
reskedelemben dolgozott, ma már 
egy budapesti cég szerződött part-
nere: elsősorban a KKV szektorban 
tartanak tréningeket. Ehhez társul 
a sporttal kapcsolatos tevékeny-
sége, amit szenvedélyesen szeret. 
Fiataloknak, iskolásoknak is tart 
motivációs előadásokat, amikor 
saját zsenialitásuk felfedezésére 
biztatja őket. A szülőknek pedig 
azt tanácsolja, hogy dicsérjék gyer-
mekeiket abban a tevékenységben, 
amiben tényleg jók, segítsék, tá-
mogassák őket abban, hogy olyan 
hivatást válasszanak, amit öröm-
mel végeznek, amire születtek. 

Végezetül elmondta, hogy nyitott 
az együttműködésre Kiskunfélegy-
házán is és bízik benne, hogy ittho-
ni egyéni sportolókkal, sportegye-
sületekkel, vagy a vállalati szektor 
szereplőivel dolgozhat együtt a kö-
zeljövőben.  Z. A.

A járvány ideje alatt is járják a határt 
Összevont szolgálatot teljesített a „Külterületek 
biztonsága, környezetünk védelme 2020” elneve-
zésű program keretében március 6-án a Kiskun-
félegyházi Petőfi Sándor Polgárőr Egyesület Lovas 
Tagozata 6 fővel. Dongó József, a lovas tagozat 
vezetője elmondta, hogy a szolgálat során most 
az illegális szemétlerakás helyszíneinek feltérké-
pezése volt a legfőbb feladat.

– Az összevont szolgálatoknál 
sajnos már nemcsak az embe-
rek egészségügyi kockázatait kell 
szem előtt tartani, hanem a lovak 
esetében az Európában terjedő 
veszélyes lóherpesz-vírus ellen 
is óvintézkedéseket kell tennünk. 
Mint felelős lótartók, szolgálata-
ink alkalmával kizárólag egy-egy 
lótartási helyről való lovakkal tel-
jesítünk szolgálatot, de figyelünk 
eszközeink, öltözetünk használa-
tára is. Így most a VIII. körzetet, a 
Csanyi út térségét jártuk be.

A szolgálat során az illegális 
hulladéklerakó helyek „Hulladék-

radar” applikáción 
keresztül való je-
lentésén túl a falo-
pások megelőzése, 
illetve a tanyás te-
rületek bűnmegelő-
zése is feladatunk. 
Tagjaink a város 
külterületén átlag-
ban havi 10 óra 
szolgálatot teljesí-
tenek. Összevont, 
közös szolgálat szervezésére két-
havonta kerül sor.  

Dongó József azt is megemlí-
tette, hogy az általános közterüle-

ti szolgálaton felül részt vesznek a 
COVID-19 járványhelyzettel kap-
csolatos ellenőrzési feladatok-
ban. A Kiskunfélegyházán fogott 

migránsok miatt pedig fokozzák 
a külterületi szolgálataik számát 
rendszeres területbejárásokkal, 
figyelőszolgálatokkal. 

A sportsikerek mentális trénere
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Befejezte az alap
szakaszt a KKC

Utolsó alapszakaszbeli mérkőzé-
sét játszotta NB II. keleti csoport-
jának 2020/2021-es szezonjában 
a Kiskunfélegyházi KC, amely a 
negyedik helyezett Békési SZSK 
U23 csapatát látta vendégül. A ta-
lálkozót megelőzően a KKC 6/9-es 
győzelem/vereség mérleggel állt. 
A vendégként érkező Békési SZSK 
U23 14 eddigi találkozójából 9-et 
megnyert és csak 5 alkalommal 
szenvedett vereséget. Az erővi-
szonybeli különbségek az első két 
negyedben nem látszódtak. Az első 

negyedet ugyan 29-27-re a vendé-
gek nyerték, de a második negyed 
24-18-ra a félegyházi csapaté lett, 
akik a szünetben négy ponttal, 
51-47-re vezettek. A második fé-
lidő már a vendégeké volt. A KKC 
lelkes, jó játékkal maradt alul erő-
sebb riválisával szemben és hato-
dikként zárta az alapszakaszt. 

Férfi NB II. keleti csoport 18. 
ford., 03. 07.

Kiskunfélegyházi KC – Békési 
SZSK U23 87-113

(27-29, 24-18, 16-33, 20-33)

Első helyezés dartsban

Harminchárom nevező gyűlt ösz-
sze az idei első Dreher Magyar 
Darts Liga Közép-Kelet régiójá-
nak fordulójában. A létszámot a 
vírushelyzet miatt csökkentették 
le. A félegyházi Tóth Róbert is 
megmérette magát. Csoportel-
sőként, egyben „erőnyerőként” 
jutott a legjobb 16 közé, ahol 4-0-
ás győzelmet aratva a legjobb 8 
közé került. Ott szintén magabiz-
tosan nyert 4-0 arányban. Követ-

kezett az elődöntő, ahol 4-1-es 
győzelmet aratott, így bejutott 
a döntőbe. A fináléban sem tört 
meg a lendülete. Az egész na-
pos fáradtságot leküzdve, 4-3-ra 
múlta felül szolnoki ellenfelét. 
Igazán jól sikerült az első fordu-
ló számára, ugyanis a győzelem 
mellett bezsebelte a legtöbb 180-
as dobás (5 db), valamint a leg-
magasabb kiszállóért (141.) járó 
díjat is.

Három pont idegenben
Szabadszálláson vendégszerepelt 
a Kiskunfélegyházi HTK labdarú-
gócsapata a megyei I. osztályú baj-
nokság 18. fordulójában. Mindkét 
gárda az élmezőny tagja, így elő-
zetesen is szoros mérkőzésre volt 
kilátás. A győzelmet és az azzal 
járó három pontot végül a KHTK 
zsebelte be.

Bács-Kiskun Megyei I. 18. 
ford., 03. 06.

Szabadszállási SE – Kiskun-
félegyházi HTK 1-2 (0-1)

Gólszerzők: Gavula-Recte-Mi-
kula Levente 48. p., ill. Oroszi 
Dániel 28. p., Szabó Dávid 75. p. 
(11-esből)

Bronzérmes lett  
a félegyházi futsalcsapat
A bajnoki hajrá kedvező alakulásá-
nak is köszönhetően megszerezte 
a harmadik helyet a leány futsal I. 
osztályú U17-es bajnokságban az 
Astra HFC kiskunfélegyházi csa-
pata. A félegyházi lányok Abonyi 
Péter edző irányításával kihozták 
a szezonból a maximumot. Az át-
alakított együttes a Tolna-Mözst 
és a DEAC csapatát megelőzve 
nyert bronzérmet. Az együttes 

házi gólkirálya Czinege Eszter 
lett, 28 találattal. A bajnoki cím 
a Szekszárdi UFC-hez került, a 
második helyet a Budaörs kapa-
rintotta meg. A csapat tagjai: Mi-
lóczki Lilla, Czinege Enikő, Czi-
nege Eszter, Gál Tímea, Csenki 
Mária, Szabó Hajnalka, Hajagos 
Vivien, Papp Tamara, Kádár 
Kíra, Besze Boglárka, Petróczi 
Tímea. 

Tökéletes hétvége  
az Oroszlány 
barlangban
Kiválóan szerepeltek Oroszlányban a Félegyházi TSI fiú 
serdülő kosarasai, akik az országos főtábla alsóházában 
mindkét mérkőzésüket sikerrel zárták. Az egri csapat el-
len végig magabiztos játékkal szép győzelmet arattak, így 
a döntőben a házigazda oroszlányiakkal küzdhettek meg 
az első helyért. A finálé a várakozásoknak megfelelően 
sok izgalmat tartogatott. Végig fej-fej mellett haladtak a 
csapatok egészen az utolsó negyedig, amikor is új ener-
giákat mozgatva a félegyháziak a maguk javára döntötték 
el a mérkőzést. 
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A Molnár Béla utca 2. szám alatti, ún. Fekete Gáborné-féle ház 
Kiskunfélegyháza első megépült szecessziós lakóépülete. A ház 
építtetője Fekete Gáborné, tervezője pedig Fábián László volt.

A szabálytalan alakú telek a 19. 
század végén a Kroczevszky csa-
lád tulajdonát képezte. Az örö-
kösök közül egy kivételével senki 
sem élt Kiskunfélegyházán, ezért 
az épületet már 1903-tól eladásra 
hirdették, 1904-ben azonban le-
égett. Kroczevszky Katalin még 
javíttatott egyes épületrészeket, de 

a használatbavételi engedélyt nem 
kapta meg, 1906 nyarán pedig az 
örökösök végül eladták azt, és az 
új tulajdonos, özvegy Fekete Gá-
borné teljesen újjáépíttette a mai 
Molnár Béla utcai épületszárnyat.

Neki is sokat kellett küzdenie 
az építészeti szabályozást szem 
előtt tartó hatóságokkal, 1907 

januárja és augusztusa között 
nem kevesebb, mint négy építé-
si engedély iránti kérelmet adott 
be. Nem mindegyik kérelemhez 
maradt fenn a csatolt tervrajz, de 
az iratokból megállapítható, hogy 
Fábián legalább kétszer újrater-
vezte az épületet, amely végül a 
jóváhagyott rajzoktól is eltérően 
készült el 1908 februárjára. Feke-
téné alápincézett, háromszobás 
és egy bolthelyiséggel is rendel-
kező házat akart építtetni, tégla-

alappal, felmenő vályogfalakkal és 
palatetővel. Az egyik fennmaradt 
tervrajzon még neobarokk tagoza-
tok, élesen kiemelkedő lábazat és 
félpillérek tagolták a mozgalmas 
homlokzatot. A házon azonban, 
amelybe végül 1908-ban beköltöz-
hettek, ezek közül semmi sem lát-
ható. A historizáló díszek helyett 
szűcshímzések mintái nyomán 
készített, színes mázas kerámi-
adíszek kerültek az ablakok fölé és 
közé, illetve az eresz alá, a teljesen 
sík homlokzatot pedig nem tagol-
ják kiugró-beugró részek.

Bármennyire is újszerű volt a 
városban ez az építkezési mód, a 
mintája egészen pontosan azono-
sítható. Kecskemét 1904–1905-
ben épült második városi bérhá-
zán ugyanezek az épületdíszek és 
kacskaringós, vakolatba karcolt vo-
naljátékok voltak láthatóak. Ennek 
az épületnek a nagykőrösi Molnár 
Dániel készítette a kerámiadí-
szeit, és ugyanezeket a mintákat 
Kiskunfélegyházára is megalkotta 
egy jelentős újítással: a zöld lilio-
mos díszek Feketéné házán irizáló, 
színjátszó mázat kaptak. A kecske-
méti épületet az 1960-as években 
lebontották, így Fekete Gáborné 
háza ma egyedül emlékeztet a szá-
zadforduló polgárságának újító, 
vállalkozó kedvére, amely a ko-
rábbi konzervatív építésmódnak is 
modernebb irányt adott.

 Brunner Attila

TI
TK

O
K

 A
 L

EV
ÉL

TÁ
R

B
Ó

L

Hirdetés

TAVASZVÁRÓ AKCIÓK!
ÚJ NOTEBOOKOK:
ASUS X509JA: Core-i3 10005G1, 4 GB mem., 
128 GB SSD, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. 
 Br. ár: 209.990 Ft
Acer A314-32: Intel N4020, 4 GB mem., 128 GB SSD, 
webcam, 14”-os FHD kijelző, 36 hónap gar.
 Br. ár: 153.990 Ft
„TAVASZI” SSD ÁRAINK: (a készlet erejéig!)
120 GB-os Silicon Power/Kingston SSD 
3 év garanciával 9.990 Ft-tól!
240 GB-os Kingston A400 SSD 
3 év garanciával 15.490 Ft-tól!
480 GB-os WD Green SSD 
3 év garanciával: 22.490 Ft-tól! 
A megszokott nyitvatartással várjuk kedves vásárlóinkat!

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.
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Urológiai szakrendelés
Dr. Járomi Péter PhD urológus 
főorvos értesíti a lakosságot, 
hogy szakrendelése szerdán dé-
lelőttönként van az Egészség-
központban, a Korond utca 5. 

szám alatt. Bejelentkezni a +36 
30 903 2595-ös telefonszámon 
lehet. 

További információ olvasható az 
urologuskecskemet.hu oldalon.


