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Avarkori leletek Kiskunfélegyháza határában

Az első fázisban hét sírt tártak fel a Kiskun Múzeum munkatársai 
azon az ásatáson, amit Kiskunfélegyháza határában kezdtek el 
egy napelemes beruházást megelőzően. A régészek a napokban 
tovább folytatják a munkát. A feltárást dr. Knipl István régész, 
történész-muzeológus vezeti, őt segíti Vas László, Molnár István 
és Kovács Nándor. 

Dr. Knipl Istvántól megtudtuk, hogy 
egy, a 80-as-90-es években készült 

légi fotó alapján indult a feltárás. 
Egy ilyen felvételen a világosabb 

zöld gyepen például sötétebb foltok 
jelzik, hogy ott valamikor megbon-
tották a föld természetes rétegeit. 
Erre ugyanis a növényzet reagált, 
és a bolygatott helyen egyszerűen 
más színű a fű. Az említett felvéte-
leken az is egyértelműen látszott, 
hogy a föld temetőt rejthet, bár azt 
akkor még nem tudták, hogy avar, 

vagy késő honfoglalás kori temető-
ről van szó. Mindenesetre a légi 
fotón 35-40, sorosan elhelyezke-
dő sír látszik, de a régész szerint 
ennek a duplája is rejtőzhet ott. A 
feltárás során kiderült, hogy nagy 
valószínűséggel a 7. század máso-
dik felének, tehát a közép avarkor-
nak a leleteit rejti a félegyházi föld. 

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Fantoly M

árton
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A kort meghatározó lelet je-
len esetben egy pár ezüst fülbe-
való volt. Az avarok ékszereinek 
ugyanis koronként más jellemzői 
vannak. Míg a korai avar fülbeva-
lókat nagy gömbös, rombusz, vagy 
piramis alakú csüngőkkel látták el, 
addig a kései avar ékszerek már 
vékony karikán, több kisméretű 
pálcán elhelyezett gömbökkel van-
nak díszítve. Az itt felszínre került 
darab egy nagyobb átmérőjű ezüst 
karika, rajta egy kis nyélen elhe-
lyezett gömb csüngőkkel. Egyelőre 
bizonytalan a pontos származási 
időpontja, vannak párhuzamai a 
közép avar korból, ám azok arany-
ból készültek. Restaurálás után 
pontosabb lehet a meghatározás. 
Ez általában speciálisan erre a 
korra szakosodott szakemberek 
bevonásával történik meg, akik sok 
esetben 20-30 éves behatárolással 
állapítják meg a korszakot. 

Nemcsak az ékszerek, hanem 
például az övgarnitúrák is más-
képpen készültek a korai és más-
képpen a késői avar korban. Az 
előbbiben öntött, az utóbbiban 
préselt technikát alkalmaztak. A 
régészek feladata lesz az is, hogy 

ezek alapján – a lehetőségekhez 
mérten, viszonylag pontos – kor-
meghatározást végezzenek. 

A feltárás során a csontok és 
az ékszer mellett vastárgyak is 
felszínre kerültek: kések, gombok, 

használati tárgyak. Mivel az ava-
rok temetkezése mellékletekkel 
zajlott attól függően, hogy milyen 
társadalmi réteget képviseltek, a 
most feltárt vastárgyak tanúsága 
szerint a középréteg sírjairól van 

szó. Dr. Knipl István hozzátette: 
ez persze nem jelenti azt, hogy 
két nap múlva nem bukkanhatnak 
valami lenyűgözőre, hiszen Kis-
kunfélegyháza területén volt már 
rá példa. 

A megtalált csontok alapján át-
lagos termetű emberek maradvá-
nyait rejtette a föld, bár kivétel itt 
is akadt: egy nagyjából kétméteres 
személy csontmaradványaira is rá-
bukkantak, ami még mai léptékkel 
is egészen rendkívülinek számít. 

A régész végezetül elmondta, 
hogy a feltárás a térség avarkori 
múltjáról ismét új információkkal 
szolgál számukra és nagyon örül-
nének, ha minél tovább folytathat-
nák a munkálatokat. Egyben biz-
tos: az elmúlt nyolcezer évben itt 
mindig laktak emberek, ezek nyo-
mai mind ott vannak a föld alatt. 
Kiskunfélegyháza és térsége tob-
zódik a régészeti leletekben, ennek 
bizonyítékai a múzeum régészeti 
kiállításában megtekinthetők. A 
most felszínre hozott tárgyakat 
Molnár István restaurálja, vala-
mint tisztítja, és reményeik szerint 
a közeljövőben meg is tudják mu-
tatni a látogatóknak. Z. A.

Boczonádi Szabó József 1824-
ben Kiskunfélegyházán látta 
meg a napvilágot Szabó Jó-
zsef, egykori kiskunkapitány 
és Ferenczy Lúcia gyerme-
keként. Iskolai tanulmánya-
it követően a katonai pályát 
választotta hivatásának. Szol-
gálatai elismeréseként 1843-
ban V. Ferdinánd magyar ki-
rálytól nemesi címet kapott 
és egyben jogot a Boczonádi 
előnév használatára. Ez a ne-
mesei oklevél megnyitotta a 
fiatal tiszt számára a katonai 
lehetőségeket, és a testőr-
gárda tagja lett.

Az 1848/49-es szabadságharc 
idején főhadnagyként részt vett 
a téli és tavaszi hadjáratban. 
1849 áprilisától zászlóaljával 
szolgálta a magyar honvédséget 
egészen a világosi fegyverleté-
telig. A szabadságharc leverése 
után hadbíróság elé állították, 
majd több mint hat esztendő-
re bebörtönözték. Szabadulása 
után visszatért szülővárosába, 
Félegyházára és családot alapí-
tott Szentpályi Jankával. 1882-
ben kinevezték a Magyar Királyi 

Honvéd Ludovika Akadémia első 
parancsnokává. Rá egy évre 
nyugállományba vonult és 1893. 
június 26-án bekövetkezett ha-
láláig szeretett szülővárosában, 
Kiskunfélegyházán élt. Házassá-
gából három gyermeke közül fia 
vitte tovább a nemesi Boczonádi 
nevet. Az ő leszármazottja Po-
totzky Antal, aki napjainkban az 
Amerikai Egyesült Államokban él, 
és a mai napig kapcsolatot tart 
Kiskunfélegyházával.

Boczonádi Szabó József pél-
daképpé vált nemcsak kortár-
sai, hanem a mai kor katonái 
körében is, a Kaposváron tele-
pülő logisztikai ezred is a nevét 
őrzi. 2018. május 17-én avatták 
fel ünnepélyes keretek között a 
Bozóki István kőfaragó mester 
által felújított Boczonádi-emlék-
művet, a Magyar Honvédség, a 
Katonai Emlékezet és Hadisír-
gondozó Igazgatóság, a Kapos-
vári Logisztikai Ezred vendégei, 

és a leszármazott dédunoka, 
Pototzky Antal és családjának 
jelenlétében.

Idén a járványhelyzet miatt 
rendhagyó módon, szűk körben 
emlékezett meg az önkormányzat 
Boczonádi Szabó Józsefről a Fel-
sőtemetőben, március 12-én. A 
megemlékezés koszorúját helyez-
te el az emlékműnél Balla László 
alpolgármester, Rosta Ferenc 
alpolgármester és Görög Anita 
közművelődési referens.

Főhajtás a 
hősök előtt

Folytatás az 1. oldalról!
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Visszafogottan,  
méltósággal 

A városvezetés és a Petőfi Sándor 
Bajtársi Egyesület március 15-
én először a Kossuth utcán Bem 
tábornok szobránál emlékezett 
nemzeti ünnepünkre. Ezt követő-
en a főtéren Petőfi Sándor szob-
ránál helyezték el az emlékezés 
koszorúit. Bár a vírushelyzet idén 

nem volt központi ünnepség, a Pe-
tőfi-szobornál családok, gyerme-
kek is elhelyezték zászlócskáikat, 
kokárdáikat és virágaikat. Csányi 
József polgármester azt is beje-
lentette, hogy Kiskunfélegyházán 
Bem Józsefről nevezik el a fegy-
vergyár melletti utcát. 

Változott a fogászati 
ügyelet rendje

Változott a fogászati ügyelet 
rendje: a szolgáltatás hétvé-
gén és ünnepnapokon reggel 
6-tól 10 óráig érhető el. 

– Két és fél évig működött a meg-
szokott ügyeleti rendszer – tudtuk 
meg dr. Ónodi Izabella fogorvos-
tól, önkormányzati képviselőtől. 
A doktornő azt is elmondta, hogy 
szakorvosi tanulmányai miatt a 
jövőben az eddigieknél kisebb 
mértékben számíthatnak dr. Dan-
kó Dániel közreműködésére. Az 
viszont nagy öröm és jó hír, hogy 
új, fiatal kollégát is köszönthetnek 

az ügyeleti csapatban dr. Tarjányi 
Bence személyében, akivel a kö-
zeljövőben a páciensek is találkoz-
hatnak. Amennyiben felhívásukra 
jelentkezik még orvos, visszaállít-
ható lesz a mindennapos ügyeleti 
rendszer is, ami egyedülállónak 
számított a térségben. 

Egy ideje helyi oltópontokon is 
találkozhatunk dr. Ónodi Izabellá-
val, aki önként jelentkezett a fel-
adatra. Az oltással kapcsolatban 
azt tanácsolja, hogy ne féljünk tőle, 
a felmerült kérdéseket szakembe-
reknek tegyük fel, és mindig hiteles 
forrásokból tájékozódjunk.  Z. A. 

Ebzárlat és legeltetési 
tilalom április közepéig
Ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendelt el a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal a ró-
kák veszettség elleni orális 
immunizálása miatt március 
27-étől április 16-áig. A tilalom 
a kiskunfélegyházi, a bajai, a 
bácsalmási, a jánoshalmi, a 
kalocsai, a kiskunhalasi, a kis-
kunmajsai és a kiskőrösi járás-
ban érvényes.

Az ebekre, macskákra és legelő ál-
latokra kiterjedő zárlat célja, hogy 
a kijuttatott, vakcinát tartalmazó 
csalétkeket a vörös rókák helyett 
ne a háziállatok vegyék fel. A csa-
létekszórás a lakott, beépített te-

rületeket nem érinti. A veszettség 
vírusára a vadon élő és a házi 
emlősállatok egyaránt fogékonyak. 
Hazánkban a fertőzés fő fenntartói 
a vörös rókák, ezért azok megelő-
ző immunizálása kiemelten fontos 
állategészségügyi feladat.

A csalétek kerek, barna színű, 
az ember számára kellemetlen 
szagú, belsejében alumínium 
bliszterben található a vakcina. 
Ha a vakcina az ember szájába, 
orrába vagy megsértett bőrére 
kerül, azonnal orvoshoz kell for-
dulni. Amennyiben a vakcina kéz-
re vagy más fedetlen testrészre 
jut, azonnal le kell mosni szap-
pannal és bő vízzel.

Felújítják a PG-t a 
kényszer szünet ideje alatt
A digitális oktatás alatt is zajlik az élet a Kiskunfélegyházi 
Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kol-
légiumban. November óta az iskola technikai személyzete 
folyamatosan szépíti az iskolát. Mióta nincsenek diákok az 
intézményben, azóta kifestették az 1-es és a 10-es termet, 
a 24-es mérőlabort, az iskolai könyvtárt és a tanári klubot. 

Az elkészült festésnek és mázo-
lásnak köszönhetően megújult 
az iskola alagsorának egy része, 
továbbá a főlépcsőház olajlá-
bazata. Jelenleg a 32-es terem 
teljes körű felújítása zajlik, ahol 
a XXI. század elvárásainak meg-
felelő CISCO-labort alakítanak 
ki. A kollégiumban megújult a 9. 
háló és a klubszoba. Az iskolave-
zetésnek még számos terve van 
a felújításokat illetően, amelyek 
ütemezését a normál munka-

rend visszaállításától teszik füg-
gővé. Jelenleg is zajlik a 2020 
végén elnyert 150 millió forintos 
támogatásnak a felhasználása, 
adminisztrálása. A pályázatnak 
köszönhetően már megérkezett 
az iskolába egy 3D koordináta 
mérőgép és 17 korszerű szá-
mítógép. A következő hetekben 
számos iskolabútor és eszköz 
gazdagítja az intézményt, hoz-
zájárulva ezzel a PG színvonalas 
oktatásához. 
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Közösségi oldalán jelentette 
be Csányi József polgármester 
a hírt: nem sokáig kell már vár-
niuk a félegyházi bmx-eseknek, 
rollereseknek és gördeszká-
soknak, hogy a legkorszerűbb 
körülmények között hódoljanak 
szenvedélyüknek, ugyanis a 
félegyházi fiatalok és a város-
vezetés összefogásának ered-
ményeként hamarosan meg-
épülhet egy bmx freestyle pálya 
a volt Vasas-pálya területén. A 
létesítmény megépítésére 14,5 
millió forint pályázati forrás-
ból és 15,5 millió forint önkor-
mányzati önerőből kerülhet sor. 

Mint ismert, a város extrém spor-
tolói korábban a Petőfi-lakótelepen 
tudtak gyakorolni, ahol tulajdon-
képpen néhány monolit tömb állt 
rendelkezésükre. Amikor ennek 
helyén – a CLLD, azaz közösség-
vezérelt helyi fejlesztések projekt 
keretében – sportpark épült, a 
bringások, deszkások és korisok a 
belvárosba tették át székhelyüket. 
Csakhogy a Zöld város pályázatnak 
köszönhetően megújult környezet 
védelmében ez nem maradhatott 
így. Ezt követően keresték fel a fi-
atalok képviselői a polgármestert 
és a jegyzőt, és kértek segítséget 
egy kompromisszumos, valameny-

nyi érintett fél számára elfogadható 
megoldáshoz. Így született meg az 
a megállapodás, hogy egy nyertes 
pályázat esetén az önerőt Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzata 
magára vállalja. 

A fiatalok és az önkormányzat 
összefogásának keretében idén 
februárban nyújtották be azt a pá-
lyázatot, ami az Aktív Magyaror-
szágért Kormánybiztos Iroda és a 
MAKETUSZ (Magyar Kerékpáros 
Turisztikai Szövetség) 300 millió 
forintos forrással meghirdetett Or-
szágos Bringapark Program 2021 
kiírásán most 14,5 millió forintot 
nyert. 

– Tekintettel a korábban tett 
ígéretre, a 30 millió forint költség-
vetésű projekt fennmaradó részét, 
azaz 15,5 millió forintot az önkor-
mányzat fedezi – jelentette ki Csá-
nyi József. 

A polgármester arról is beszá-
molt, hogy a beruházás keretében 
a Vasas-pálya területén egy 16x34 
méteres, 544 négyzetméter alap-
területű pálya valósul meg, igen 
szigorú elvárások szerint. Erre 
10 darab „pro” minősítésű, azaz 
professzionális pályaelem kerül. A 
létesítmény – fogalmazott a polgár-
mester – megfelelő engedélyekkel 
és minősítéssel rendelkező, verse-

nyek rendezésére alkalmas, párját 
ritkító profi pálya lesz. 

A fejlesztés jelenleg a támogatási 
okirat aláírásának fázisában van. 
Ezt követi a kivitelező kiválasztása 
beszerzési eljárás keretében, majd 
maga az építés, ami egyébként két 
ütemben valósul meg. Első lépés-
ként a nagy szilárdságú, speciális 
csiszolt betonpálya készül el, majd 
a pályaelemek felszerelése és a mi-
nősítés megszerzése következik. 
A speciális szakmai szempontok 
érvényesülését a MAKETUSZ minő-
ségi ellenőre garantálja, aki folya-
matosan felügyeli a kivitelezést is. 
A félegyházi extrém sportpályát a 
tervek szerint még ebben az évben 
birtokba vehetik a sportolók. 

Fontos megemlíteni, hogy a Va-
sas-pálya teljeskörű felújítását, re-
habilitációját célzó, jelenleg bírálat 
alatt álló európai uniós projekt ke-
retében egy multifunkcionális gör-
pálya is megépül a közeljövőben. 
Az így megvalósított két pálya már 
országos szinten is unikumnak szá-
mító lehetőséget nyújt Félegyházán 
az extrém sportok szerelmeseinek 
akár versenyzésre, vagy csak a sza-
badidő hasznos eltöltésére.

A mellékelt fotón a Nádudvaron 
megvalósult skatepark látható. Ezzel 
hasonló műszaki tartalommal való-
sul meg a félegyházi beruházás is.

Környezetrendezés az Alsótemetőben
Tavaly ősszel kezdődött el az 
Alsótemető Bikahegy felőli, 
hátsó területének rendezése. 
A temetőnek ez a része az új 
ravatalozóhoz való közelsége 
miatt került előtérbe. 

A tervek szerint az elkövetkező 
évek során itt egy új – két oldalán 
ligetesen fásított – temetőkerti 
sétaút választja majd el a sírker-
tet a temetőhöz közvetlenül kap-
csolódó vízállásos, úgynevezett 
természeti területtől. Ez a sétaút 
a ravatalozótól indul és mintegy 
350 méter hosszon tárja fel a te-
mető nyugati, 5-ös út felőli részét. 

Első ütemben 2020-ban elké-
szült az út kanyargós nyomvo-
nala és mellette a ligetes fásítás, 
valamint a ravatalozó előtti tér-
burkolatban kis növénykazettákat 
készítettek, amelyekbe fákat tele-
pítettek. A napokban pedig évelő 
növényeket ültettek a fák köré, a 
fák alá pedig padokat helyeztek 
ki a városfenntartó cég munka-
társai. Mivel a cég gondozza a 
város közparkjait is, a temetőben 
most ültetett növények a már be-
állt, elszaporodott, szétosztásra 

szoruló közparki növények. A vá-
rosi parkokban, zöldfelületeken 
ugyanis már sok száz faj és fajta 
évelő él, amelyek szaporulata adja 
a növényanyagot – amikor és ahol 
csak lehetséges – a pótlásokhoz, 
illetve a kisebb új ültetésekhez. 
Így került most a temetőbe tör-
pe mandula, tolborzfű, kisázsiai 
macskahere, tarackoló őszirózsa 
és orbáncfű is.

A növényápolási munkák ré-
szeként a fák törzse köré és a 
cserjék, évelők közé legalább 5-6 
centiméter vastagságban talaj-
védő mulcsterítés kerül, ami a 
zöldfelületekről kikerülő aprított 
növényi részekből készül. Így a 
városi zöldfelületeken nem kelet-
kezik zöldhulladék, mivel minden 
zöld anyag valamilyen formában 
valamelyik városi zöldfelületen 

helyben komposztálódik, vagy be-
kerül a talajba. 

A ravatalozó előtt, a fák alá ki-
helyezett padok a temetési szer-
tartásra érkezőkön túl a temető-
kertbe látogatók megpihenését is 
szolgálják majd, de a hosszabb 
távú tervek szerint az új, kanyar-
gós sétaút mellett is padok tennék 
majd teljesebbé a temető kerti 
funkcióját. 

Párját ritkító, 
profi skate- pálya épül 

a Vasas-pályán

A növényültetéssel együtt a tavaly késő 
ősszel telepített fákat is megmetszik a 
városfenntartó cég kertészei 
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Tavaszi start a zöldfelületeken 
Sándor, József, Benedek idén 
zsákban hozott – hideget. Tekin-
tettel arra, hogy a hózáporos, 
téliesen éles levegőjű napokat 
nem túl régen még országos 
melegrekordot állító 21 Celsi-
us fok előzte meg, növény és 
ember egyaránt megzavarodott 
némileg. A mind gyakoribb, rö-
vid idő alatt tapasztalható nagy 
hőmérséklet-ingadozások, a 
sűrűbben jelentkező aszályos 
időszakok a szakemberek sze-
rint a klímaváltozás jelei. 

A csapadékhiány, valamint a sűrűn 
változó fagy és meleg napsütés 
szárító hatása miatt nehezen elő-
bújó növények jelzik a tavaszi újra-
induláshoz szükséges víz hiányát. 
A kialakuló szárazságot némileg 
ellensúlyozza a növényágyak talaját 
takaró mulcsterítés, de a várható-
lag hirtelen magas hőmérséklettel 
berobbanó tavaszi napsütés gyors 
vízpótlást fog szükségessé tenni. 

Ez azonban a többhektárnyi öntö-
zött városi zöldfelületeken jelentős 
előkészületet kíván. A téli fagyok 
beállta előtt gondosan víztelenítet-
ték a több kilométer hosszú öntö-
zőhálózatot és annak gépészetét. 
Az újraindításhoz át kell mosatni 
(pl. a kútvíz lerakódott anyagainak 
eltávolítása érdekében) valamennyi 
földalatti vezetéket és ki kell próbál-
ni a szórófejeket. Ezeket a munká-
kat a szakemberek az idén március 
22-ére elvégezték. 

Csupán kis adalékként: tavaly az 
erősebb téli fagyok és a némiképpen 
egyenletesebb tavaszi felmelegedés 
miatt már március 18-án öntözni 
volt kénytelen a városfenntartó cég, 
idén erre várhatólag csak március 
végén kerül sor. Az öntözés beindí-
tását követően rövid időn belül be 
kell állítani az összesen több, mint 
200 önálló öntözött egységre osz-

tott területen az öntözési időket, 
és az öntözés gyakoriságát, külön 
a gyepfelületekre és külön a virág-
felületekre. Ezt a különböző területi 
adottságok (pl. árnyékoltság, terep-
viszonyok, talajminőség) mellett az 
éppen adódó időjárási viszonyok is 
jelentősen befolyásolják. 

Tavaly – az új öntözőrendszer 
beüzemelési évében – ez több hétig 
tartott, mivel folyamatosan finom 
állításokat kellett végezni. Idén, a 
tavaly szerzett tapasztalatok nyo-

mán már talán lényegesen kevesebb 
időt vesz igénybe a beállítás. A for-
ró nyári napokon a teljes rendszer 
gyakorlatilag 24 órában működik, 
tavasszal azonban ennyi vízpótlásra 
még nincs szükség. Előreláthatólag 
a talaj szervesanyag-tartalmának 
folyamatos pótlása, illetve a növé-
nyek megerősödése és az állandó 
talajtakarás is csökkenteni fogja a 
szükséges öntözés mennyiségét. 

A szakemberek által prognosz-
tizált mind szélsőségesebbé váló 

időjáráshoz csak egy rugalmasan 
reagáló, minél több tényező – így az 
öntözés mértéke, módja, jó talajál-
lapot, helyes növényalkalmazás… 
– egymásra hatásának folyamatos 
optimalizálásával lehet alkalmaz-
kodni. Erre kidolgozott, bárhol és 
bármikor alkalmazható módszer 
nem létezik, csak a menetközben 
megszerzett tapasztalatok eredmé-
nyeinek egymáshoz igazítása jelent-
het megoldást – mondta el Nagy 
Ágnes városi főkertész.

Fotó: Szabó Gábor

Véget ért a foglalkoztatás-növelést célzó program
Még február 24-én, online módon tartották meg a TOP-forrás-
ból megvalósult Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Fog-
lalkoztatási Paktum európai uniós projekt zárórendezvényét.

A projekt keretében 421.61 millió 
forint vissza nem térítendő euró-
pai uniós forrás állt rendelkezésre 
Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa 
járások településein a foglalkoz-
tatás-növelést célzó foglalkozta-
tási együttműködések, partner-
ségek, paktumok létrehozására 

és a paktumok foglalkoztatási 
programjainak megvalósítására. 
A projektet sikeresen valósítot-
ta meg Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata, a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal (BKMKH), 
a Kiskunmajsai Többcélú Kistér-
ségi Társulás és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat által létrehozott 
konzorcium.

A közvetlen célcsoportjába 
tartoztak a munkaadók, az ál-
láskeresők, a munkavállalók és a 
munkaerő-piactól jelenleg távol 
maradó, potenciális munkaválla-
lók (hátrányos helyzetűek, inak-
tívak), valamint a munkaerő-pi-
acot befolyásolni képes további 
partnerek. A program célja a Kis-
kunfélegyházi és Kiskunmajsai 

járások területén a foglalkoztatás 
színvonalának növelése, valamint 
az inaktivitás és a munkanélküli-
ség mérséklése volt a helyi mun-
kaerő-igények figyelembevétele 
mellett, a hátrányos helyzetű és 
inaktív álláskereső személyek 
képzésével és munkaerő-piaci in-
tegrálásával. A projekt vállalása 
271 fő munkaerő-piaci progra-
mokba történő bevonása és 149 
fő álláshoz juttatása volt.

Az első tavaszi hagymás virágok
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Körkérdés: Változtak-e a munkakörülményei?
A pandémia miatt kialakult helyzet sok mindent átírt, többek 
között a munkavégzésünk napi gyakorlatában is. A kontaktusok 
számának minimalizálása miatt bizonyos foglalkozások körében 
soha nem látott mértékben alkalmazzák például a home office-t, 
vagyis az otthonról történő munkavégzést, másutt az online ügy-
intézés bevezetése terjedt el. A kereskedelemben megugrott a 
házhozszállítás aránya, és egyre gyakrabban az áru vagy a ter-
mék „megy” a vevőhöz. Persze olyan foglalkozások is vannak, 
ahol elkerülhetetlen a személyes találkozás. Itt az érintettek 
egészségügyi biztonságát szolgáló intézkedések változtattak a 
megszokott rutinon. Körkérdésünkben arra kerestük a választ, 
hogyan hatottak a félegyháziak munkavégzésére a vírushelyzet, 
illetve a harmadik hullám miatt bevezetett szigorítások. 

Bajzák Györgyné (65): – Nyugdí-
jas vagyok, így engem nem érintet-
tek a korlátozások. Igyekszem a 
gyerekeimnek abban segíteni, hogy 
tanulok az unokákkal és vigyázok 
rájuk. Így a felnőttek tudnak dol-
gozni, nem kell szabadságot kiven-
niük azért, mert nem tudják a fel-
ügyeletet megoldani.

Cseh István (52): – Ausztriában, az 
építőiparban dolgoztam, de decem-
ber óta nem tudok munkát vállalni. 
Megszűnt a vírus miatt az a cég, ahol 
alkalmazásban álltam, csak re-
ménykedni tudok, hogy rövidesen 
ismét lesz lehetőségem dolgozni.

Fekete Attiláné (46): – Egy cuk-
rászdában dolgozom, ahol jelenleg 
csak elvitelre tudjuk kiszolgálni a 
vásárlókat. Kicsi unokáim vannak, 
akiknek most a kormányrendelet 
értelmében nincs rendes óvodai 
ellátásuk, így velük még több időt 
tudok tölteni, mint ezelőtt. Rend-
szeresen besegítek a lányoméknak 
a gyerekfelügyeletben.

Hajdú Aladár (39): – A közterek 
tisztaságáért vagyok felelős, így az 
én munkavégzésemet nem befo-
lyásolták a korlátozások. Amit vi-
szont észrevettem, hogy mivel 
nincs annyi ember az utcákon, ke-
vesebb szemetet kell napi szinten 
összeszedni.

Cseri Györgyné (55): – Helyi bolt-
vezető kisvállalkozóként próbálok 
alkalmazkodni a vírus okozta új 
helyzethez, a szigorításokhoz. Je-
lenleg nyitva lehetek, de sajnos 
visszaesett a forgalom. Ezt legin-
kább annak tudom be, hogy első-
sorban a legfontosabb dolgokat 
veszik meg a vásárlók. Egyéb terü-

letek, például az online ügyintézés 
terén fellendülést tapasztalok.

Csordás Tamás (31): – Vendéglá-
tósként nagyon rosszul érintett a 
vírushelyzet és a vendéglátóegysé-
gek bezárása. Ehhez kocsmáros-
ként nem lehetett alkalmazkodni. 
Az emberek társas lények, szüksé-
gük van az emberi kapcsolatokra 
és a közös élményekre. Ezekben 
most gátolva vagyunk. Azt gondo-
lom, hogy egységes szabályozásra 
lenne szükség globális szinten. Azt 
nem tartom teljesen jónak, hogy az 
egyik országban kinyitnak a ven-
déglátóhelyek, míg a másikban be-
zárnak éppen. Összefogásra bizta-
tok mindenkit.

Tarjányi Lászlóné (60): – A ke-
reskedelemben dolgozom. A mun-
kámat nem tudom otthonról ellát-
ni, ezért bejárok a munkahelyemre, 
de igyekszem a szokottnál is job-
ban odafigyelni a higiénés szabá-
lyokra és a biztonsági előírásokra. 
A korábbiakhoz képest annyi a vál-
tozás, hogy az este nyolc óráig tar-
tó nyitvatartás helyett jelenleg 
csak hétig dolgozhatunk. 

Ónodi Ferenc (28): – Borbélyként 
dolgozom, nagyon megviselte a 
szakmát a vírus megjelenése. Az 
igények is változtak, kevesebben 
kérnek szakálligazítást, hiszen a 
maszk takarja az arc nagy részét. A 
törvényi szabályozás értelmében 
sajnálatos módon zárva kell len-
nünk, de nagyon remélem, hogy ha-
marosan folytathatjuk a munkánkat.

Kása Zsuzsa (58): – A Kiskunfél-
egyházi Móra Ferenc Gimnáziumot 
vezetem 2020. március 16-a óta a 
kihirdetett veszélyhelyzetre vonat-
kozó szabályok szerint. Vezetői 
munkámban ezek a rendelkezések 
csak annyi változást hoztak, hogy a 
napi operatív teendők mellett ko-
ordinálni kell a vírushelyzet miatt 
megkívánt feladatokat is. Ezt hely-
színileg vezetőtársaimmal a gim-
náziumból tesszük. Tanulóink nagy 
része majd egy éve kényszerül di-
gitális oktatásra, a kollégák pedig 
választásuk szerint otthonról, vagy 
az iskolából tartják az online órá-
kat. A végzősöknek igény szerint 
kiscsoportos jelenléti felkészítést 
nyújtunk, de a jelenlegi, fokozott 
veszélyhelyzetben ez is visszafo-
gott. A gyerekek, a „zsizsegés” na-
gyon hiányzik mindannyiunknak.

Csőszi Viktor (35): – A Rádió 
Smile ügyvezetőjeként számomra 
a rendezvények elmaradása jelen-
tette a legérezhetőbb változást. 
Nem volt minden héten tele a nap-
táram, hogy mikor, hova kell men-
nem tudósítani. Júniustól novem-
berig volt egy kevés esemény, de 
azóta – néhány sajtótájékoztatótól 
eltekintve – a négy fal között telnek 
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a mindennapok. Ezért is, amikor 
csak tehetjük, kimozdulunk a sza-
badba túrázni, sétálni. Az ülőmun-
ka miatt egyébként is fontosnak 
tartom és igénylem is. Nagyon hi-
ányzik a közös munka a többi, helyi 
sajtóban dolgozó kollégával, kollé-
ganővel, mert ezek mindig jó han-
gulatban telnek. Idén már másod-
szorra maradt el a március 15-i 
sajtónapi fogadás, amikor úgy tu-
dunk hosszabb időt eltölteni egy-
mással, hogy nem a munka miatt 
vagyunk ott. Innen is kívánok min-
den érintett szervezetnek, üzlet-
nek, vállalkozásnak kitartást!

Némethné Faragó Erika (46): – 
A Generali Biztosító kiskunfélegy-
házi kirendeltségének vezetője 
vagyok. A korlátozások ellenére 
ugyan nyitva lehetne az iroda, de 
elsősorban családunk érdekében 
úgy döntöttem, hogy zárva tartok. 
Az ügyfeleknek szinte mindenben 
– online vagy telefonon keresztül 
– tudok segíteni otthonról is, akár 
ügyintézésről, akár szerződéskö-
tésről van szó. Úgy érzem, hogy 
ezt el is fogadják, keresnek, hi-
szen az élet nem állt meg, csak 
kicsit más lett.

 

Ifj. Udvardi István (45): – Madár-
mentő önkéntesként a hosszú utak 
miatt az este 8-ig történő haza-
érést volt a legnehezebb betartani. 
A korlátozás miatt például a késő 
délután befogott, nyílt töréses, 
sürgős ellátást igénylő madarat 
sem lehetett azonnal a hortobágyi 
Madárkórházba vinni, hanem más-
nap reggelig otthon kellett gondos-
kodni róla. Szerencsére igazolás-
sal februártól ez a probléma 
megoldódott.

Virágh Henrietta (27): – Idén ja-
nuárban kezdtem el dolgozni a kis-
kunfélegyházi Móra Ferenc Gimná-
ziumban konyhai kisegítőként. 
Márciusban, a vírushelyzet miatt 
bevezetett rendelet értelmében 
már a hatosztályos gimnáziumi 
osztályok diákjai sem jöttek iskolá-
ba. Szerencsésnek tartom még így 
is a helyzetemet, mert nem ma-
radtam munka nélkül ebben a ne-
héz időszakban sem. Most az ön-
kormányzatnál takarítok, ha 
visszajöhetnek a gyerekek az in-
tézményekbe, én is visszatérhetek 
az eredeti munkahelyemre.

Majtecsik Ferenc (66): – A Ma-
gyar Villamos Művek félegyházi 
üzemében dolgoztam már nyugdí-
jasként. Amikor a napelem gyártá-
sát nemrégiben megszüntették, 
elbocsátottak. Egy hónapja szak-
emberként újra visszahívtak, de ez 
a projekt életképtelenné vált és is-
mét munka nélkül maradtam. Nem 
rendítettek meg ezek a dolgok, a 
koronavírus-járvány miatt kiala-
kult bezártságot is jól viselem. 
Kertet építek a ház körül és gondo-
zom minden nap. Kaktuszaimat 
házasítom, és lassanként a sza-
badba ültetem őket. Szóval, jól va-
gyok ebben a helyzetben is.
Pállné Dakó Eszter (40): – A Páll 
Fűtéstechnika Kft. egyik ügyveze-
tője vagyok. 2020 tavasza – amikor 
az első hullám miatt hozott szigo-
rításokhoz kellett igazodnunk – a 
jelenleginél lényegesen nagyobb 
változást hozott a munkakörülmé-
nyeinkben, az életünkben. A vállal-
kozásunk tekintetében a kötelező 
intézkedéseket bevezettük, és tart-
juk is: a kötelező maszkhasználat, 
folyamatos szellőztetés és távol-

ságtartás mellett pedig próbáljuk 
a személyes kontaktusok számát 
csökkenteni. Szerencsére egyre 
többen alkalmazzák az e-mailt és 
a telefonos megkeresést, valamint 
hamarosan elindulhat a webáru-
házunk is, amivel ugyancsak el-
kerülhető a sorban állás. Miután 
sikerült mindenkinek belerázódni 
ebbe a furcsa, óvatos helyzetbe, 
tulajdonképpen működik így is a 
munka és az élet. De azért nagyon 
várjuk, hogy visszatérhessünk a 
régi kerékvágásba! 

Rózsa Pál (52): – A Kiskunfélegy-
házi Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakképző Iskola igazgatója-
ként szembesülnöm kellett vele, 
hogy nem találkozhatok úgy a diá-
kokkal, mint azelőtt. Egész egysze-
rűen hiányoznak, nehéz így, hogy 
nincsenek jelen az iskolában, fizikai 
valójukban. A pedagógusok is java-
részt otthonról dolgoznak, az érte-
kezleteket is online módon bonyolít-
juk le. Egy idő után viszont rájöttünk, 
hogy ebből is meg kell tanulnunk a 
jót kihozni és olyan utakat ismertünk 
meg, amelyek eddig járatlanok vol-
tak számunkra. Kicsit kitágult a vi-
lág, online nyílt napokat szervez-
tünk, versenyekre készültünk 
pusztán az elektronikus térben. Be-
bizonyosodott most is, hogy nincs 
lehetetlen, csak tehetetlen. Igaz, 
hogy megváltoztak a körülmények, 
de megpróbáltuk a lehető legtöbbet 
kihozni így is a lehetőségekből.
Petyovszkiné Kovács Margit (53): 
– Magyar-orosz-angol szakos tanári 
végzettséggel rendelkezem. Hato-
dik éve dolgozom a Constantinum 
Katolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Technikum, Kollégium-
ban főállású angoltanárként. Ebben 

a tanévben 6 csoportban tanítok 
angolt nyolcadiktól a 11. osztályig, 
és a 9. NY osztály osztályfőnöke 
vagyok. A járványügyi szigorítá-
sok miatt tavaly november óta a 
középiskolás tanítványaimat digi-
tálisan oktatom. Órarend szerint 
megtartom minden tanítási órá-
mat, ellenőrzöm a házi feladatokat 
és igyekszem naprakészen végezni 
az adminisztrációs munkámat. A 
számonkérések nálam általában 
szóbeli felelések formájában tör-
ténnek Messengeren keresztül, ami 
egyúttal lehetőség egy kis szemé-
lyes beszélgetésre is a tanulókkal. 
Szabadidőmben szakdolgozatot és 
beadandókat írok, mivel ebben a 
félévben fejezem be tanulmányai-
mat a Szegedi Tudományegyetem 
pszichológia szakán. 

Én magam is igyekszem alkal-
mazkodni ehhez az újfajta, tanter-
men kívüli digitális tanrendhez, de 
egyre jobban hiányoznak az emberi 
kapcsolatok a diákjaimmal, a szü-
lőkkel és a kollégákkal. Különösen 
sajnálom a kilencedikes osztályo-
mat, akik sok izgalmas program-
ról, élményről maradtak le ebben 
az embert próbáló időszakban. 

Fekete Hortenzia (33): – A ven-
déglátásban dolgoztam eddig, de 
sajnos a munkahelyem megszűnt a 
vírus megjelenése miatt. Szerettem 
volna új munkahelyet megpályázni, 
de a pandémia harmadik hulláma 
ezt lehetetlenné tette. A kislányom 
óvodás, most vele vagyok otthon, 
mindent együtt vagyunk kénytele-
nek elintézni, megoldani. Sajnos 
lassan feléljük a megtakarításain-
kat. Nagyon bízom benne, hogy rö-
videsen változik a helyzet, és újra 
munkába tudok állni.
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Szikrakerti mesék – nagyvárosi  
panellakásból a tanyasi létbe 

A történet körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdődött, amikor a kecs-
keméti Lengyel család megvásárolta Lakitelek mellett azt az in-
gatlant, ahol későbbi életüket kívánták leélni. Eleinte hétvége-
ken látogattak el, élvezték a vidéki életet, szalonnát sütöttek, 
szabadban voltak. 3-4 év is eltelt, mire megérett az idő arra, 
hogy teljesen elhagyják a várost és végérvényesen beszippant-
sa őket a tanyasi élet. Akadtak buktatók az elején, de ma már 
4 gyermekkel, kétszáznál is több tagot számláló állatállomány-
nyal, a sajtkészítés tudományával, elapadhatatlan energiával és 
rengeteg szeretettel élik mindennapjaikat, amiről az édesanya, 
Lengyel Ágnes mesélt nekünk.

– Mi vezetett végül is oda, hogy 
feladtátok a városi életet?

– Három gyerekkel és egy ku-
tyával, 54 m2-en már nem bírja az 
ember egy idő után. Házakat kezd-
tünk keresni és hamar rájöttünk, 
hogy ha nem akarjuk magunkat 
hatalmas adósságba verni, akkor 
vidéken kell keresgélni. Így buk-
kantunk rá Lakitelek mellett arra 
a mézeskalács házra, amit megvá-
sároltunk. Nem volt pénzünk akkor, 
hogy kiköltözzünk, de minden hét-
végénket ott töltöttük, és ha akadt 
egy kis plusz, azt rögtön a házra 
költöttük, csinosítottuk. Az adás-
vétel után eltelt néhány év, mire 
véglegesen a vidék mellett tettük 
le a voksunkat, ekkor kezdődött a 
tanyasi életünk. Tisztában voltunk 
vele, hogy nem lesz egyszerű, hogy 
nem lesz olyan komfortos, mint a 
városi életünk, mégis úgy gondol-
tuk, hogy jó döntés volt. Szó szerint 
küzdöttünk az elemekkel az elején: 
nekem sejtelmem sem volt példá-
ul arról, hogyan kell tüzet gyújtani. 
Nem tudtam, hogy ha szaporodik 
az állatállomány, vele szaporodnak 
a patkányok, a bolhák is. Utóbbival 

valóságos háborút vívtunk, mire 
sikerült megfelelően kiirtani őket. 
Volt olyan, hogy fejbe rúgott a te-
hén és én elájultam az istállóban, 
de előfordult, hogy beázott a ké-
mény is. Egy idő után szemléletet 
váltottunk a férjemmel és meg-
oldandó feladatként tekintettünk 
arra is, ha a kecske tizenötödik al-
kalommal ugrott ki a kerítésen. És 
nem utolsósorban: megtanultunk 
nevetni ezeken. Megtanultuk, hogy 
nem kell túl komolyan venni ma-
gunkat, hiszen ez a rengeteg prob-
léma és nehézség, ami adódik, az 
hozzátartozik ahhoz a hatalmas 
kalandhoz, amivel ez az életforma 
jár.

– Az állatállomány folyamato-
san szaporodott. Milyen jószá-
gok voltak az elsők?

– Egy tyúkkal és három kiscsi-
bével kezdődött az állatállomány. 
Aztán lett még tyúk és lett még 
csirke. Később keltetőgép. Aztán 
kacsatojások, pulykatojások. Ér-
keztek kecskék, majd tehéntulaj-
donosok lettünk. Valamivel több, 
mint 200 állattal osztjuk meg most 
a mindennapjainkat. Mi húst már 

nem veszünk. E téren is önellátók 
vagyunk. Megszületett közben a 
Szikrakert nevű Facebook-oldal, 
ami tulajdonképpen egy személyes 
blog. Itt megosztom az örömein-
ket, a küzdelmeinket, olyan szto-
rikat, amiken megtanultunk mi is 
nevetni.

– Hogyan telik egy napotok?
– A munkák nehéz fizikai részét 

a férjem végzi. Ő nem adta fel a 
munkáját, amit nem is várnék el 
tőle, hiszen nagyon jó szakember 
és sokat tanult azért, hogy minél 
jobb legyen. Mielőtt elmegy dol-
gozni, lefőzi a kávét minden reg-
gel fél 4-kor. Aztán indul a munka, 
hiszen mire a gyerekek felkelnek, 
addig meg kell fejni, ellátni az ál-
latokat. Ideális esetben ők elmen-
nek iskolába, óvodába, én pedig 
hozzákezdek azonnal feldolgozni 
a tejet. Sajtokat készítek, amit ma 
már hivatásomnak tekintek. Ez egy 
alkotó, kreatív tevékenység, amitől 
boldog vagyok. Meggyőződésem, 
hogy boldog anyukák tudnak bol-
dog gyerekeket nevelni, ezért szok-
tam is mondogatni a férjemnek: 
„happy wife, happy life!”

– Hogyan kezdtél el sajtokat 
készíteni?

– Elmondhatatlanul nehéz volt 
az elején. Volt egy kecskénk és 
nem tudtuk meginni azt a sok 
tejet, amit adott. Elkezdtem ku-
takodni, hogy hogyan lehet a fe-
lesleges tejből sajtot készíteni. 
Igazából a járvány kezdete után 
került fókuszba ez a kérdés, hiszen 
nem akartunk boltba járni, így vá-
sároltunk még tehéntejet és abból 

is sajt készült. Annyi lehetőséget 
rejtett számomra a sajtkészítés, és 
hihetetlenül kreatív dolognak tar-
tom, hogy együttműködsz a boldog 
állatokkal. A vírus első hulláma 
után elmentem sajtkészítő mes-
terekhez, hogy tanítsanak engem. 
Tanfolyamokra jártam, sőt az első 
tehenemet is úgy ismertem meg 
Békés megyében, hogy egy helyi 
asszonynál tanultam. Ő elmesélte, 
hogy az egyik korosabb tehene a 
vágóhídra készül, hiszen nem ad 
már annyi tejet, kiszolgálta az ide-
jét. Kimentem az állathoz, akiben 
egy végtelenül türelmes és barát-
ságos hölgyikét ismertem meg, 
és megsajdult a szívem, hogy ez 
a tehén itt töltötte az életét az is-
tállóban, kiszolgálta az embert, és 
most, hogy csökken a hozam, őt le-
adják a vágóhídra és szalámi lesz 
belőle. Nyilván tudom én is, hogy 
ahhoz, hogy a gazdaság működjön, 
ennek a körforgásnak végbe kell 
mennie, mégis úgy éreztem, hogy 
ezzel a jószággal nagyon tudnánk 
támogatni egymást. Így lett ő az 
első tehenem. Ez a különös kapocs 
most is köztünk van, szinte mintha 
érezne a dologból valamit, mert 
amikor senkinek nem engedelmes-
kedik, akkor jövök én és a „gyere 
Mami, menjünk be” vezényszó és 
rögtön azt teszi, amit szeretnék.

– Hogy érzed most magad és 
hogyan látod az életed 10 év 
múlva?

– Nagyon régóta tudtam, hogy 
valahogy a természettel, az álla-
tokkal összefüggésben szeretnék 
kiteljesedni. Nagy álmom volt, hogy 
felmondhassak a munkahelyemen 
és valamit találjak, ami a tanyával 
összefüggésben egy hivatást ad 
nekem. Hiányzott, hogy nem talál-
tam meg előtte azt, amiben igazán 
kiteljesedhetek. Nagyon szeretek 
anya lenni, de úgy éreztem, hogy 
kell ezen kívül valami, ami a kreati-
vitásomat, az összes művészi haj-
lamomat meg tudja mutatni. Azt 
hiszem, a sajtkészítéssel el tudtam 
ezt érni. Számomra ez a művészet 
netovábbja: együttműködni egy 
elégedett, boldog állattal. A jövőt 
illetően a napokban kezdtem el az 
üzleti tervem kidolgozását. Lesz 
egy sajtkonyhám, szeretnék egy 
látogatóközpontot létrehozni, ahol 
vendégeket fogadhatnék és works-
hopok keretében megmutathatnám 
a tanyasi életet, a sajt-, a szap-
pankészítés titkait. Nagy vágyam, 
hogy gyerekeket fogadhassunk a 
tanyán, megpróbálnám számukra 
közelebb hozni, elérhetőbbé tenni 
az állattartást. Megmutatni nekik 
már egészen kicsi korban, hogy ez 
az életforma megvalósítható és él-
hető.  Z. A. 
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Félegyházán is tanult 
a bécsi kutató
Dr. Karsai Ferenc majdnem kétméteres magasságával, teto-
válásaival és macskák iránti rajongásával bizonyosan ledönt 
minden sztereotípiát, ami az emberek fejében a tudósokról 
él. Félegyházi gyökerekkel a Petőfi Sándor Általános Iskola 
tanulója volt két évig, később a Bécsi Egyetemen diplomázott 
kémia szakirányon, majd a műszaki karon elméleti kémiából 
szerzett doktorátust. Most is Ausztria fővárosában él és dol-
gozik kutatóként, de szeretettel emlékszik a kiskunfélegy-
házi napokra.

A kémia szeretetét minden bi-
zonnyal édesapja oltotta belé, 
aki tanárként művelte ezt a 
szakterületet. Ferenc ma min-
denesetre egy világszínvonalú és 
egyedülálló kutatási program-
ban dolgozik, amelynek kereté-
ben alapanyagok teszteléséhez 
fejlesztenek számítógépes prog-
ramokat. Az úgynevezett VASP 
(Vienna Ab intio Simulation 
Package) egy olyan számítógé-
pes program, amit atomszerű 
anyagok modellezéséhez, elekt-
ronikus szerkezeti számítások-
hoz, kvantummechanikai és mo-
lekuladinamikai leképezésekhez 
használnak. Alkalmazásával 
drága alapanyagokat mellőz-
ve végezhetnek teszteket arról, 
hogy milyen fizikai és kémiai 
tulajdonságok a legkedvezőbbek 
egy új anyag, vagy komponens 
megalkotásához. Ennek jó hasz-
nát vehetik például az autógyár-
tásban, az energiaszektorban, 
vagy a gyógyszergyártásban. 

Dr. Karsai Ferenc szerint ez a 
kutatási szegmens tulajdonkép-
pen az elméleti fizika és kémia 

gyakorlati felhasználása egy 
számítógép segítségével, újabb 
bizonyítékát adva annak, hogy 
elmélet és gyakorlat kéz a kéz-
ben jár. A program megvásárlá-
sával óriási összegeket spórol-
hatnak meg a cégek, no persze 
egy csúcsteljesítményű számító-
gép és magas szintű analitikus 
tudás birtokában. 

A félegyházi általános iskola 
padjait is koptató tudós csapatá-
val az anyagkutatás szédületes 
fejlődésének alakítója, akik a 
folyamatos fejlődés és fejlesztés 
mellett köteleződtek el. V. B. 

Anyanyelvünk varázstávcső, 
amibe belenézve folyton vál-
tozó, színes világok tárulnak 
fel, izgalmas terepasztal, ahol 
élhetünk alkotó fantáziánkkal 
– ez a NyelvÉsz verseny mot-
tója. Egy régi mondás szerint 
csak az nyer, aki mer. Így vol-
tak ezzel a kiskunfélegyházi 
József Attila Általános Iskola 
diákjai is, akik beneveztek a 
NyelvÉsz versenyre. 

Az iskolai fordulót 15 diák írta 
meg, ebből 11 tanuló jutott tovább 

a megyei versenyre. A felkészülés 
meghozta a várva várt eredményt: 
Megyei 1. helyezést ért el Vincze 
Bálint 5. a osztályos tanuló, aki 
ezzel a teljesítményével bejutott 
az országos döntőbe. 

További megyei helyezettek: 3. 
helyezett Elek János – 6. a, 9. 
helyezett Hudák Julianna – 6. a, 

11. helyezett Kósa-Rátkai Janka 
– 2. a, 

18. helyezett Sándor Petra – 
3. a, 23. helyezett Kovács Ráhel 
– 4. a, 

23. helyezett Varjaskéri Vik-
tória – 2. a, 26. helyezett Alács 
Emese – 3. a, 

27. helyezett Elek Janka – 3. 

a, 29. helyezett Hudák Zsuzsan-
na – 3. a, 

31. helyezett Czimer Benjá-
min – 3. a. 

Felkészítő pedagógusok: Hé-
derné Kiss Brigitta, Raffay-
né Fazekas Aranka, Kamasz 
Andrea, Solymosiné Mészáros 
Márta.

Egy tehetséges amatőr
Varga Eszter kiskunfélegyházi hobbisminkes is részt vett az Ing-
lot’s Got Talent „Circus of Beauty” Makeup elnevezésű sminkver-
senyen. A világ egyik legjobb dekorkozmetikumaival foglalkozó 
cég a profi kategóriák mellett tehetséges kezdőknek is kínált 
indulási lehetőséget a megmérettetésen. Az online kihívás rész-
leteiről mesélt Eszter lapunknak.

– Már egészen fi-
atal koromban ér-
dekelt a sminkelés. 
A családom nőtag-
jaitól is azt láttam, 
hogy napi szinten 
odafigyelnek az 
előnyös megjele-
nésre, és kis fes-
téssel még jobban 
kihangsúlyozzák 
arcuk szépségét, 
vagy éppen elrej-
tik előnytelenebb 
részeiket. Szerin-
tem az a fontos 
az arc festésében, 
hogy keretet ad-
junk neki, és meg-
tanuljuk egészsé-
ges keretek közt 
kiemelni azt, ami 
kedves számunkra, 
de ugyanakkor lát-
hatatlan, vagy sej-
telmes eredményt kapjunk, sem-
miképpen sem egy másik arcot. 
Komolyabban tíz éve kezdtem el 
videókat nézni, illetve mestereket 
követni az interneten. Tudásom tö-
kéletesítése érdekében magamon, 
a család tagjain, vagy barátnőkön 
gyakoroltam. Egyre bátrabban, 
precízebben használtam az eszkö-
zöket, amely kellő bátorságot adott 
ahhoz, hogy az amatőr kategóriába 
jelentkezzek. Itt semmilyen kép-
zettségi elvárás nem volt, csupán 

a cirkuszi világot szerették volna 
viszontlátni az interneten bekül-
dött pályamunkákon. Igaz, nem 
értem el dobogós helyezést, de 
nagyon büszke vagyok arra, hogy 
korlátaimat legyőzve a legjobbak 
közt is helytálltam, elismerő okle-
velet kaptam. Ez, és a verseny egy 
új nézőpontot adott számomra, 
ami által új ajtók nyílhatnak meg 
előttem. A jövőben szakemberek 
által szeretném tökéletesíteni a tu-
dásom. V. B.  

NyelvÉsz  
józsefesek
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A szülővárosba idővel nem csak 
emlékeket jár halászni az ember
„A szülővárosba idővel nemcsak emlékeket jár halászni az ember, 
hanem visszakapni egy pillanatra ez ingó, örökké változó élet-
ben és világban a biztonság érzetét.” Márai Sándornak ezzel a 
gondolatával kezdte a beszélgetést dr. Terbe István. A félegyházi 
születésű tudóst, agrárszakembert annak apropóján kérdeztük 
szülővárosához való kötődéséről, életútjáról, hogy március 15. 
alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata 
kitüntetéssel ismerték el pályáját.

– Hogyan kötődik 
Kiskunfélegyházához?

– Itt születtem, itt jártam isko-
lába, itt érettségiztem 1965-ben 
a Petőfi Sándor gimnáziumban. 
Szüleim és nagyszüleim is kiskun-
félegyháziak, illetve kiskunmajsa-
iak. Mindenképpen tősgyökeres 
félegyházinak számítok. Miután el-
kerültem a városból, rendszeresen 
hazajártam, testvéreim és szüleim 
is sokáig itt éltek. 

– Miért a kertészmérnöki pá-
lyát választotta?  

– Szerettem a kémiát, a növénye-
ket, jó tanáraim voltak az általános 
iskolában és a gimnáziumban. A 
kémiára Somfai András (Petőfi 
Sándor Általános Iskola) és Berkes 
Dezsőné Irma néni (Petőfi Gimná-
zium), a biológiára Kapusi János 
(Petőfi Sándor Általános Iskola) és 
Sallai Sándor (Petőfi Gimnázium) 
tanítottak. A kémia szeretetéhez 
hozzájárult, hogy a szűk családi 
körben több mint tíz gyógyszerész 
volt, illetve dédnagyapám és nagy-
apám is a vegyészettel foglalkozott, 
a félegyházi gyufagyárat vezették.

A kémia nagyon szép és érdekes 
terület, és én szerencsés helyzet-
ben voltam, hogy állandóan kísér-
leteztünk, alig vártuk a kémiaórát. 
Volt kémiai szakkör, amikor a szer-
tárban is szabad volt dolgoznunk 
– ez mind nagyon-nagyon érdekes 
és emlékezetes volt számomra. 
Esténként gyógyszerész nagybá-
tyámmal átbeszéltük a látottakat, a 
kísérleteket, sokat mesélt a gyógy-
szerkémiáról. Akkoriban fúrták a 
fürdőszálló mellett a termálkutat, 
otthon működtetett „laboratóri-
umomban” próbáltam a vízmin-
tákból a pH-t, a sótartalmat, a 
jódot meghatározni – szerencsére 
nem ezek az eredmények alapján 
engedélyezték a víz használatát. 
Másik szerelmem a biológia volt, 
sokat fényképeztem a növényeket, 
a rovarokat, persze az akkor még 
kezdetleges fényképezőgépemmel. 
Némedi László tanár úrral a kul-
túrház (Korona) fotólaboratóriu-
mában rengeteg városi esemény-
ről (május elseji felvonulások, 

városi tornarendezvények, iskolai 
kirándulások a Tőserdőbe...) ké-
szítettünk képet, ezek többnyire a 
helyi sajtóban, a Félegyházi Köz-
lönyben jelentek meg. Viszonylag 
jól felszerelt fotólaboratóriuma 
volt a gimnáziumnak is, ott is volt 
lehetőség dolgozni. Illési tanár úr 
által vezetett gimnáziumi önkép-
zőkörben előadást is tartottam a 
természetfényképezésről. Akkori-
ban készítette Terescsényi Bandi 
bácsi (Petőfi iskola rajztanára) az 
első színes diasorozatot a város-
ról, tőle is sokat tanultam. Ren-
geteg pénzt költöttem fotózásra. 
Ilyen formán a kémia és a biológia 
összekapcsolódott, és amikor vá-
lasztani kellett, akkor a kertészetet 
választottam.

– Vannak (voltak) szakmai 
kapcsolatai is a várossal?

– A szakmai indulásomat is 
részben a városnak köszönhetem. 
Nekem nagy segítség volt, hogy a 
helyi Vörös Csillag MgTSz szerző-
dést kötött velem, fizette az ösz-
töndíjamat az egyetemi évek alatt. 
A diplomaszerzés után az akkori 
professzorom, Somos András 

akadémikus meghívott a tanszé-
kére tanársegédnek, ugyanakkor 
engem a szerződésem kötött Fél-
egyházára. Tanáraim megkeresték 
a gazdaság elnökét, Pesír Istvánt, 
és megkérdezték, hogy hozzájá-
rulna-e munkám egyetemi folyta-
tásához, ami azzal járna, hogy az 

ösztöndíj-támogatásomat – amit 
ilyen esetben vissza kellett volna 
fizetni – elengedi. Ma is emlék-
szem, amit az elnököt megkereső 
tanáraim idézték a téeszelnököt: 
„Szerencsére nincs olyan helyzet-
ben a gazdaságunk, hogy az ösz-
szeget visszafizettessük, büszkék 
vagyunk arra, hogy a tudományt 
ilyen formán támogathatjuk.” Ezek 
után gondolom, nem kell magya-
rázni, hogy milyen hálát éreztem 
a gazdasággal szemben, mennyire 
lekötelezettje voltam a városnak.

A gazdaság kertészetének fej-
lesztésében kevesebbet tudtam 
segíteni, viszont a környező fóliás 
és szabadföldi kertészekkel sikerült 
nagyon szoros és jó kapcsolatot 
kiépíteni. Rendszeresen tartottunk 
bemutatókat a városban. Sikerült 
ismert és kiváló kollégákat meg-
nyerni, hogy gyakran tartsanak 
szaktanácsadást az akkori Félegy-
háza környékén (Halesz, Bugac, 
Jászszentlászló, Csanytelek, Pál-
monostora, Tömörkény, Selymes, 
stb.) nagyon virágzó fóliás zöld-
ségtermesztésnek. A város és a 
Mezőgazdasági és Élelmiszer Ke-

reskedelmi cég (MÉK) vezetőivel, 
valamint a helyi szakiskolával ösz-
szefogva évente több alkalommal is 
előadásokkal egybekötött országos 
bemutatót tartottunk. Akkora volt 
az érdeklődés, hogy nem volt olyan 
méretű terem a városban, ahová az 
egész országból ide sereglett szak-
embereket le tudtuk volna ültetni. A 
helyi katonai parancsnok segítségé-
vel és hozzájárulásával a laktanya 
kultúrházában tartottuk a rendez-
vényeinket. Híre volt a félegyházi 
bemutatóknak, a szaklapok és néha 
az országos napilapok is hírt adtak 
az eseményről. Tanítottunk és mi is 
rengeteget tanultunk a gazdáktól. 

– Említette, hogy szeret fény-
képezni. Honnan indult ez a 
szenvedély?

– Első feladatom volt az egyete-
men, hogy állítsak be a növények 
fejlődési rendellenességeiről, így a 
tápanyaghiány betegségeiről kísér-
leteket, és készítsek róluk képeket 
a fejlődési rendellenességek okta-
tásához szükséges diatár összeál-
lításához. Izraelből keresett meg 
egy nálunk többször járt kereskedő, 
hogy megvenné a képek használa-
ti jogát. Egy szóbeli megállapodás 
szerint én odaadtam a diákat, ő 
pedig egy hét múlva visszaadta a 
képeket, és ott helyben kifizette a 
használati jogot. Egy Zsiguli autót 
(80 ezer forint) – ez volt az első ko-
csim – tudtam belőle venni, ekkor a 
fizetésem 3 ezer forint volt. 

– Mit csinál szabadidejében? 
Gondolom, már nyugdíjas.

– Még az elmúlt évben is tar-
tottam előadásokat az egyetemen 
a növényorvos-hallgatóknak abi-
otikus fejlődési rendellenességek 
tárgyból, egy német műtrágya 
gyártó cég szakértője vagyok, és 
rendszeresen publikálok is. Buda-
pest XXIII. kerületében, Soroksá-
ron lakom, aktívan részt veszek az 
ottani civil életben. Van egy polgári 
kör, amelyet vezetek, jövőre lesz 
társaságunk 30 éves. Feleségem-
mel kertes házban lakunk, sokat 
dolgozom a kertben. Van öt uno-
kám – és talán még nincs vége (!) 
– mint az orgonasípok 1 évestől 
16 évesig. Sokat vannak velünk. 
Szeretem a kerületemet, Soroksár 
megőrizte jó értelemben a falusi 
jellegét. Nagy megtiszteltetés ré-
szemre, hogy a XXIII. kerület dísz-
polgárává választottak 2017-ben.

Most, pályám végén látom, hogy 
mennyire igaza volt Einstein-
nek, úgy emlékszem, hogy tőle, 
öregkorából származik a mondás: 
„Az eredmény, a siker: 5 százalék 
tehetség és 95 százalék kemény, 
izzadságos munka.” Az én esetem-
ben 1 és 99 százalék az arány.

 H. S. 
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Táskák az álmokból
Egy álomban megjelent táskával kezdődött minden. Rádi Réka, a 
REQU táskamárka megálmodója, kiskunfélegyházi táskatervező 
hosszú utat tett meg annak érdekében, hogy az álomból valóság 
legyen. Réka nem csak kreatív, hanem okos is. Igazi metropolita 
életet élt, ugyanis Szegeden, Budapesten és Németországban is 
tanult, de mégis a táskatervezés lett a nagy szereleme. Terméke-
inél a minőség és a funkcionalitás kéz a kézben jár. 

– Hogyan indult útjára a REQU 
márka?

– A szüleim a konfekcióiparban 
dolgoztak, én pedig úgy nőttem 
fel, hogy a szépség, a minőség és 
a funkcionalitás háromszöge hatá-
rozta meg a termékválasztásain-
kat. A REQU ötlete spontán módon, 
egyik pillanatról a másikra szüle-
tett meg. Éjszakánként táskákkal 
álmodtam, amelyeket hajnalban 
felkelve, papírra is vetettem. Egyre 
több ilyen vázlatom lett. Szerettem 
volna élőben is látni ezeket a terve-
ket. Egy rövid ideig váratott magára 
a megvalósítás, mivel egészen más 
pályára készültem, közgazdásznak 
tanultam. A szüleim ösztönzésére 
vágtam bele ebbe az álomprojekt-
be, és utána megtettem mindent, 
hogy olyan táskák készüljenek, 
amiket én is szívesen viselnék. Két 
segítőm is akadt: Kurucz László 
a bőrök világába vezetett be, míg 
Nagy Ferenc a logóm tervezését 
vállalta magára.

– Honnan ered a táskák iránti 
érdeklődésed?

– A táskák iránti vonzódásom 
körülbelül kétéves koromban kez-
dődött. Kaptam a szüleimtől egy 
bőr utazótáskát, ami azóta is elkí-
sér minden utamra. Nagyon inspi-
ráló számomra, hogy még mindig 
ugyanolyan szép és ugyanolyan 
örömmel pakolok bele a mai napig.

– Melyik volt az első táskád, 
amelyet legyártattál?

– Az első táskám, amely kéz-
zelfoghatóvá vált, egy üzleti táska 
volt, amellyel az volt a célom, hogy 
egyesítsem a retikült, biztonsá-
gosan lehessen benne hordani a 
munkához szükséges laptopot, és 
egy esernyő is beleférjen. Mindezt 
egy bőr köntösben képzeltem el. 

– Milyen koncepció alap-
ján készülnek a táskáid? Mik a 
stílusjegyeid?

– Mikor megálmodok egy új tás-
kát, arra törekszem, hogy szép, 
praktikus és kényelmes is legyen. 

Szolgálja a hétköznapi igényeinket 
és tegye különlegessé a megjele-
nésünket. Ezért fontos számomra, 
hogy kiváló minőségű legyen és 
egyedi kiegészítőként több funkció-
nak is megfeleljen – legyen szó lap-
toptáskáról, amit clutch-ként, más 
néven borítéktáskaként is felkapha-
tok, vagy egy pakolós bőr hátizsák-
ról, amiben minden elfér és még a 
laptopom is külön rekeszt kap. 

A klasszikus és minimál stílus-
jegyeket is hordozó REQU táská-
kat időtlen daraboknak szánom, 
ugyanis a letisztult vonalak, a 
különleges színek és a változatos 
textúrák lehetőséget kínálnak az 
elegáns és a vagány stílus kedve-
lőinek is. Egyre bátrabban viszem 

bele magam a tervezésbe, és ahogy 
én változok és fejlődök, úgy alakul-
nak a munkáim is. Az egész folya-
matot szeretem: az alapanyagok 
kiválasztásától, a kellékeken át a 
minta elkészültéig. A legédesebb 
része persze az, amikor látom az 
örömet, amit egy-egy táska kivált.

– Hol és hogyan készülnek a 
termékeid?

– A táskák itthon készülnek, ne-
mes anyagokból, kis darabszámban, 
így tényleg a magunkénak érezhet-
jük, és egyedi kiegészítőként hord-
hatjuk a kiválasztottat. Mindenkinek 
van egy „szerelemtáskája”, amitől 
nem válna meg és minden alkalom-
ra jó. Ez lehet egy REQU táska is. 
Legalábbis ez a cél. V. B. 

Fermentált zöldségek a félegyházi piacon
Sokaknak ismeretlen a szó, 
a módszer viszont egyáltalán 
nem újkeletű. Már nagyszü-
leink idején is fogyasztottak 
fermentált ételeket, orvos-
ságnak tartották őket. A bél-
flóra és az emésztés egész-
ségét, egyensúlyát segítették 
vele, hiszen természetes pre- 
és probiotikumok.

A félegyházi piacon is hozzájut-
hatunk, Kanyó Jánosné készíti 
ezt az egészséges ételt. Kérdé-
sünkre elmondta, hogy hordóban 
készítik a fermentált káposztát, 
amit előzőleg egy géppel nagyon 
apróra vágnak, majd sóval, fűsze-
rekkel összekeverik, lezárják, és 
melegebb helyen érlelik néhány 
napig. Ez idő alatt beindul egy 
biológiai erjedési folyamat, ami 
tulajdonképpen a fermentálás lé-
nyege. Hozzátette: jelenleg kísér-
letezik cékla, vegyes savanyúság, 
tök fermentálásával és reményei 
szerint jövőre már a piacon is 
rendelkezésre áll majd ez a sok 
finomság. Z. A. 
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Hazatérnek a gyurgyalagok a Bankfaluba
Példaértékű az a hozzáállás, 
ami Kiskunfélegyházán övezi a 
gyurgyalagok költőhelyének vé-
delmét. Az önkormányzat és a 
madárbarátok nemcsak együtt 
gondolkodik e színpompás, fo-
kozottan védett faj érdekében, 
de tenni sem restek. Ennek a 
felelős gondolkodásnak kö-
szönhető, hogy a telet Afriká-
ban töltő gyurgyalagok – vagy 
ha úgy tetszik méhészmadár, 
vagy piripió – májusban hazaér-
keznek a Bankfaluba.

– A települések növekedése gyakor-
latilag mindig a természetes kör-
nyezet felszámolásával jár együtt. 
Kedvező helyzetben azonban ki-
sebb-nagyobb természetes terüle-
tet tervezett módon kikerül, vagy 
körbenő a település.  Félegyháza 
egy nagyon tipikus, ÉNY-DK irány-
ban elhelyezkedő száraz buckák és 
nedves buckaközi mélyedések vál-
takozó finom domborzati rendjébe 
települt bele. Néhány vizes élőhely 
egy-egy darabja megmaradt a bel-
terület határainál: az Alsótemető 
mögött, a Kálvária mellett vagy a 
Petőfi-lakótelep szélén, ugyanakkor 
az egykori homokdombok – miután 
a hosszú tájfejlődés során eleve a 
szél alakította, formálta őket – a 
megbolygatások nyomán többnyi-
re elpusztultak. És pusztult velük 
a hozzájuk kötődő növény- és ál-
latvilág is. A legújabb városrész, a 
Bankfalu is elért növekedése köz-
ben egy szélfútta löszös-homokos 
természetes buckasort. Az egykori 
tanyavilág helyén, a szép alföldi 

kultúrtájban kialakított lakótelkek 
elkezdtek sorra beépülni, majd szo-
rosan körülölelték a megmaradt kis 
hullámos talajfelszínt egészen ad-
dig, míg a korábbi településrende-
zési tervekben zöldfelületként meg-
maradásra szánt terület már csak 
két telekméretnyi helyen őrizte a 
buckavilág maradékát. Ide pedig 
nyári vendégként továbbra is visz-
szajárt egy-egy vidám kis madár-
csapat: a színes gyurgyalagok raja. 
Májusban érkeznek, a homokdomb 
laza falába vájt kis költőhelyeiken 
fészkelnek egészen szeptemberig, 
amikor melegebb telelőhelyeikre 
költöznek – idézi fel a különleges 

természeti érték keletkezésének 
történetét Nagy Ágnes városi 
főkertész. 

A helyi madárbarátok kezde-
ményezése nyomán a területet az 
önkormányzat helyi védelem alá 
helyezte, majd egy részét 2019-ben 
megvásárolta. Itt található a ma is 
fészkelőhelyül használt löszfal, és a 
Madárbarát Klub koordinálásával 
elkezdődött a terület aktív védelme. 
Ennek köszönhetően száraz ágasfa 
került ki leszállóhelyül, és vízzel töl-
tött edény szolgál itatóhelyül a ma-
daraknak. Van továbbá tájékoztató 
tábla az ide látogatóknak, és fész-
kelőhely az itt szintén előforduló 
molnár- és partifecskéknek. 

Láthatóan az itt élők is megsze-
rették a kis nyári jövevényeket, és 
megmaradt fészkelőhelyüket. A 
szünidőben gyerekcsapatok érkez-
nek megnézni ezt a kis darabka vá-
rosba szorult természetet, ami őrzi 
az eredeti domborzatot, és élőhe-
lyül szolgál a ritka madaraknak. A 
löszfal szépen megőrizte és most 
a látogató elé tárja a természet fej-
lődését: a terméketlen talajrétegen 
létrejövő humuszképződés évszá-
zados lassú folyamatát, minden 
földi élet egyik alapját. 

A napokban az önkormányzat, 
a városfenntartó cég, a madárba-
rátok, az itt élők összefogásával 
folytatódik a terület hosszútávra 
szóló védelme: ideiglenes drótfo-
natkerítés épül az élőhely védelmé-
re, gyümölcstermő vadnövényekkel 
– fákkal és bokrokkal – ültetik be a 
területet. Folyamatban van vízvételi 
hely kiépítése a növények gondo-
zásához, az itatóhely folyamatos 

feltöltéséhez és távlatban az ide 
látogatók szomjoltására. 

Az idei tervek között szerepel 
rönkpad, kerékpártartó korlát és 
részletes tájékoztató tábla kihelye-
zése a kirándulók részére a terü-
leten kívül, és további természetes 
élőhelyek – például gallyból készült 
úgynevezett napcsapdák, búvó és 
sütkérező helyek gyíkok, sünök, bo-
garak számára – kialakítása. Több 
érdekes, lombjával, virágjával, ter-
mésével díszítő és élelemül, vagy 
madár búvóhelyül szolgáló hasznos 
növényt telepítettek már eddig is 
el és telepítenek még az év során. 
Részben a tájegységben honos 
növényfajtákból, részben más, ha-
sonló természeti adottságú tájak 
vadon élő növényeiből például ho-
moktövis, kökény, vadrózsa, som, 
fanyarka, ezüstfa kertészeti válto-
zataiból. E szép természetvédelmi 
kezdeményezés célja egy hangula-
tos, növényeknek, állatoknak, a kö-
zelben lakóknak egyaránt jól élhető 
élő- és lakóhely kialakítása. Igazi 
gyöngyszem ez a Bankfaluban. A 
természet egy kedves és kellemes 
darabkája, egyben a városban fo-
lyó, a természet rendjét védő zöld-
felület-gazdálkodáshoz szervesen 
illeszkedő, különleges zöldfelület. 
Olyan korszerű természetvédelmi 
kezdeményezés, amit nem hatósági 
eljárások kényszerítő ereje hívott 
életre, hanem az itt élők közös aka-
rata. E tevékenység szép példája 
annak, amikor – a természet érté-
kei és érdekei védelmében – az em-
ber visszaszolgáltat valamennyit a 
természetnek, amelynek nem ura, 
hanem ő is csak része.

Szakszerű növénytelepítés

A megtartás szabályai kérésbe foglalva
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Kertész Imre íróra emlékezünk
Öt éve, 2016. március 31-én hunyt el Kertész Imre, a magyar 
irodalom első és eddig egyetlen Nobel-díjas írója. Legismertebb 
munkája az 1960 és 1973 között írt első regénye, a Sorstalan-
ság, amelyből ő maga készített forgatókönyvet és Koltai Lajos 
rendezett filmet. 

Az életmű további kötetei iránt 
érdeklődők jelenleg a könyvtára-
kat nem látogathatják, így a Petőfi 
Sándor Városi Könyvtárat sem, 

mert a koronavírus-járvány har-
madik hulláma elleni védekezés 
következtében bezárták. Viszont 
elektronikus formában a Digitá-

lis Irodalmi Akadémia 
oldalán (https://pim.
hu/hu/dia/dia-tag-
jai/kertesz-imre#) 
olvasható minden 
regénye, naplója, le-
vele, sőt teljes hosz-
szában meghallgatható szerzője 
felolvasásában a 9 fejezetből álló 
Sorstalanság.

A másik hasznos webes hely 
a Kertész Imre Intézet honlapja 
(https://www.kerteszintezet.hu). 
Az intézet 2017 januárjában kezd-
te meg működését Budapesten 
az íróval folytatott tárgyalások, 
majd az özvegyével kötött megál-

lapodás értelmében. 
Azzal a céllal hozták 
létre, hogy Kertész 
Imre máshol el nem 
helyezett hagyatékát 
őrizze, feltárja és pub-
likálja, valamint az 

alkotó szellemi örökségét ápolja. 
A weboldalon részletes, képekkel 
illusztrált életrajz, 1975 és 2018 
között nyomtatásban megjelent 
műveket regisztráló, teljesség-
re törekvő bibliográfia, az egyes 
művek korabeli fogadtatásáról 
szóló cikkek, tanulmányok, va-
lamint hang- és filmfelvételek 
találhatóak.

KÖNYVTÁRSAROK

Elkészült Krepsz János első regénye
Elkészült első regényével a 
kiskunfélegyházi Krepsz János. 
A Sárga törpénk szűrt fénye 
című kötetét előreláthatólag 
októberben olvashatják az 
érdeklődők.

Krepsz János saját maga is belátja 
és érzi, hogy megosztó személyi-
ség a városban.

– Olyan az élet, mint a légkör egy 
Fradi-Újpest meccs után: repked-
nek a lila és a zöld székek – vallja. 
Szerinte a határozott és nem ma-
gában tartott véleménye miatt nem 
kedvelik többen. Korábban sok düh 
és indulat forrt benne, amit oldani 
tud azzal, hogy ír. Emlékezete sze-
rint 5-6 éves lehetett, amikor egy 
dalt írt arról, hogy fél a kígyóktól. 
Csak magának írta ezt, soha nem 
mutatta meg senkinek, de talán 
ez volt az első állomás az alkotás 
útján. Aztán később dalszövege-
ket kezdett írni, amiket már láttak 
mások, ő mégis úgy gondolta, hogy 

nem érdemesek arra, hogy érté-
kesítse, vagy a szélesebb nagykö-
zönség elé tárja azokat. Később a 
Facebook lett egy olyan platform, 
ahol meg tudott nyilvánulni, és 
amikor ezek után több pozitív visz-
szajelzés érkezett, akkor kezdett 

benne érlelődni egy könyv gon-
dolata. Ezt évekig hordozta, majd 
2019. december 7-én leütötte az 
első karaktereket.

– Akkor írtam egy prológust és 
úgy éreztem, hogy jó lesz. Két-
száz oldal az én ars poétikám, ez 

a könyv is ilyen terjedelmű. Sokat 
merítettem a saját életemből: örö-
möt, bánatot, kétségeket, mindent 
megfogalmaztam benne. Egy em-
ber vívódását tárom az olvasók 
elé gyermekkortól a felnőttkorig, 
és aki elolvassa a könyvet, az meg-
ismer engem, teljes valómban. Az 
első mű, ami hatással volt rám, az 
J. D. Salinger: Zabhegyező című 
darabja volt és nem azért, mert 
annyira tetszett, hanem mert az 
egyes szám első személyű előa-
dásmódot nagyon közel éreztem 
magamhoz.  Így született meg a 
könyv, és amikor készen voltam, 
akkor szeretetet éreztem – tette 
hozzá a szerző.

Az októberben megjelenő könyv 
kapcsán elmondta, hogy nagyon 
hálás, hogy többen bizalmat sza-
vaztak neki és így támogatják a 
munkáját. Úgy érzi, van még benne 
több regényre való élmény, amit 
szeretne a jövőben papírra vetni. 

 Z. A. 

Meghozta gyümölcsét az a környe-
zettudatos szemlélet, amely megala-
kulása óta jellemzi a Platán iskolát. 
Büszkén viselik az ÖKO, a Madárba-
rát és az Energiahatékony címeket. 
Az elmúlt évek során végzett céltu-
datos, felelősségteljes munka ered-
ményeként az intézmény elnyerte a 
„Fogyasztói tudatosságra nevelő is-
kola” címet, amelyet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium nyújt át az 
intézmény számára. 

A környezeti nevelés áthatja a mindenna-
pok életét az itt tanuló diákoknak. Virágül-
tetés, locsolás, madáretetés, fák és fűszer-
kert gondozása, szelektív hulladékgyűjtés, 

energiakommandó, jótékonysági 
akciók és még sorolhatnánk a 
számos tevékenységet. Egyre 
többen kíváncsiak arra, hogy hol, 
hogyan, milyen körülmények kö-
zött készülnek a termékek, és mi 
történik velük használatuk után, 
élettartamuk végén. Ebben se-
gítenek a nevelők a diákoknak 
nemcsak a tanórákon, hanem a 
délutáni szabadidős tevékenysé-
gek során is, hogy megismerked-
jenek a fenntartható fogyasztás 
alapvető ismérveivel. A felnövek-
vő nemzedéket csak úgy tudjuk 
nevelni, ha személyes példamu-
tatással mutatunk utat. Ebben 
élen jár a Platán. Kezedben a 
jövő!

Fogyasztói tudatosságra nevel a Platán
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Egy gól döntött a rangadón
Az első helyezett Kiskőrösi LC 
otthonába látogatott a negyedik 
helyen álló Kiskunfélegyházi HTK 
labdarúgócsapata. A megyei I. 
osztályú bajnokság csúcsranga-
dóját nagy csatában a házigazda 
kiskőrösiek nyerték meg 1-0-ra, 
így visszavágtak a februárban el-
szenvedett 5-3-as vereségért. A 
félegyházi csapatnak tízmeccses 
veretlenségi sorozata szakadt 

meg a kiskőrösiek ellen, akik négy 
pontra megléptek a KHTK-tól. A 
bajnokság még korántsem dőlt el, 
a hátralévő kilenc forduló várha-
tólag sok izgalmat tartogat majd.

Bács-Kiskun Megyei I. 20. 
ford., 03. 21.

Kiskőrösi LC – Kiskunfél-
egyházi HTK 1-0 (0-0)

Gólszerző: Valkai Tamás 61. 
p. (öngól)

Érmes helyezés  
a ligadöntőben
Újabb kiemelkedő hétvégét zárt 
a dartsosként versenyző félegy-
házi Tóth Róbert. Márciusban 
a Steel Nemzeti Bajnokság so-
ros fordulójában mérettette 
meg magát, illetve a 2020-as 
év darts ligadöntőjén is nyilakat 
ragadott. Összesen 142 játékos 
állt a dobóvonal mögé a Steel 
Nemzeti Bajnokság következő 
állomásán, Budapesten. Tóth 
Róbert magas, kiemelkedő já-
tékkal egészen a legjobb 16-ig 

jutott, ahol a Smile DC kiválósá-
ga, Balogh Dávid állította meg, 
így a 9. helyet szerezte meg. 
Ugyanezen a helyszínen bonyo-
lították le a 2020-as év darts 
ligadöntőjét, amelynek 128-as 
főtábláján egész nap magas 
színvonalú játékot produkálva 
az elődöntőig menetelt, ahol is 
Rucska József, a győriek több-
szörös magyar győzte le. Róbert 
ezzel az előkelő harmadik he-
lyen zárta a versenyt.

Egy lépésre az országos 
„B” döntőtől

Mindhárom mérkőzését meg-
nyerte az országos alsóház 
főtáblájának fiú serdülő kor-
osztályában a Félegyházi TSI 
kosárlabdacsapata, így ezzel a 
teljesítménnyel közel került az 
országos „B” döntőhöz. Simon 
Zoltán vezetőedző csapata az 
5. fordulóban a Szerencsi Dara-
zsakat, a Kiss Lenke Kosárlabda 

Akadémiát és a SZEDEÁK gárdá-
ját múlta felül. Ezzel az ország 
legjobb 20 együttese között van, 
és olyan eredményt ért el, amire 
előzetesen kevesen gondoltak. A 
sikerért nagy elismerés illeti a já-
tékosokat és mindenkit, aki segí-
tette a csapatot céljai elérésében 
– mondta el értékelésében Simon 
Zoltán vezetőedző.

Nyerő szériában  
a lánycsapat

Idei negyedik mérkőzését is meg-
nyerte a nagypályás labdarú-
gó-bajnokság leány U19-es korosz-
tályának délkeleti csoportjában az 
Astra-HFC Kiskunfélegyháza. Az 
együttes ezúttal a Kecskeméti LC 
KTE SI csapatát győzte le 5-2-re. 
Sikerével megerősítette második 
helyét a bajnokságban és továbbra 
is jó formának örvend a félegyházi 
játékosokkal felálló lánycsapat.

Leány U-19 délkeleti csoport 
15. ford., 03. 20.

Astra-HFC Kiskunfélegyháza 
– Kecskeméti LC KTE SI 5-2 
(3-0)

Gólszerzők: Pöszmet Eszter 
24. p., Kovács Alexandra 39. p., 
43. p., Czinege Eszter 60. p., 81. 
p. ill. Károly Annabella 79. p. (ön-
gól), Gattyán Eszter 80. p.

A víz világnapja  
az uszodában

Rajzpályázatot hirdetett a Kö-
lyök Póló Suli Egyesület a víz 
világnapja alkalmából, amely-
nek keretében az egyesület kor-
osztályos vízilabdázói készítet-
tek alkotásokat. A vízilabdázók 
Görög Imre edző tájékoztatása 
szerint kitettek magukért, sok 
szép alkotás született, amely 
bemutatja az ember vízhez való 
viszonyát és a víz fontosságát. 
Az elkészült rajzokat Kelemen 

József, a Félegyházi Termál 
Parkfürdő vezetője és Iványi 
Ferenc, a Félegyházi Szabadidő 
és Sport Nonprofit Kft. prog-
ramirodájának vezetője zsűriz-
te. A 9-12 éves korosztályban 
Gál Péter alkotása érdemelte 
ki az első helyet. A 14-15 éve-
sek között Kecső Bence rajza 
nyert. A különdíjat Szujó Ta-
más, a legfiatalabb vízilabdázó 
kaparintotta meg.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Kiskunfélegyháza első magyaros szecessziós lakóépülete az 1907-ban épült Fekete 
Gáborné-ház. De van egy másik „első” szecessziós ház is a városban, amely egy újabb 
stílusirányt képvisel, a Móra-tér 4. szám alatti Táby József-féle ház, amely ugyancsak 
1907-ben épült.

Az építtető dr. Táby József (1872–1943), a nagy 
tekintélyű Táby (Tábi) család tagja volt. 1905 
decemberétől 1936-ig volt Kiskunfélegyháza 
tisztiorvosa, korábban honvéd ezredorvosként 
szolgált. Építkezéséről tudósított a helyi sajtó 
is: „Városunk egy uj, csinos és modern magán-

házzal fog gazdagodni. Ezt az uj házat dr. Táby 
József városi orvos építteti a szegedi-utcán. 
Ugy berendezésre, mint külső csinra ez lesz a 
város legnagyobb magánháza. A terveket Mor-
bitzer Győző építész csinálta és az építési vál-
lalkozók az Ujszászy és Majláth cég. Az építésre 

a tanács az engedélyt megadta.” A tervrajzot 
ugyan nem írta alá, de stiláris jegyek alapján 
kijelenthető, hogy a tervező valójában – az 
újságcikkben rossz keresztnévvel szereplő – 
Morbitzer Nándor volt, aki újrakomponálta a 
pár évvel korábban, 1904-ben készített város-
házatervének elemeit. Ez szembetűnő például a 
párkány fölötti attika formálásában és a jelleg-
zetes tárcsás motívumok használatában, ame-
lyek mind mestere, Czigler Győző építészetére 
vezethetők vissza.

Az építési engedély iránti kérelmet Táby 
1907. június 11-én nyújtotta be Kiskunfélegy-
háza város tanácsának. Nyolc tervet csatolt 
hozzá, ebből négyet az építési szabályrendelet 
szerint a hatósági jóváhagyás után visszaka-
pott, négy pedig a levéltárba került, ahol most 
is megtalálható. Az építési engedély 1907. jú-
nius 20-án, a lakhatási 1908. május 21-én kelt.

A Morbitzer tervezte épület több fontos újí-
tást hozott Félegyháza polgári építészetébe. Itt 
jelent meg először az egyszerű soros alaprajzot 
nyitottabbá tevő, két egybenyitható szoba, és itt 
választották először külön a személyi közleke-
désre és a lovas kocsiknak szolgáló bejáratokat, 
így az épület zárt sorú beépítésbe került, miál-
tal az utcakép is urbánusabb jellegűvé vált. A 
ma is meglévő, 1912-ben épült istállók és kam-
rák a telek József Attila utca felőli frontjáról kö-
zelíthetők meg. Az épület minden tekintetben 
modern volt: külön fürdő- és gyermekszoba, 
továbbá hall és üvegezett veranda szolgálta a 
lakók kényelmét. Táby egy elkülönített rendelőt 
is fenntartott a pácienseknek.

A ház kisebb külső és belső átalakításoktól 
eltekintve a pincétől a padlásig őrzi az erede-
ti kialakítását. Később óvoda működött benne, 
ma szociális intézmény. Brunner Attila
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Hirdetés

Húsvéti számítógép-ajánlataink!
HP TS7320 komplett PC: Core-i3 2130, 4 GB mem., 
500 GB HDD, 21,5”-os FHD érintős kijelző, 
webcam, 6 hónap gar. Br. ár csak: 94.990 Ft!
Fujitsu C720 fekvő PC: Intel Core i3-4130, 4 GB mem., 
500 GB HDD, 1 év gar. Br. ár: 37.990 Ft
Fujitsu P920 álló PC: Intel Core i3-4130, 4 GB mem., 
500 GB HDD, 1 év gar. Br. ár: 46.990 Ft
Asus MT álló PC: Intel Core i3-540, 4 GB mem., 
320 GB HDD, 1 év gar. Br. ár: 22.990 Ft
Toshiba Dynabook B35 notebook: 
Intel Core i3-5005, 4 GB mem, 
250 GB SSD, 15,6”, 1 év gar. Br. ár: 119.990 Ft

A megszokott nyitvatartással várjuk kedves vásárlóinkat!

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 1. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró),

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: 

Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: 

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

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Táby József háza

Újszülöttek: Tolnai Rebeka (any-
ja neve: Volentér Andrea), Kovács 
Zétény (Szekeres Melinda Anett), 
Horváth Simon (Hegedűs Heléna), 
Hegyi János (Polyák Judit), Vidéki 
Zsombor (Szűcs Krisztina)

Meghaltak: Bujdosó Imre, Tóth 
Antal, Borbély Ernő Péterné Szabó 

Ilona, Kovács-Goda Sándor – Kis-
kunfélegyháza, Szűcs Menyhértné 
Kis Terézia, Búzás Balázsné Nagy 
Mária – Kecskemét, Székely-Király 
Jenőné Tóth Mária – Tiszaalpár, 
Csizi Ferenc – Kisújszállás, Langó 
Lászlóné Fehér Sára – Fülöpháza, 
Fekete Mihály Imréné Kasza Má-
ria – Fülöpjakab, Zsoldos Sándor-
né Bakonyi Julianna – Nagykőrös, 
Nagy Béla – Felsőlajos, Kuka János 
– Újkígyós

Anyakönyvi hírek

Hetvenhét vörös bárány
Első díjat nyert 6-10 
éves korosztályban 
Kósa-Rátkai Janka 
Borbála, a  Kiskunfél-
egyházi József Attila 
Általános Iskola 2. a 
osztályos tanulója a 
Hetvenhét vörös bá-
rány című könyv il-
lusztrációs országos 
pályázatra beérkezett 
hetvennyolc verseny-
munka közül. A zsű-
rinek nehéz dolga volt a szebbnél 
szebb munkák láttán. A rajzok-
ból hamarosan videofilm készül. 
A képen Janka munkája látható, 

tehetségéről reméljük, a további-
akban is beszámolhatunk. Felké-
szítő nevelő: Raffayné Fazekas 
Aranka.


