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Több mint egy éve élünk rendkívüli 
körülmények között: bezárva, korlá-
tozva, maszkkal védve magunkat és 
a környezetünkben élőket. Eközben 
sok mindenről lemondtunk, szá-
mos dolgot átértékeltünk, és ren-
geteget tanultunk. Mi, a Félegyházi 
Közlöny munkatársai például az 
alkalmazkodásról. A sajátunkról és 
másokéról is. Újságíróként le kellett 
mondani a szervezett programok 
adta keretekről: nincsenek rendez-
vények, ünnepségek, testületi ülé-
sek, az életünk elválaszthatatlan 
részének tartott ballagások, közös-
ségi programok, koncertek, szín-

házi előadások, nagyobb családi, 
baráti összejövetelek… Így aztán 
a lapban – nyilván Önök is tapasz-
talták már – a korábbinál nagyobb 
felület jut hétköznapi témáknak és 
történeteknek. Például pedagógu-
sokról, akik időt és fáradságot nem 
kímélve új módszereket dolgoznak 
ki és alkalmaznak, új óraterveket 
írnak. Szülőkről, akik munka mel-
lett, vagy akár az otthoni munkával 
párhuzamosan tanítják gyerekei-
ket. Egészségügyi dolgozókról, akik 
oltva, gyógyítva, tesztelve teszik 
a dolgukat. Vállalkozókról, akik 
plüssmackókat ültetnek a fogyasztó 

vendégek helyére, hogy ne érezzék 
olyan elviselhetetlennek az embe-
rek hiányát. Cégekről, amelyek a 
végsőkig keresik a megoldást, hogy 
meg tudják tartani dolgozóikat. 
Családokról, akik a megszokottnál 
sokkal kevesebből próbálnak fel-
színen maradni, és emellett marad 
még lelkierejük fenntartani a szebb 
jövőbe vetett reményt. 

Mostani lapszámunkban terje-
delmes körkérdést készítettünk 
például a félegyháziak nyári tervei-
ről, és örömmel tapasztaltuk, hogy 
a legtöbben nemcsak beérik azzal, 
amijük van, de igen sokra tartják 

azt: egy sétát a kedvessel, néhány 
örömteli délutánt a helyi strandon, 
együtt töltött perceket a család-
tagokkal… Ezek a mindennapos 
örömök felbecsülhetetlen értékei 
egy közösségnek. Ahogy az is, ha 
képesek erőt meríteni egymás küz-
delméből, sikeréből, vagy éppen 
kudarc utáni talpra állásából. Akik 
így élnek, kiapadhatatlan forrá-
sai lesznek egymásnak. Mi ebben 
a hitben és ennek felelősségével 
igyekszünk szerkeszteni a Félegy-
házi Közlönyt e szokatlan időkben. 

Tóth Timea 
főszerkesztő

Mindennapi örömeink

Fotó: Szabó Gábor



2021. április 9.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY � HELYI HÍREK2

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti a szülőket, 
hogy a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda tagintézmé-
nyeibe a 2021/2022. nevelési évre az alábbi időpontokban le-
het beíratni gyermekeiket:

2021. április 21., szerda: 
8tól 17 óráig

2021. április 22., csütörtök: 
8tól 17 óráig

A felvételt elsősorban abba az 
óvodába lehet kérni, amelynek 
körzetében a gyermek lakik, il-

letőleg szülője dolgozik. Csak 
az újonnan óvodába lépőket kell 
beíratni, a korábban beiratkozott 
gyermekek adataiban történt vál-
tozásokat kérik, hogy folyamato-
san jelezzék az óvodában.

Az óvodák felvételi körzetéről a 

következő linken tájékozódhatnak 
a szülők: https://kiskunfelegyha-
za.hu/hivatal/ovodak

Ha az óvoda férőhelye lehetővé 
teszi, a város bármely területé-
ről fogadhat gyermeket. Az óvo-
dai felvétel tárgyában meghozott 

döntés közlésének határnapja: 
május 21., az óvoda vezetője a 
felvételi döntésről írásban értesí-
ti a szülőt. 

További információk elérhetők 
az önkormányzat és a Félegyházi 
Közlöny honlapján.

következő linken tájékozódhatnak döntés közlésének határnapja: 

Segítség, 
összefogással
Tartós élelmiszereket tartalmazó ajándékcsomagokat kapott 
húsvét előtt az a 4 család, akik rendkívül nehéz helyzetbe kerül-
tek a közelmúltban történt tűzesetek miatt.

Mint arról korábban portálunk is 
beszámolt, önkormányzati segít-
séggel lakásokhoz jutottak a rá-
szoruló családok, illetve számos 
felajánlásnak köszönhetően a bú-
torokat, a háztartási kisgépeket, 
ruhaneműket, játékokat sem kell 
már nélkülözniük. A Torony ABC 
egy húsvétig tartó tartós élelmi-
szergyűjtést hirdetett, amely kez-
deményezéshez ezúttal is nagyon 
sokan csatlakoztak. Az önkormány-
zat Szociális és Közfoglalkoztatási 
Osztálya mellett a Félegyházi Tej, 
a Szentkúti Tej, a Marton Húsüzem, 
az Izsáki Házitészta Kft., a Félegy-
házi Pékség, a Szentlászló Pékség 
is az ügy mellé állt, valamint ifjabb 

Busa Jenő egyéni vállalkozó zöld-
séggel, Borbásné Katalin egyéni 
vállalkozó zöldségcsomaggal, Ko-
vács Gergely egyéni vállalkozó 
tojással járult hozzá a gyűjtés si-
keréhez. Az akció médiapartnere a 
Szuperinfó és a Rádió Smile volt.

Bajzák-Csikós Ágnes, a To-
rony ABC üzletvezetője szerint 
nagy boldogság, hogy ebben a 
nehéz időszakban is még mindig 
lehet az emberek jóságára számí-
tani. Nagyon nagy eredménynek 
értékeli, hogy a magánemberek 
mellé csatlakoztak a cégek is és 
így tényleg gyönyörű ajándékcso-
magokat sikerült a családoknak 
összeállítani.

Az ajándékcsomagokat április 
elsején adták át, az eseményen 
megjelent Bajzák-Csikós Ágnes, 
valamint az önkormányzat kép-
viselői: Bajzák Andrea ifjúsá-
gi referens, Kormányosné Kis 
Edit szociális ügyintéző és Ódor 
László, a Szociális és Közfog-
lalkoztatási Osztály vezetője. A 
4 család meghatottan vette át a 
nekik szánt ajándékokat és kér-
désünkre elárulták, hogy nem is 

gondolták, hogy ennyi jó ember 
van. Korábban, amikor ők segítet-
tek másokon eszükbe sem jutott, 
hogy egyszer ők is rászorulnak 
majd. Szeretnék elbontatni a Ka-
zinczy utcai a lakást, viszont ez a 
folyamat is nagyon sok pénzt fel-
emészt. Jelenleg ezt a problémát 
próbálják megoldani és keresni 
azokat a lehetőségeket, amelyek 
kedvezőbb áron kínálnak ilyen jel-
legű szolgáltatást. Z. A. 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata értesíti az érdekelt szü-
lőket, hogy a fenntartásában működő bölcsődékbe a 2021/2022-
es nevelési évre május 3-án és 4-én lehet beíratni a gyermekeket.

A veszélyhelyzet miatti rendkívüli jár-
ványügyi helyzetben a bölcsődei be-
íratás a 2021/2022-es nevelési évre a 
következő formában valósítható meg:

A polgármesteri hivatal portáján 
elkérhető, illetve a kiskunfelegy-
haza.hu/szocialis-ellatas Kapocs 
Szociális és Gyermekvédelmi In-
tézmény Bölcsőde I. és Bölcsőde 
II. helyen letölthető egyszerűsített 
„Felvételi adatlap bölcsődei beirat-
kozáshoz” kitöltésével és eljuttatá-
sával/leadásával az alábbi módok 
közül választva:

– e-mailben a  danko6100@
gmail.com vagy a darvas6100@
gmail.com  címre küldve legkésőbb 
május 4-én, éjfélig, vagy

– személyesen, a kiválasztott 
bölcsődei  intézmény – Dankó P. 
u. 4-6., vagy Darvas-tér 12. szám 
alatti telephely – postaládájába 
május 3-án és 4-én 8 és 17:30 kö-
zött bedobott levél útján.

Kérik a szülőket, hogy válassza-
nak a két telephely közül és ne ad-
ják be a jelentkezést mindkét helyre. 
Bölcsődei ellátás keretében a gyer-

mek húszhetes korától nevelhető a 
harmadik életévének betöltéséig.

A felvételi kérelmek beérkezé-
se után a bölcsődék vezetői tele-
fonon keresztül fogják felvenni a 
kapcsolatot a szülőkkel és minden 
szükséges további tájékoztatást 

megadnak ahhoz, hogy a beíratás 
sikeresen megvalósulhasson.

Kérik a szülőket, hogy használ-
ják ki ezt az alkalmat annak ér-
dekében, hogy az esetleges túlje-
lentkezés ne okozzon problémát a 
felvételnél.

Óvodai beiratkozás

Bölcsődei beiratkozás
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Az év Covid-dolgozója 

A Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház öt munkatársát díjazták az 
Év COVID-dolgozója szavazáson. A „Fogjunk össze az egészség-
ügyben dolgozókért és családjaikért” program keretében létre-
hozott díjat és az azzal járó anyagi juttatást a Magyar Kórház-
szövetség tagkórházainak összesen 95 dolgozója kaphatja meg. 

Eldőlt, kik lettek az év COVID-dol-
gozói. A február 22. és március 
19. között lefolytatott nyílt sza-
vazás célja azoknak a betegel-
látás frontvonalában dolgozó 

orvosoknak, szakdolgozóknak és 
a kórházak működési hátterét 
biztosító szakembereknek a meg-
találása és anyagi jutalmazása 
volt, akik a páciensek szerint ki-
emelkedő munkát végeznek. Erre 
a Duna Bonum Alapítvány által 
felajánlott 100 millió forint adott 
lehetőséget, amelyet a Magyar 
Kórházszövetség tagkórházainak 
munkatársai között osztanak szét 
a ,,Fogjunk össze az egészségügy-
ben dolgozókért és családjaikért” 
kezdeményezés keretében. 

A Bács-Kiskun Megyei Oktató-
kórház dolgozói közül dr. Bozóky 
Istvánt, a Tüdőbelgyógyászati 
Osztály osztályvezető főorvosát, 
Vékony Rolandot, a Műszaki 
Osztály orvosi gázellátó munka-
társát, dr. Körmendy Szabol-
csot, a kalocsai Tüdőbelgyógyá-
szati Osztályról, Rózsa Rékát, a 
kalocsai Sebészeti és Traumato-
lógiai Osztály ápolóját, valamint 
Bánfi Andreát, a kiskunfélegy-
házi Kardiológia és Kardiológiai 
Rehabilitációs Osztály ápolóját 
ismerték el ezzel a díjjal. 

A szavazásban összesen hétez-
ren vettek részt. A pénzösszeget a 
legtöbb szavazatot kapott 95 kór-
házi dolgozó között osztják ki.

 Erdei Orsolya

Nyitásra várva
Bár a strand még nem ébredt 
fel a téli álomból, a tavasz első 
hírnökei, a százszorszépek már 
virágoznak a lassacskán erőre 
kapó fűben. Dolgos kezek szor-
gos munkájaként szépül a terü-
let, hiszen a téli időszak belső 
karbantartási munkáit követően 
a tavaszi napsütéssel a fürdő dol-
gozói már a szabadban tevékeny-
kednek, s teszik rendbe a létesít-
mény utcafronti zöldfelületeit és 
a belső kertet. Ahogy javul az idő, 

megkezdődnek a kültéri meden-
cék karbantartási munkálatai is, 
készülünk a strandszezonra, ami, 
reményeink szerint idén sem ma-
rad el. Mindannyian várjuk már, 
hogy feloldják a járványhelyzet 
okozta zárlatot, használhassuk 
városunk kedvenc szabadidős 
létesítményét, a parkfürdőt, és 
ismét örömteli zsivaj töltse be – 
mondta el lapunknak Kelemen 
József, a Félegyházi Termál 
Park fürdő vezetője.

Imázsfilm Félegyházáról

Országos program keretében turisztikai imázsfilmet forgattak 
március 22-e és 24-e között Kiskunfélegyháza és környéke lát-
nivalóiról. A tervezett 3 rövidfilmben fiatalok járják körbe a város 
attrakcióit és mutatják be az aktív időtöltés lehetőségeit. 

A forgatás helyszínei: Kiskun Mú-
zeum, Petőfi Sándor Emlékház, 
városháza, Móra Ferenc Mű-
velődési Központ, Szent István 
Templom, Petőfi-tér, Béke-tér, 
Móra-tér, Platánfasor, Parkerdő, 
Kovács János – Fagylalt és Sü-
temény, Ágyú Kézműves Sörga-

léria és Gasztroműhely, Fekete 
Lovastanya, Kiss Tanya (Pálmo-
nostora), Pálosszentkút Kegy-
hely (Petőfiszállás), Péteri-tó 
madármegfigyelő (Petőfiszállás) 
voltak. A képsorokkal hamaro-
san az országos médiában is 
találkozhatunk.
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Megnyitotta a Globe Auto Kft. 
szerelőműhely-komplexumát 
Kiskunfélegyházán, az Izsáki út 
83. szám alatt. A műhelyek ün-
nepélyes átadása március 30-
án volt, ahol megjelent Csányi 
József polgármester, dr. Fara-
gó Zsolt jegyző, dr. Réczi Lász-
ló képviselő és dr. Kiss Ákos 
Csaba, a térség önkormányzati 
képviselője. 

Balogh István, a Globe Auto Kft. 
ügyvezetője bemutatta a telep-
helyet, ismertette a szolgáltatá-
saikat: non-stop gumiszerelés, 
autókozmetika, lámpafelújítás, 
lámpapolírozás, gyorsszerviz, 
autófényezés. Kiemelte: az au-
tópályáról letérő ügyfelek és a 
városlakók mellett a teherautók 
tulajdonosai számára is elérhe-
tőek a szolgáltatások, hiszen a 
komplexum tágassága, nagy alap-
területe lehetővé teszi ezeknek 
a járműveknek a mozgatását. A 
munkavállalók száma jelenleg 4 
fő, ám a keretet bővíteni szeret-
né a jövőben helyi, fiatal munka-
erővel. Szívesen foglalkoztat pá-
lyakezdőket is, véleménye szerint 
rugalmasak, gyorsak és jó szak-
tudásúak a friss szakképesítéssel 
rendelkezők. Balogh István elárul-
ta, hogy évek óta dédelgetett álma 
valósult meg most, hogy bemutat-
hatja a műhelykomplexumot és 

hálásan köszöni mindenkinek, aki 
hitt benne.  

Csányi József polgármester 
hangsúlyozta, hogy mindig nagy 
öröm számára, ha olyan fiatal tér 
vissza és tervezi Kiskunfélegyhá-
zán a jövőjét, aki előzőleg éveket 
élt külföldön. Hozzátette: nem sza-
bad elfelejteni, hogy milyen nehéz 
gazdasági helyzetben élünk gya-
korlatilag egy éve, és külön tiszte-
lendő, ha valaki ebben a nehéz idő-
szakban meglátja a lehetőséget, 
fejleszteni akar, újban gondolkodik, 
pénzt fektet bele.  A létesítmény 

olyan komplex szolgáltatást nyújt, 
ami hiánypótló és mindezt tiszta, 
modern, kulturált környezetben. A 
polgármester hangsúlyozta, hogy 
nagyon örül a létesítménynek, hi-
szen ez is bizonyítja, hogy a város 
fejlődik és külön öröm, hogy egy 
fiatal ismét „hazagondolkodik”. 
Végezetül szívből gratulált és sok 
sikert kívánt a cégvezetőnek.

Dr. Kiss Ákos Csaba, a térség ön-
kormányzati képviselője üdvözölte 
a kezdeményezést, hiszen – mint 
mondta – lakossági fórumokon el-
hangzott már többször, hogy a Kos-

suthváros egy alvó városrész és itt 
nincs semmi. Véleménye szerint 
többek között ezért is nagy szük-
ség volt a létesítményre, ebben a 
városrészben. Ha gumicserére 
vagy autótisztításra van szükség, 
esetleg bármilyen szervizszolgál-
tatást kívánnak a Kossuthvárosiak 
igénybe venni, akkor már nem kell 
messzire menniük. A képviselő 
hangsúlyozta, hogy mindenképpen 
jó lehetőség ez a térségnek, hi-
szen az itt lakók közelebb kerülnek 
ezekhez a szolgáltatásokhoz. 

 Z. A. 

Berobbant a tavasz, és már 
az április szeszélyességét is 
érezzük. Bent a városban per-
sze kicsit másként tapasztal-
juk, ahol a fűtött épületek, az 
átmelegedő falak és burkola-
tok némileg mérséklik a szél-
sőségeket. Itt könnyen elő-
fordul, hogy míg a város külső 
részein éjszaka néhány fokos 
fagy van, addig a városköz-
pontban 0 fok fölött marad a 
hőmérséklet. Tulajdonképpen 
ide a tavasz akár 1-2 héttel 
korábban is megérkezik. 

Az idén március végén már bim-
bót bontottak a korai kankalinok. 
Így találkozhatunk a Kossuth ut-
cán és a főtéren is a fehér-sár-
ga-rózsaszín-piros vagy kékeslila 
színű, rövid tőkocsányokon virág-
zó száratlan kankalinokkal, vagy a 
szép világossárga, sudár kankali-
nokkal. Mindkettő Magyarorszá-
gon is előforduló, védett kedves 
kis tavaszi virág, jellemzően már-

cius-áprilisban nyílnak. A nem túl 
száraz cserjéseket, szűrt fényű 
erdőszéleket kedvelik. Ha jól érzik 
magukat, magról szaporodva na-
gyobb területet is képesek meg-
hódítani. Megkapó látvány, ahogy 
a téli avar alól kikandikálnak a 

színes kis virágfejek. Nagyon jó 
kiegészítői a tavaszi hagymások-
nak, mivel a korán nyílók után, de 
a késő tavasziak előtt virágoznak, 
így a januári hóvirágoktól egészen 
a májusi tulipánokig folyamato-
san számíthatunk élénk színek-

ben nyíló kis virágokra. Májusban 
pedig megjelennek és gyakran 
nyár közepéig virítanak majd a ja-
pán kankalinok (ezeket tavaly már 
bemutattuk.)

Nagy Ágnes
városi főkertész

Új szerelőműhely-komplexum

Mi virít?
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Kié a legszebb konyhakert?
Sári Kovács Szilvia ötletgazda-programigazgató, Karcag város al-
polgármestere által létrehozott „A legszebb konyhakertek” – Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz csatla-
kozva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata meghirdeti a „A 
legszebb konyhakertek” programot. Célja: elismerni a kertmű-
velők munkáját és ezzel ösztönözni a lakosságot arra, hogy saját, 
rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhaker-
tet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára 
minél több konyhakerti növényt, zöldséget, fűszer-, gyógynövé-
nyeket, gyümölcsöt. Az év témája: szorgalom, kitartás, hűség.

A programban történő részvétel 
feltétele, hogy a nevező konyha-
kerti növényeket vagy gyümöl-
csöket termeszt saját vagy bérelt 
földterületen. 

Jelentkezni a jelentkezési lap ki-
töltésével és a polgármesteri hiva-
tal aulájában kihelyezett gyűjtődo-
bozba történő eljuttatásával lehet, 
június 15-éig. Jelentkezési lap kér-
hető ugyanitt, vagy letölthető: 

www.felegyhazikozlony.hu, www.
alegszebbkonyhakertek.hu

Jelentkezhet: a balkon, kert, ud-
var, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője. Jelent-
kezéskor, illetve a verseny idején 
szívesen veszik fotók készítését a 
balkonról, kertről, amely segíti a 
bírálók munkáját, és ami az orszá-
gos díjra jelöléshez ez elengedhe-
tetlen lesz!

Nevezési kategóriák:
Balkon: Erkélyen kialakított
Mini: 50 m2 alatti
Normál: 50 m2 felett
Zártkert 1.: Zöldséges
Zártkert 2.: Gyümölcsös
Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és 

gyümölcs)
Közösségi: Csoportok, óvodák, 

iskolák, szervezetek által megmű-
velt kertek

Elvárások és egyben a bírálat 
szempontjai:

1. A kertben minimum 5, az er-
kélyen/balkonon 5 edényben elhe-
lyezett, 3 különböző konyhakerti 
növény termesztése történjen

2. A növények megválasztása 
szabadon lehetséges, mindenki 
igényének megfelelően

3. A megművelt terület legyen 
ötletesen kialakított, szép, megfe-

lelően gondozott, gyommen-
tes és hasznos

4. A kert rendezett kör-
nyezetben helyezkedjen el

5. A megtermelt zöldsé-
gek/gyümölcsök minősége 
megfelelő legyen

6. Vegyszerhasználat ese-
tén kötelező a naprakészen, 
szabályosan vezetett Perme-
tezési napló

7. Előnyt élvez az öko/bio mód-
szerek alkalmazása, madárbarát 
kert kialakítása (van benne ma-
dáretető, -itató, és -odú), ha a 
kertben minél többféle fűszer és 
gyógynövény található, a kertet 
több generáció műveli, és a kert-
művelő minél több talajkímélő mű-
velési, védekezési, vízgazdálkodási 
módszereket alkalmaz, minél több 
tájjellegű, régi, saját megőrzésű 
fajtákat tart kertjében

8. 2021-ben is él a tavalyi kiemelt 
téma, tehát előny, ha a kert minél 
sokszínűbb, azaz minél többfajta 
növény (virág, fa, cserje) és élőlény 
(rovar, madár, hüllő, kétéltű, emlő-
sállat) kap helyet a kertben.

Díjazás: Kategóriánként az első 
három helyezés és indokolt eset-
ben különdíjak odaítélése a telepü-
lés szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz 
kapcsolódó „Magyarország leg-
szebb konyhakertje” díjra történő 
jelölésre minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a helyi 
zsűri ajánlása alapján.

Országos díj – Györfi Sándor 
Kossuth-díjas szobrász, Magyar-
ország érdemes művésze által 
készített bronz kisplasztika és 
egy Elismerő Oklevél, amelyet az 
országos eredményhirdetésen ün-
nepélyes keretek között a tervek 
szerint dr. Nagy István agrármi-
niszter ad át Sári Kovács Szilvia 
ötletgazda-programigazgatóval.

A kertek megtekintése két al
kalommal: június 1-jétől augusz-
tus 15-éig történik, előzetes idő-
pont-egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: szeptember 
10.

Csányi József
polgármester

Sajtótájékoztatót tartott 
a Mi Hazánk Mozgalom
A napokban sajtótájékoztató keretében mutatta be a 2022-es 
országgyűlési választásokon a 4-es választókerületben induló 
képviselő-jelöltjét a Mi Hazánk Mozgalom. Ez alkalomból To-
roczkai László elnök, Ásotthalom polgármestere hangsúlyozta: 
mind a 106 választókerületben önállóan méretteti meg magát 
a párt, saját képviselő-jelöltet indítanak.

Balde Gyula országgyűlési kép-
viselő-jelöltet Szabadi István 
pártigazgató mutatta be. Mint 
elmondta, az 55 éves vállalkozó 
Marosvásárhelyen született, a 
kiskunmajsai Mi Hazánk alap-
szervezet vezetője.

Ezt követően a képviselőjelölt 
önmagáról elmondta: – Szabad-
időmben szeretek barkácsolni, al-
kotni. Pedagógus szülők gyerme-
keként a környezetemből hozom 
az emberek iránti tiszteletet és 
megbecsülést. Fiatal koromban 
szertornáztam, faiparral foglal-
koztam. Szeretem a fát, ezt a ter-
mészet adta anyagot és remélem, 
lesz lehetőségem arra és tenni 

tudok majd érte, hogy a tervezett 
erdősültséget meghaladó fásítási 
programot tudjuk megvalósítani 
itt, a Kiskunságban. Kiskunmaj-
sán élek feleségemmel, három 
felnőtt gyermek apjaként, akik 
már külön életet élnek. Ez persze 
nem akadálya annak, hogy a jele-
nüket és a jövőjüket ne próbáljuk 
még jobbá és szebbé tenni.

Politikai tevékenységemet 
2012-ben kezdtem. Bács-Kiskun 
megye 4-es számú választókerü-
letében 24 település van és csak-
nem 90 ezer lakos él itt. Fontos, 
komoly és jelentős feladat, mun-
ka ennyi polgártárs gondjának, 
problémáinak a felvállalása. Jó 

szívvel tettem és mondtam igent 
a felkérésre, hiszen olyan jelentős 
települések mellett, mint Kis-
kunfélegyháza és Kiskunmajsa, 
a szép és különleges értékekkel 
bíró kisebb-nagyobb települések 
képviseletét is vállaltam. Fizikai-
lag, szellemileg és egészségileg is 
készen állok a megmérettetésre, 
hiszen az egyéni országgyűlési 
képviselői munka embert és csa-
ládot is próbára tevő tevékenység. 
A személyes bemutatkozásomat, 
elképzeléseimet a lakossággal, 

gazdálkodókkal, civil szervezetek-
kel, vállalkozókkal, önkormányza-
ti képviselőkkel, a számot tevő és 
jelen lévő egyházak tisztségvise-
lőivel való találkozások után fo-
gom bemutatni, közzé tenni.

Természetesen mindenkire 
számítok, aki az alapvető célja-
inkkal és elképzeléseinkkel egyet-
értenek. Győzelem esetén, ami a 
célkitűzésünk, becsülettel és jó 
szívvel fogom képviselni a válasz-
tókerületben, a megyében és a 
régióban élők érdekeit.



2021. április 9.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK6

Körkérdés – Mit tervez a nyárra?
Az elmúlt egy év bezártsága és nehézségei után mindenki vágyik 
a szabadabb életre. Körkérdésünkben azt kérdeztük a félegyhá-
ziaktól, hogy milyen nyárra számítanak. 

Kiss Viktória Noémi (20): – Pá-
lyakezdő fodrászként munkával 
szeretném tölteni a nyarat. Igyek-
szem kihasználni az esküvői idő-
szakot a gyakorlásra. Ezen kívül 
a barátnőmmel szeretnék egy-két 
hosszú hétvégére elutazni valaho-
vá, egy kis „csajos” kiruccanásra.

Szabó Gábor (39): – A nyárig hát-
ralevő idő számomra a túlélésről 
fog szólni. Amennyiben megmarad 
a munkám, szeretnék a családom-
mal nyaralni. Belföldi, és leginkább 
megyén belüli pihenést tervezünk. 
Ha pedig sajnálatos módon fel-
mondanak nekem a munkahelye-
men, akkor együtt töltött időként 
maradnak a játszóteres délutánok.

Szabó Lajosné (60): – Ha a vírus-
helyzet lehetővé teszi, szeretném 
meglátogatni a barátnőmet Keszt-
helyen. A többi időt pedig otthon 
töltöm majd.

Hegyi Henrik (41): – Nyaralást, 
utazást nem tervezek. Ezt a nya-
rat a tanulásnak szentelem, mivel 
szeretném megszerezni a jogo-
sítványt. A párommal együtt az 
apróbb, városon belüli kikapcso-
lódást részesítjük előnyben. Nem 
vagyunk nagy strandrajongók. 
Talán azért sem, mert nem tudok 

úszni. Egy-egy fagyi, vagy egy kis 
romantikus séta a városban kiváló 
alkalom a meghitt együttlétre.

Bakker-Koncz Zsuzsanna (65): – 
Nem tervezek különleges nyaralást 
a koronavírus évében. Nem vágyok 
sem a Távol-Keletre, sem pedig gö-
rög, vagy spanyol szigetre. Ezeket 
szerencsére már megjártam. Nem 
vágyok nap mint nap feküdni a 
strandon, csokibarnán visszajönni 
és elmondani, hogy milyen isteni jó 
vakációm volt. Inkább a családom-
mal és a barátaimmal szeretném a 
nyarat tölteni, mivel a vírushelyzet 
miatt van mit pótolnunk. Hollan-
diában élek, de Magyarországra, 
ezen belül szülővárosomba, Kis-
kunfélegyházára természetesen 
hazautazok.

Dr. Csonka Péter (46): – Alap-
vetően optimista vagyok. Bízom 
benne, hogy a nyár elejére a be-
oltottság aránya el fogja érni a 
szükséges mértéket, illetve ezzel 
egyidejűleg a fertőzések száma is 
kezelhetővé válik és így megnyit-
ható lesz az ország. Közjegyzőként 
arra számítok, hogy a nyitás után 
felszabaduló lakossági fogyasztás 
mind a turizmus, mind pedig a ven-
déglátás terén robbanásszerűen 
fog növekedni, ami jótékony hatás-

sal lesz valamennyi szektorra, így 
a bennünket érintő hitelezési és 
ingatlanforgalmazási ágazatra is. 
Magánemberként pedig arra, hogy 
belföldön szabadon utazhatunk, 
strandolhatunk, étterembe, mo-
ziba járhatunk. Olyannyira bízunk 
ebben, hogy mi már le is foglaltuk 
a nyaralásunkra a szállást.

Hódi József (63): – Engem is 
nagyon megviselt a vírus miatt 
kialakult helyzet. Már nagyon jól 
esne a pihenés, a kikapcsolódás. 
Az unokákkal együtt szeretnék el-
menni néhány wellness hétvégére. 
A környező szabadtéri strando-
kat is meg szeretném mutatni az 
unokáknak. 

Balog Vanessza (22): – Kicsit bi-
zonytalannak érzem az idei nyár 
alakulását. Tervezünk utazást kül-
földre, de ha kötelező lesz felvenni 
a védőoltást, akkor inkább nem 
megyünk sehova. Globálisan biz-
tos vagyok benne, hogy enyhítenek 
a szigorításokon a későbbiekben 
és mindez hatással lesz a nyara-
lásunkra, valamint a mindennapi 
életünkre.

Gerecs Attila (56): – Bízom ben-
ne, hogy össze tudunk hozni a 
családdal egy kis pihenést valahol 
az országhatáron belül. Külföldi 
nyaralásban nem gondolkodunk, 
hiszen hétről-hétre változhat a 
járványhelyzet. Be vagyok oltva 
és az egész családom rendelkezik 

már védettségi igazolvánnyal. Vé-
leményem szerint az utazásokat, a 
határátlépéseket oltási igazolvány-
hoz kötik majd jó ideig. Az embe-
rek egy része eléggé szkeptikus a 
szigorításokkal kapcsolatban, ami-
nek egy részét látszatintézkedés-
nek veszik, és nem hisznek benne.

Görög Anita (43): – Már tervezget-
jük a nyarat a családdal. Az iskola 
végeztével 2-3 hetet mindig tábo-
rokban töltenek a gyerekek. Szeren-
csére egyre önállóbbak, sok progra-
mot leszerveznek saját maguknak 
a barátaikkal. Ha a helyzet engedi, 
szeretnénk tengernél tölteni a csa-
ládi pihenést. Ha nem, akkor lakó-
autós nyaralást tervezünk belföldön, 
több helyszínt érintve, szabadon. 
Reménykedem, hogy javulni fog a 
járványhelyzet, és fellélegezhetünk 
végre, de a legfontosabb hogy a sze-
retteim egészségesek legyenek.

Hájas Barnabás (40): – Azok szá-
mára, akik szeretik centiről centi-
re megtervezni a nyaralásukat, 
szerintem az idei nyár maga lesz 
a rémálom. Minden nyitva-lesz-e 
vagy lehet-e majd? A megszokott 
kedvenc hely, vagy éppen a kisze-
melt nyaralóhely és étterem nyit-
va lesz? Meg tudom majd nézni, 
amit akarok? Mehetek-e külföldre? 
Ezekre szerintem senki nem tudja 
a választ. Én a felfedező típusba 
tartozok. Ha leszúrok egy gombos-
tűt a térképen bekötött szemmel 
és odamegyek, akkor ott fogom jól 
érezni magam. Ha ilyen szemlélet-
tel indulunk neki a nyárnak, akkor 
csak jó lehet! A kérdés így most 
nem az lesz szerintem, hogy hova, 
hanem az, hogy kivel. Azt se feled-
jük, hogy nagy valószínűséggel a 
nyár meghozza a lehetőséget, hogy 
maszk nélkül barangoljunk a sza-
badban. Bárhol.
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Horváth Katalin (36): – Az idei 
nyaralásunkat is a Balatonon kép-
zeljük el, egy magánszálláson. 
Szerintem sokan ennél maradnak, 
mert egy 10 napos karantén a nya-
ralás után keveseknek fér bele. A 
nyárra vonatkozó korlátozások 
még képlékenyek és bízom benne, 
hogy a balatoni nyaraláshoz nem 
kell oltás, habár nekem a védettsé-
gi igazolványom meglesz. Jobban 
tartok attól, hogy a strandra nem 
engednek majd be anélkül. Tenger-
parti nyaralást nem terveztünk, aki 
menni szokott külföldre már intézi 
a védőoltást, így annak sem lesz 
akadálya.

Rakovszky Zsolt (51): – Ha tehet-
ném, kiélvezném a nyár minden 
lehetőségét. Sajnos úgy tűnik, so-
káig visszasírjuk a vírus előtti nya-
rakat. Lehet, hogy az sem lesz már 
a régi. A védőoltáshoz kötendő szi-
gorításokat etikátlannak tartom, 
de szükséges rossznak. Vigyáz-
zunk egymásra, hiszen bármikor 
elkaphatjuk a vírust.

Huszár-Fábián Klára (44): – Sze-
mély szerint az idei évet tekintve 
a túlélésért dolgozok, a nyaralás 
eszembe sem jut. Úgy gondolom, 
nagyrészt szabálykövetőek va-
gyunk, amennyiben szükséges, 
mindenki betartja a korlátozáso-
kat. Az oltással kapcsolatban el-
mondható, hogy aki sokat szeret 
utazni, az úgyis felveszi majd.

Horváth Károly (23): – Mint 
ahogy mindenki tudja, a vírus ezt a 
nyarunkat sem teszi olyan szabad-
dá, mint azelőtt volt. Én személy 

szerint arra számítok, hogy lesz 
egy kis lazítás a kijárási időszakot 
számítva, de remélem, hogy meg-
marad a maszk használata, hiszen 
ez mindannyiunk érdeke. Most már 
a közeli baráti körben is van fertő-
zött, így még komolyabban veszem 
a szabályokat, és erre kérek min-
denkit! Vigyázzunk egymásra!

Huszti Fanni (24): – Örülnék, ha 
az elmúlt időszakhoz képest sza-
badabban telne a nyár. Szeretné-
nek az emberek kicsit kimozdulni, 
utazgatni, csavarogni, a család-
tagjaikkal találkozni. Pár napos 
nyaralást tudok csak elképzelni, 
semmilyen külföldi utazásba nem 
vágnék bele. Igyekszem betartani a 
korlátozás hozta szabályokat. Tar-
tok a vakcinák mellékhatásaitól, de 
szerintem sokan vannak ezzel így.

Zsebő Dániel (38): – Házfelújí-
tást tervezek tavasszal és a nyár 
folyamán, emiatt kevesebb idő jut 
a pihenésre. Kisgyermekes apuka-
ként talán egy belföldi néhány na-
pos hosszú hétvége azért belefér. 
Szerintem a belföldi utazások, ki-
rándulások lesznek idén nyáron a 
népszerűek. Ha a külföldi utazást 
védőoltáshoz kötik, akkor sokan 
itthon maradnak.

Kovács Andrea (45): – Nagyon 
várom a nyarat, a jó időt, habár 
nálunk a nyári szünidőt pandémi-
amentes időszakban sem egyszerű 
megszervezni. Mind a két gyer-
mekem versenyszerűen sportol 
és ezek az elfoglaltságok jobbára 
felülírják a nyarakat is. De pont 
annyira tudunk örülni a kertben 

felállított, felfújható medencében 
az önfeledt pancsolásnak, mint 
egy kiadós kirándulásnak a szom-
szédos – általunk vadregényesnek 
tartott – kis erdőben, vagy gyerek-
kel meglátogatni a nagyszülőket. A 
munkám kapcsán is várom a nya-
rat, hisz két (tűzoltó)tábort terve-
zünk erre a nyárra.

Cseri Zsolt (45): – Minden nyá-
ron 2-3 hetet szoktam családom-
mal tölteni aktív pihenés kere-
tében külföldön és belföldön is. 
Gerincrehabilitációm miatt idén 
nem tervezünk hosszú nyaralást. 
Amennyiben sikerül találni gyógy-
kezelésre alkalmas hazai szállo-
dát, akkor összekötnénk a kelle-
meset a hasznossal, ha nem, akkor 
több egynapos kirándulással, hét-
végi bográcsozással, grillezéssel 
kapcsolódunk ki a hétköznapi 
körforgásból.

Markó Kata (37): – Az idei nya-
rat szeretném természetközelben 
tölteni, lehetőleg költséghatéko-
nyan. A gyerekeimmel valószínű-
leg a Tiszához megyek majd (a 
nyarakat én is ott töltöttem a gye-
rekkoromban), illetve a csongrádi 
Körös-torokhoz. Semmiképpen 
nem mennék külföldre, de még 
belföldön sincsen hosszabb uta-
záshoz kedvem. A szigorításokkal 
egyelőre boldogulok. Megtalálom a 
maradék lehetőségeket és hálás is 
vagyok értük, de egy jó szaunázás, 
vagy a gyerekekkel közös uszodai 
hókamóka eléggé hiányzik. Kicsit 
feszültek az emberek ebben a jár-
ványos időszakban, egyes szabá-
lyoknak sokan nem látják értelmét.

Rózsa Laura (18): – Idén vár rám 
az érettségi, ami után szeretnék 
elkezdeni dolgozni. Nagyon vágyom 
már a saját életre, ezt szeretném 
megalapozni minél hamarabb. Bí-
zom benne, hogy az idei nyár tar-
togat számunkra néhány jó bulit, 
hiányoznak nagyon a fesztiválok is 
itt helyben és távolabbi városban 
is. Nyaralásban nem gondolkodom, 
inkább a kirándulások és a bará-
ti összejövetelek vonzanak idén 
nyáron.

Tóth Katalin (54): – Üdülőjogunk 
van Bükfürdőn és idén szeretnénk 
odautazni, amennyire a lehetősé-
gek megengedik. Természetesen, 
ha a járványhelyzet miatti szigorí-
tások nem engednek, akkor otthon, 
javarészt kerti munkával töltjük a 
nyarat. Mivel tavaly sem voltunk 
nyaralni, ezért nagyon szeretnénk 
már az idei szezonban ilyen módon 
kikapcsolódni, de természetesen 
az elsődleges az, hogy a fertőzés 
ne terjedjen tovább és nyilván ez 
diktálja a lehetőségeket.

Rádi Andrea (45): – Szolidra ter-
vezem az idei nyarat. Jobb félni, 
mint megijedni. Szerintem nyár-
ra szabaddá teszik a határokat 
és bárhová el lehet majd utazni. 
Egy kis kikapcsolódást idén is 
tervezek, de csak belföldön, azt is 
inkább friss levegőn, túrázva el-
töltve. A szigorításokat egyre ne-
hezebben viselem, a vírus okozta 
bezártság több mint egy éve tart. 
Külföldi utazás miatt sokan be 
fogják oltatni magukat, nem lesz 
visszatartó erő.
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Kocsonyával 
mondtak  
köszönetet 
350 adag kocsonyával fejezték ki köszönetüket a 
kiskunfélegyházi városi kórház dolgozóinak a petőfi-
szállásiak. Az önkormányzat önerőből finanszírozta 
az adományt, az ételt a petőfiszállási konyha készí-
tette el 40 kg körömből, 20 kg fülből, 25 kg füstölt 
csülökből és 5 kg bordavégből. A kórház vezetősége 
örömmel vette át, majd továbbította a dolgozóknak 
az ajándékot, a petőfiszállásiak húsvéti jókívánságai 
kíséretében. 

Drágábbak lettek a kiskunfélegyházi 
ingatlanok 2020-ban
A tavalyi év minden bizonnyal 
sok új helyzetet tartogatott 
számunkra az ingatlanpiac te-
rületén is. A világjárvány első 
hulláma hazánkban sem zajlott 
le következmények nélkül. A 
koronavírus-járvány országos 
szinten az ingatlanpiacra is 
nagy nyomást gyakorolt. En-
nek köszönhetően Kiskunfél-
egyházán áremelkedéssel és 
áreséssel is találkozhattunk az 
elmúlt egy év során, viszont a 
2020-as év eleji átlagárakhoz 
képest minden ingatlantípus 
tekintetében – hol kisebb, hol 
nagyobb – áremelkedést köny-
velhettünk el.

Korábban már beszámoltunk ar-
ról, hogy az elmúlt négy év te-
kintetében hogyan változtak az 
átlagárak városunkban. Ekkor az 
is kiderült, hogy a megfigyelt idő-
intervallum alatt a családi házak 
szinte folyamatosan dráguló ten-
denciát mutattak. Ezzel szemben 
pedig a kiskunfélegyházi panel-
lakások négyzetméterenkénti át-
lagárai igen szűk keretek között 
mozogtak. A továbbiakban pedig 
a 2020-as év ingatlanpiaci változá-
saira fókuszáltunk.
Mutatjuk mi történt  
az elmúlt egy évben
A megfigyelt időszakban szinte 
végig a téglalakások voltak a leg-
drágábbak, a második helyen a pa-
nelépítésű lakások foglaltak helyet, 
így a tavalyi évben a legolcsóbbnak 
a családi házak négyzetméter ára 
bizonyult. Az elemzésünk alapjául 
az Ingatlannet.hu statisztikai ada-
tait vettük.

A statisztikai adatok alapján a 
kiskunfélegyházi lakóingatlanok 
átlagárainak változását 2020 janu-
árja és decembere között vizsgál-
tuk. Városunkban a téglalakások 
kínálati ára az év elejével stagnálni 
kezdett. A félegyházi eladó téglala-
kások 278 ezer Ft/m²-es átlagár-
ról indították a 2020-as évet. Ez 
az összeg egy 70 négyzetméteres 
lakás esetén körülbelül 19,4 mil-
lió forintot jelentett. Áprilisra egy 
kisebb áremelkedést figyelhettünk 
meg a kiskunfélegyházi téglala-
kások árában, viszont azt köve-
tően újabb stagnáló időszak volt 
jellemző.

A legolcsóbb átlagáron augusz-
tusban kínálták a téglaépítésű 
lakásokat: 270 ezer Ft/m2-ért. A 
legdrágább hónapnak pedig a no-
vember bizonyult, ekkor az átlagos 
árfekvés elérte a 340 ezer Ft/m2-t 
is. Ennek köszönhetően november-

ben egy 70 négyzetméteres lakást 
már átlagosan 23 millió forintos 
áron kínáltak eladásra.

A családi házak árában sem ér-
zékelhettünk számottevő csökke-
nést éves szinten, sőt, az év eleji 
árakhoz képest a decemberben 
uralkodó átlagárak minimálisan 
ugyan, de emelkedtek. A házak 
januári átlagkínálati ára 230 ezer 
Ft/m² volt. Augusztusig szinte 
végig mérséklődtek az átlagárak, 
így elérve a 209 ezer Ft/m2-t. Ezt 
követően azonban újra emelkedést 
figyelhettünk meg a kínálati árak-
ban, így elérve 2020 decemberé-
ben a 237 ezer Ft/m2-t.
A panellakások szinte végig  
a középmezőnyben voltak
Az elmúlt év során a kiskunfélegy-
házi panellakások négyzetméte-
renkénti átlagára 247 és 283 ezer 
forint között mozgott. Legolcsóbb-
nak a májusi hónap bizonyult, míg 

legdrágábban júliusban kínálták a 
panellakásokat. A panelek eseté-
ben egy szemléltető példával élve 
jól látható, hogy egy 55 m²-es pa-
nelt alapul véve, egy ekkora alap-
területért májusban 13,5 millió 
forintot kértek a tulajdonosok, míg 
júliusban már ennél átlagosan 2 
millió forinttal drágábban kínálták 
azokat.
Visszaestek tavaly az ingatlan
piaci tranzakciószámok
Az MNB lakáspiaci jelentéséből 
is kiderült, hogy 2019 második 
negyedévéhez viszonyítva 2020 
második negyedévében a korona-
vírus-járvány következtében 34 
százalékkal visszaesett a lakáspi-
aci tranzakciók száma. A kínálat-
hoz képest alacsonyabb kereslet-
re utalt az is, hogy a lakáspiacon 
megfigyelhető alku mértéke 2020-
ban emelkedett az elmúlt évekhez 
képest.
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Hamarosan teljesen befejeződik a Kiskun-
halast és Kiskunfélegyházát összekötő 
5402-es út felújítása, már csak a Harka-
kötöny és Kiskunmajsa közötti szakasz 
van hátra. 

Az út felújítása évekkel korábban Félegyházá-
tól Kiskunmajsa tajói határig megtörtént, majd 
két éve a Kiskunhalas és Harkakötöny közötti 
szakasszal folytatódott. Tavaly a Tajó és Harka-
kötöny közötti részt újították fel, most pedig a 

tajói, mintegy 2,8 km-es hosszon fejeződik be a 
teljes útfelújítás. A munkálatok során elvégez-
ték a padkanyesést, a burkolatszél javításait, 
majd a teljes útfelület két rétegben új meleg  
aszfaltot kapott. 

Oltottak is adhatnak vért
A koronavírus elleni védőoltásban részesültek az oltás másnap-
ján már adhatnak vért, ám ha valaki megfertőződött, gyógyulás 
után 21 nappal jelentkezhet véradásra – tudtuk meg Almádi-Kis 
Melindától, a Magyar Vöröskereszt Kiskunfélegyházi Szervezeté-
nek vezetőjétől, aki hozzátette a legutóbbi eseményük is sikeres 
volt, 35 fő érkezett donornak. 

Áprilisban a következő időpontokban várják az önkénteseket:

Április 16. Pálmonostora, Műve-
lődési Ház: 9-12 óráig,

Április 24. Kiskunfélegyháza, 
Móra Ferenc Művelődési Központ: 
9-12 óráig,

Április 27. Kiskunfélegyháza, 

Szakmaközi Művelődési Ház: 9-12 
óráig.

A szervezők arra kérik a véradó-
kat, hogy személyi igazolványukat, 
TAJ- és lakcímkártyájukat vigyék 
magukkal a véradásra. 

Illegális szeméthegy

– Döbbenetes méretű illegális 
hulladéklerakóra találtunk egy 
külterületi tanyán – adta hírül 
Csányi József polgármester 
Facebook-oldalán. A beszá-
molóból kiderült az is, hogy 
mintegy hatszáz négyzetméte-
ren, helyenként 3 méter maga-
san halmozták fel a hulladékot 

a bűnelkövetők. A mezőőrség 
és a félegyházi rendőrség ösz-
szehangolt munkájával egy el-
követőt sikerült a helyszínen 
tetten érni. Felmerült a gyanú, 
hogy többen üzletszerűen he-
lyeznek el ide illegális hulladé-
kot, ennek feltárása folyamat-
ban van.

Megújul a Kiskunhalas- 
Kiskunfélegyháza útszakasz
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Sok élménytől estek el a végzős gimnazisták
Dr. Kása Zsuzsanna, a Móra 
Ferenc Gimnázium igazgatója 
szerint a veszélyhelyzet leg-
nagyobb elszenvedői a végzős 
tanulók. Többek között erről 
is szó esett, amikor arról kér-
deztük az intézmény vezetőjét, 
hogyan érintette a tanulókat és 
a tanárokat az immár egy éve 
tartó járványhelyzet.

– 2020. március 16-a óta dolgo-
zunk online munkarendben, amit 
annak ellenére tanulnia kellett diák-
nak, pedagógusnak egyaránt, hogy 
normál oktatásban is rendszeresen 
használtuk a digitális felületeket, 
eszközöket és módszereket. Az 
előző tanév utolsó harmada iga-
zából kísérletezéssel telt. Először 
azt gondoltuk, meghagyjuk a tanári 
szabadságot az online oktatáshoz, 
de hamar rájöttünk, hogy a tanulók, 
a pedagógusok és a szülők érde-
kében sokkal eredményesebb egy 
egységes platform kialakítása. Így 
alapfelületként rátértünk a Google 
Classroom-on jól működő meet-es 
órákra és a különböző, de széles 
tanári körben alkalmazott digitális 
eszköztárra. A tanórákat órarend-
szerűen, „kicsöngetnek-becsönget-
nek” napirend szerint tartjuk is.

– Mi a helyzet a közösségi 
élményekkel?

– A diákoknak ebben a helyzet-
ben is szükségük lenne közösségi 
életre, amit az osztályfőnökök és 
szaktanárok csak digitális formá-
ban, sajátosan valósíthatnak meg. 
Bár mindenki nagyon igyekszik, de 
a személyes találkozások és segít-
ségek nagyon hiányoznak.

– Hogy tolerálják ezt a rendkí-
vüli helyzetet a tanulók?

– Az online világnak nagy vesz-
tesei a 9. évfolyamosok is, ugyanis 

középiskolás életükből egy nagyon 
fontos momentum, a közösségépí-
tés maradt ki. Egy kicsit voltak csak 
jobb helyzetben a 7. és 8. osztályos 
gyerekek, akik egy pár hónapot tud-
tak jelenléti oktatásban a társaik 
között lenni és „face to face” elsa-
játítani a követelményeket.

A veszélyhelyzet legnagyobb el-
szenvedői viszont a végzős tanuló-
ink, akik szinte egy teljes tanévet 
töltöttek, töltenek digitális oktatás-
ban. Nem egyszerű így érettségire 
felkészülni és felkészíteni, mégis 
megnyugtattam a kedves szülőket, 
hogy bízzanak bennünk, mert kol-
légáim felkészítették gyermekeiket 
az érettségi vizsgákra – ami eddigi 
információink szerint hagyományos 
formában történik majd. 

– Mit jelent ez pontosan?
– A hagyományoknak megfele-

lően írásbeli és szóbeli vizsgára 
is kell a diákoknak készülniük. Az, 
hogy lesz szóbeli vizsga, önmagá-

ban nem rossz, bár a veszélyhely-
zet történései ezt befolyásolhatják. 
Szóbelin ugyanis a vizsgázók több-
sége javítani tud az írásbeli vizsgán 
elért eredményeken.

Azon osztályoknak, amelyek éltek 
a kiscsoportos jelenléti felkészítés 
igényével, megszerveztük ezt. A 
végzősök vonatkozásában viszont 
egy kicsit izgulok az április 19-i 
„iskolanyitástól”, ugyanis nem len-
ne jó, ha bármilyen okból a vizsgák 
előtt karanténba kényszerülnének 
osztályok.

Sajnos ők az az évfolyam, akiknek 
nem volt szerencséjük a hagyomá-
nyos formában megtartott szalago-
zó ünnepségen részt venniük – bár 
minden társintézmény gondosko-
dott egy egyszerűbb kivitelezésű, 
de maradandó szalagtűzésről. A 
szerenádot, a „zöldnapot” és a ha-
gyományos ballagást viszont – úgy 
gondolom – el kell szegényeknek 
engedniük. Sajnálom ezt nagyon.

– Hogy érintette a jelentke-
zést a járványhelyzet?

– Az utánpótláshoz a beiskolázás 
is sajátos formában zajlott. Minden 
intézmény törekedett arra, hogy 
tartalmas és színes „beiskolázási 
promóciós anyagot, kisfilmeket” ké-
szítsen. Ezt mi is megtettük. Hála 
Istennek, így is sokan jöttek hoz-
zánk felvételizni, bár tudjuk, nem 
feltétlenül oda készül az, aki az 
adott intézményben írja a központ 
felvételi vizsgáját. A számok mégis 
biztatóak. Április 20-án tudjuk meg 
mi is és az érintettek, hogy ki, me-
lyik intézménybe nyert felvételt.

A Móra gimnáziumban az angol 
és német idegennyelvi, a humán, 
a modern tudományok, a biológia, 
a vizuális kultúra, az általános és 
a hat évfolyamos, úgynevezett te-
hetséggondozó-képzés tanulmányi 
területek közül lehetett választani 
– számolt be dr. Kása Zsuzsanna 
igazgató. 

A Dózsás diákok is indultak 
és bizonyították felkészült-
ségüket a nyelvÉSZ verseny 
megyei döntőjében. A 3. 
évfolyamon Szunyi Léna 2. 
helyezést, Bakró Hanna 10. 
helyezést ért el. Felkészítő 
nevelő: Losonczi Judit. A 4. 
évfolyamon Fazekas Levente 
3. helyezést, Horváth Áron 7. 
helyezést ért el. Felkészítő 
nevelő: Sőrés Irén.

***
„Az összedolgozás képessége az 
egyik legnagyobb érték az élet-
ben.” A Bolyai Természettudomá-
nyi Csapatverseny mottóját szem 

előtt tartva érnek el szép sike-
reiket a Dózsa György Általános 
Iskola diákjai évek óta a verse-
nyen. Hatodik évfolyamon (fotón-
kon) Dorogi Márk, Galla Bence 
Bendegúz, Kurucsai Dávid, 
Lassán Márk körzeti 3. helye-
zést, a hetedik osztályos csapat 
tagjai: Cseri Inez, Ladányi Réka, 
Vastag Zsombor, Zana Leven-
te körzeti 1. helyezést értek el. 
A hetedikesek meghívót kaptak 
a márciusi országos döntőre, 
ahol az előkelő országos 5. he-
lyen végeztek. Felkészítő tanárok: 
Kurucz Orsolya, Pintér Anna, 
Verebné Vadkerti Krisztina és 
Somkúti Judit.

Dózsás sikerek

Egy, még 2018-ban önfeledten megtartott 
zöldnap a Kossuth utcán
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Az első osztályosok online 
tanítása a legnehezebb
Az idén március 8-ától bevezetett digitális oktatás nem érte vá-
ratlanul a Darvas iskolát – mondta el lapunknak Jankovszki Zol-
tánné igazgató, amikor a tapasztalatokról kérdeztük.

– Az osztályfőnökök a tanév ele-
jén felkészítették a szülőket egy 
lehetséges újabb bezárásra. En-
nek köszönhető többek közt az is, 
hogy iskolánkban az ügyeletet kérő 
gyermekek létszáma alacsony. Idő-
ben felmértük az eszközigényt és 
az internet-hozzáférés lehetősége-
it. A rendelkezésünkre álló iskolai 
eszközöket az igénylő gyermekek-
nek kiosztottuk, így csak néhány 
kis tanuló nem kapott tabletet, ők 
papíralapon kapják a feladataikat – 
foglalta össze az igazgatónő.

– Merültek-e fel előre nem lá-
tott nehézségek menet közben? 

– Az alsó tagozat digitális ok-
tatásának legnagyobb nehézsége, 
hogy a szülő jelenléte elengedhe-
tetlen az online órákhoz és a házi 
feladatok megoldásához is. Az esz-
köz leginkább telefon, ami a szülő 
tulajdona. Abban az esetben, ha 
dolgozik, az órarend szerinti online 
oktatás szinte megvalósíthatatlan. 

– Milyen stratégiát alakítot-
tak ki, és milyen rendszereket 
használtak?

– Kollégáim minden osztályra 

elkészítették a saját digitális óra-
rendjüket, ami szerint tanítanak. 
A közvetlen kollégák egymás közt 
megosztották az órákat, így a nap-
közisek is részt vesznek az okta-
tásban, illetve az ügyeletet is ők 
látják el. Az online órák megvaló-
sítása az első, illetve második osz-
tályban leginkább messenger-cso-
portokban történik. A 
messenger-szoba hasz-
nálata mindenki számára 
elérhető és egyértelmű. 
Természetesen kiemelt a 
KRÉTA felület DKT alkal-
mazása. Az órai munká-
kat és a házi feladatokat 
ott könyvelik a pedagó-
gusok. 3-4. osztályban a 
KRÉTA mellett az online 
órákhoz a Google Meet 
felületet, a visszaküldős 
feladatokhoz a Classroo-
mot használjuk. A gye-
rekektől illetve szüleiktől 
már tanév elején kértük 
egy gmail fiók létrehozá-
sát, aminek kialakítását 
és kezelését informatika-

órán is megtanulták. Néhány tanu-
ló kivételével mindenki be tud kap-
csolódni az oktatásba. A többiek 
papíralapon kapják a feladataikat.

– Hogyan viszonyulnak a táv-
oktatáshoz a legkisebbek?

– A legnehezebb feladat az első 
osztályos gyermekek tanítása. A 
szülők most szembesültek először 
a nehézségekkel, de a tanítópárok 
minden segítséget megadnak ne-
kik és a gyerekeknek is a haladás-
hoz. Felső tagozaton a megszokott 

órarend van érvényben, amelyen 
belül a főtantárgyak online formá-
ban zajlanak.

A készségtárgyakat illetően csak 
digitális tananyag-feldolgozás tör-
ténik. Órai és házi feladatként a 
Learning Apps, Wordwall, Okosdo-
boz, Quizizz, az NKP Okostankönyv 
és Kahoot lehetőségeit alkalmaz-
zuk. Számonkérésre Redmenta 
feladatsort és a Google űrlapot 
készítünk. A tananyag jobb meg-
értését a Youtube-on is megtalál-
ható oktatóvideókkal segítjük. Ösz-
szességében kollégáim pozitívan 
nyilatkoznak a digitális oktatásról, 
bár tudjuk, hogy ennél a korosz-
tálynál a személyes találkozás és 
a hagyományos oktatás mindennél 
fontosabb.

Tartós szegfű tanösvény
Nagyjából 40 kilométerre Kis-
kunfélegyházától kellemes 
napot tölthetnek a kirándu-
lás, a túrázás, a természet 
szerelmesei, ha a Bodog-
lár település melletti Tartós 
szegfű tanösvényt választják. 
A térségünkben viszonylag 
szerény promóciót kapott ki-
rándulóhely még most, a le-
zárások idején is kínálni tudja 
a szűk családi, baráti prog-
ramot úgy, hogy közben nem 
kell a tömegtől tartanunk.

A tanösvény a Kiskunsági Nem-
zeti Park részeként, Natura 
2000 területen vezet keresztül, 
ami megközelíthető a Soltvad-
kert-Kiskunmajsa közötti úton, 
Tázlár és Bodoglár települések 
között a 16,3 km szelvénynél, 
ahol táblával jelölik azt a helyet, 
ahol le kell térni egy földútra. A 

látogatásra ajánlott időszak jú-
niustól késő őszig tart, hiszen a 
szegfűket ekkor láthatjuk teljes 
pompájukban, de biztosan állít-
hatom, hogy a márciusi túra is 
kellemes időtöltésnek ígérkezik. 

Az említett tartós szegfű – amiről 
a tanösvény a nevét kapta – ter-
mészetes élőhelyén, a bodoglári 
homokbuckák között tekinthető 
meg. A fokozottan védett növény, 
hazánk bennszülött növényfaja és 

csakis a Duna-Tisza közén fordul 
elő.

A tanösvény elején egy 500 
méter hosszú pallósor segíti az 
utunkat és természetesen védi a 
növényeket a látogatók lábnyo-
mától. Már utunk elején bőséges 
információt kapunk a növény-
fajokról, hiszen táblák, ábrák, 
jelölések segítenek bennünket 
a tájékozódásban. A pallósor 
először egy megfigyelő torony-
hoz vezet bennünket, majd egy 
fenyőültetvény mentén, később 
egy tereplépcsőn át eljutunk a 
hátsó kilátóhoz, ahonnan csodá-
latos látványban lesz részünk. A 
pallósoron kívül lehetőség nyílik 
a kijelölt útvonalakon a homok-
hátság szépségeit megismerni és 
így a túránk hosszát igény szerint 
megsokszorozni.

A tanösvény bekerült a 
Bács-Kiskun Megyei Értéktárba a 
Kiskunmajsai Települési Értéktár 
Bizottság javaslata alapján, 2018-
ban. Z. A. 
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A tánc mindenkié
A tánc, a ritmikus mozgás ősidők óta alapvető eleme az érzelmek 
kifejezésének, testünk átmozgatásának. Nem csak a hangos 
diszkókban, vagy a versenyparketten űzhető, hanem bárhol és 
bármikor használható kommunikációs és önkifejezési módszer 
is. Akár a pandémiával járó bezártság, mozgásszegény életmód 
és negatív érzelmek hatásai is enyhíthetőek tánccal, amit társ-
sal, de ha a szükség úgy hozza, akár egyedül is élvezhetünk. 
Kutatások bizonyítják, hogy kiválóan energetizál, és terápiás ha-
tása is van. Boda Brigitta versenytáncoktatóval beszélgettünk a 
tánc pozitív élettani hatásáról.

– Az a legjobb a táncban, hogy 
egyedül is, és társaságban is 
ugyanolyan kiválóan alkalmas fel-
tölteni energiával, élettel az em-
bert. Sokszor halljuk társaságban, 
buliban, hogy én nem táncolok, 
mert nem tudok. Ez nem igaz! Min-
denki tud táncolni, csupán saját 
gátjait kell ledönteni. Nem az a 
fontos, hogy az adott koreográfiát 
maradéktalanul elsajátítsuk, ha-
nem az, hogy igazán, és őszintén 
jól érezzük magunkat a bőrünkben. 

A társastánc kicsit más. Ott egy 
klasszikus helyzet alakul ki. Adott 
egy nő, és egy férfi, akik összhang-
ba kerülve eljátszanak, kifejeznek 
egy élethelyzetet, egy szerepet. Ez 
lehet öröm, vagy bánat is. Ez akár 

párterápiaként is felfogható. A há-
zaspár megtanul újra egymáshoz 
érni, a férfi vezet, de nem uralja a 
partnerét. Ugyanakkor, a nő nem 
alárendelt viszonyban van vele, 
hanem a nőiségét, a báját adja 
viszonzásként. Azt kapom vissza, 
amit adok! Ez egy örök igazság a 
táncban. A közös alkalmak által 
megtanulhatjuk a testünket tuda-
tosan használni, felfedezhetjük 
szexualitásunkat, kecsesebb moz-
gást eredményez. 

Az idősebb korosztálynak ki-
fejezetten ajánlatos a ritmikus 
mozgás, ugyanis a szakemberek 
szerint, ez segít a demencia meg-
előzésében, mivel a memóriáért 
felelős agyi részek aktiválódnak, 

hosszabb ideig frissen tartják az 
elmét. A testi és lelki előnyök mel-
lett nem elhanyagolható tényező az 
sem, hogy új barátokra lelhetünk, 
elkerülve a magányt és az egyedül-
létet. Előnyösen hat a testünkre, és 
az egészségünkre, énképünkre. 

Aki rendszeresen koptatja a 
parkettet, könnyebben felszaba-

dul testében az endorfin, vagyis a 
boldogsághormon, mindeközben a 
stresszel, szorongással összefüg-
gő hormonok megsemmisülnek. 
Kortól, testalkattól függetlenül 
mindenki táncolhat, akár egyma-
gában is. Egy a fontos, hogy élvez-
zük azt, amit csinálunk – foglalta 
össze a táncoktató.  V. B. 

Régi strandfotókat keresnek
A készülő strandot, fürdőt, fürdőszállót a 60-70-80-as években 
bemutató archív fotókat keres megújuló tanulmányához a Fél-
egyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft. vezetése. Beküldési 
határidő: április 15. A fotókat személyesen is leadhatják a Kis-
kunfélegyházi Városi Sportcsarnokban, a Kossuth utca 35. szám 
alatt 8 és 16 óra között a portán, vagy a 130-as irodában. 

Várják azokat a fotókat, amelyek:
• a Félegyházi Törökfürdőben,
• a Félegyházi Fürdőben, strandon 

a 60-as évektől napjainkig úszóver-
senyeken vagy strandolás közben 
készültek („Kuchinkások” segítségét 
különösen kérik)

• az Aranypáva étteremben – ahol 
az étterem is látható – baráti társasági, 
esküvői alkalmakkor készültek, illetve

• az Aranypáva étterem előtti eskü-
vői fotókat, amiken a környezet is jól 
látható.

Kérik, hogy a képek hátoldalára ír-
ják rá a dátumot, és azt is, hogy kiket 

ábrázol. Esküvői képnél csak a pár 
neve és a dátum szerepeljen. Nagyon 
fontos, hogy a képek mellé egy enge-
délyt is csatoljanak, amelyben azok 
tanulmányban történő esetleges fel-
használásához, illetve egy strandos 
képkiállításban való szerepeltetéséhez 
járulnak hozzá. 

A fotókat felhasználásuk után 
a tulajdonosok visszakapják – tá-
jékoztatta lapunkat Iványi Ferenc 
programiroda-vezető.

A képeket digitalizálva, szkennelve 
is fogadják az ivanyiferenc@gmail.
com e-mail-címen.

Megérkezett 
a medve-
hagyma 
Megvallom őszintén, hogy ez-
előtt 4-5 évvel, azt sem tudtam, 
hogy eszik-e vagy isszák a medvehagymát. Nem errefelé honos, 
nem szerepelt a piac és a zöldséges üzletek kínálatában, így ért-
hető volt, hogy nem ismerhette mindenki. A nevét állítólag on-
nan kapta, hogy a barnamedve hosszú téli álma után felkutatja 
a medvehagymát és bőségesen fogyaszt belőle. Teszi ezt azért, 
mert a hosszú tél alatt lerakódott salakanyagoktól szeretné 
megszabadítani a bélrendszerét, hogy aztán megtisztulva, újult 
erővel, vitalitását visszanyerve ébredjen együtt a természettel. 

Ma már szerencsére nem szük-
séges egészen a Mecsekig men-
nünk, hogy ennek a csodaszernek 
a jótékony hatásait élvezhessük, 
mert a félegyházi piacon is kap-
ható. 400 forintért vásárolható 
csomója, és ennyi pénzért ilyen 
sokoldalú gyógynövényt ritkán 
kapunk. Aki először kóstolja, 
markáns fokhagymaízzel szem-
besül, a medvehagymás ételek-
nek is tehát ez lesz fő ízvilága. 
Főképp nyersen fogyasztva (vaj-
jal kikeverve, vagy szendvicsek 
ízesítésére) fejti ki jótékony ha-
tását, ami igen szerteágazó: ked-

vezően hat a gyomor- és bélrend-
szerre, szédülést, fejfájást enyhít, 
hasmenésre és szorulás ellen is 
kiváló, tisztítja a vért, a vesét, a 
húgyhólyagot, magas vérnyomást 
csökkenti, elősegíti a vizelet ürü-
lését. Immunerősítő, tisztító ha-
tású, természetes antibiotikum. 

A szezon néhány hét alatt lefut, 
használjuk ki. Készíthetünk belő-
le krémlevest, pesztót, ízesíthe-
tünk vele spenótot, de a medve-
hagymás, kecskesajtos pogácsa 
is biztosan a család kedvence 
lesz. 

 Z. A. 
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Jeles napunk, április 11-e
57 éve, 1964. április 10-én kétnapos nagyszabású rendezvény-
sorozattal indult a költészet napja, amelynek célja az élő magyar 
költők alkotásainak széles körű megismertetése és megkedvel-
tetése. Mintául a Szovjetunió szolgált, ahol 1955 óta évente két-
szer, tavasszal és ősszel tartották meg ezt az eseményt.

Hazánkban 1961-ig az ünnepi 
könyvhéten jutott a költészetnek ki-
tüntetett nap, de az egyéb műsorok 
között ez a rendezvény elsikkadt. A 

költők és a Magyar Írók Szövetsége 
kezdeményezésére avatták április 
11-ét, József Attila születésnap-
ját, a költészet napjává.

Az 1964-es ünnep-
ségsorozat fontos ál-
lomása volt a Petőfi 
Irodalmi Múzeum által 
létrehozott József Attila 
Emlékszoba megnyitá-
sa a költő szülőházá-
ban, a ferencvárosi Gát utca 3. szám 
alatt. Ekkor jelentették meg először 
a Versbarátok Köre ajándékkötetét, 
a Szép versek című antológiát.

Nemcsak József Attila, hanem 
Márai Sándor is ezen a napon 
született 1900-ban, Kassán. Az 
1930-as években művei egymást 
követték: az önéletrajzi ihletésű 
Egy polgár vallomásai; a Szindbád 

hazamegy, amelyben 
mesterének, Krúdy 
Gyulának állított em-
léket; A gyertyák cson-
kig égnek, amelyből 
színpadi és filmválto-
zat is készült.

1948-ban a fenyegető diktatú-
ra miatt családjával elhagyta az 
országot. Márai kikötötte, hogy 
könyvei nem jelenhetnek meg szü-
lőhazájában, amíg az orosz had-
sereg az országban állomásozik. 
Életműsorozatának újra kiadása 
halála után, 1990-ben indult el. 
Ugyanebben az évben posztumusz 
Kossuth-díjjal tüntették ki.

KÖNYVTÁRSAROK

A témától függően akár 3-5 ez-
ren kísérik figyelemmel a Móra 
Ferenc Művelődési Központ 
közösségi oldalán megosztott 
tartalmakat, azonban érzékel-
hetően egyre nehezebb meg-
szólítani az érdeklődőket az 
internet adta lehetőségekkel. Az 
emberek mindinkább a szabad-
ba vágynak, és egyre inkább a 
személyes találkozásokat vár-
ják. Így aztán az intézményben 
dolgozók minden kreativitá-
sukat latba vetve igyekeznek 
megújulni, hogy fenntartsák az 
okoseszközök helyett rendez-
vényekre, programokra vágyó 
látogatók érdeklődését – mond-
ta el Kovács-Csonka Szilvia 
intézményigazgató.

Az intézmény online megjele-
néseiben új színt képvisel töb-
bek között dr. Domján Mihály 
tanácsadó szakpszichológus, 
családterapeuta Minőségi idő a 
családban című élő online előa-
dása, amit a helyi Egészségfej-
lesztési Irodával közösen való-
sítanak meg, és  a művelődési 
központ Facebook-oldalán lesz 
megtekinthető, április 12-én, 
hétfőn 18 órától.

Az intézmény online megje-
lenéseinek további „finomhan-
golását” várják annak a kér-
dőívnek a tapasztalataitól is, 
amit nemrégiben tettek közzé 
a művelődési központ közössé-
gi oldalán. Ezúton is arra kérik 
látogatóikat, pártolóikat, hogy 
a kérdőív kitöltésével segítsék 
munkájukat, hogy a jövőben is 
hatékony és minőségi szolgálta-
tást nyújthassanak.

TALÁLKOZÁSOK 
az online térben

Műterem-látogatás Rádi Andrásnál

A Móra Ferenc Művelődési Központ a jelenlegi helyzetben is 
próbálja tartani magát a 2021. évi munkatervéhez, amely szin-
te teljes mértékben átalakult. A szakmai feladatok, a kiállí-
tásszervezés és -rendezés teljesen áttolódott az online térbe. 
Kiállításmegnyitókat vesznek fel és hozzá tartozó képgaléri-
ákat készítenek, amelyek az intézmény Facebook-oldalán és 
Youtube-csatornáján tekinthetőek meg.

– Körbenézve és érdeklődve a ki-
sebb-nagyobb országos közműve-
lődési intézményeknél, láthatjuk, 
hogy vannak, akik elnapolják a kiál-
lításmegnyitókat arra az időszakra, 
amikor már személyesen lehet a 
tárlatokat meglátogatni és megte-
kinteni. Vannak, akik kirakatkiállí-
tásokat rendeznek (pl: Kecskemét). 
Pécsett patikákban és hentesüz-
letekben állítanak ki fiatal kortárs 
képzőművészek. A MANK (Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Non-
profit Kft.), a MAOE (Magyar Alko-
tóművészek Országos Egyesülete) 
és egyéb művészeti egyesületek 
különféle tematikában hirdetnek al-
kotóművészeti pályázatokat. 

A művelődési központ azonban 
fontosnak tartja, hogy ebben a ne-
héz helyzetben is megpróbálja a 
művészetet és a kultúrát közelebb 
vinni az emberekhez és az érdek-
lődőkhöz. Ebben a járványidőszak-
ban, a művészetnevelésben a leg-
nagyobb veszélyt az jelenti, hogy 
a fiatal korosztály szinte minden 
idejét az okoseszközeinek hasz-
nálatával tölti, amely nagymérték-
ben felgyorsítja a képek áradatát 
és azoknak gyors bevésődését, 
így a kézzel fogható műalkotások 
igazi megismerésére nem marad 
idő, és szinte érdektelenné válik. 
Tehát, a jövő feladata, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a természet és 

az ember által alkotott csodákra! 
– tájékoztatta lapunkat Lukács 
Ferenc, a művelődési központ 
kiállításszervezője.

Több nagyváros szervez régóta 
lakástárlatokat, műterembejáró-
kat. Ezen programokból merítve a 
művelődési központ úgy döntött, 
elkészíti a saját Műteremlátoga-
tás-kisfilmjét, amelyet Rádi And-
rás, Holló László-díjas festőmű-
vész műtermében vettek fel. Külön 
érdekessége ennek a felvételnek, 
hogy a 83 esztendős mester jelen-
legi műterme abban a házban van, 
ahol a nagy festő, Holló László 
született.

A nagy sikerre és érdeklődésre 
való tekintettel az intézmény terve 
az, hogy folytassa a Műterem-lá-
togatás című kisfilmsorozatát, el-
sősorban az 1961-ben megalakult 
Holló-kör még élő alapító tagjaival, 
majd a későbbiekben az erre lehe-
tőséget adó jelentős, kiskunfélegy-
házi művészekkel is.

 Fotó: Patyi Zoltán – ArtZone Photography
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A jó idő beköszöntével városszerte megkezdődött a kiskerti és 
utcai zöldfelületek rendbetétele. Ilyenkor metszünk, irtunk, ülte-
tünk, gereblyézünk, takarítunk, gyomlálunk… Megvizsgáljuk a fá-
kat: mennyit nőttek, eltávolítjuk a száraz, besűrűsödött részeket, 
vagy megnézzük, hogy továbbra is elfér-e a koronájuk az adott 
helyen. Gyakran ilyenkor szembesülünk azzal, hogy: „a csuda vi-
gye el, ez nagyobb lett, mint gondoltam”. És hát sajnos: árnyékol, 
belenőtt az ablakba, légvezetékbe, kapuba, túl sok a lombja… 
Egyszóval ilyenkor megszaporodnak a közterületre, út és járda 
mellé ültetett fák kivágása iránti kérelmek. 

A jelenlegi jogszabályok értelmé-
ben a közterületen lévő növényzet 
a közterület tulajdonosáé, füg-
getlenül attól, hogy ki ültette. Azt 
pedig az önkormányzat helyi ren-
deletben szabályozta, hogy adott 
ingatlan közvetlen közterületét 
(ami lakóutcákban többnyire az 
ingatlan és az útburkolat közé eső 
változó szélességű sáv) az ingat-
lan tulajdonosa, tehát az érintett 
közterületet leginkább használó 
köteles gondozni, tisztán tartani. 
Ennek részét képezheti a szüksé-
ges munkák elvégzése mellett az 
olykor szükségszerű kivágás iránti 
kérelem benyújtása is. 

Nagyon sok fát ültettek-ültet-
tünk úgy, hogy azok növekedési 
erélye nem lett helyesen felmérve. 

És sajnos, hosszútávon nem meg-
oldás a szűk utcákba telepített 
hatalmas termetű fák rendszeres 
csonkolása. 

A közterületi fák kivágásának 
engedélyezése hatósági eljárás 
és az engedélyező határozat kö-
telező elemként rendszerint pót-
lás elvégzését írja elő. Az ilyen 
ügyekben a polgármesteri hivatal 
városüzemeltetési osztálya jár el. 
Ugyanakkor szeretnénk tudatosí-
tani: a pótlás nem büntetés! Ilyen-
kor nem egy kívülálló, érdektelen, 
steril szakmai előírás érvénye-
sítéséről van szó, hanem mindig 
kölcsönösen előnyös megoldást 
keresünk. Olyat, ami a közterület 
gondozója és leggyakoribb haszná-
lója számára is tetszetős, kedves, 

szerethető és minden tekintetben 
vállalható. Jelenleg egy olyan ké-
pes kézikönyvet állítunk össze, ami 
segítséget nyújt majd a közterületi 
faültetésekhez. 

A leggyakoribb probléma a szűk, 
gyakran légvezeték alatti helyek fá-
sítása. Itt nemcsak a gyalogjárda 
és az út közelsége, hanem az ala-
csony légvezeték is erősen korláto-
zó tényező. Ez utóbbinál ráadásul 
számolni kell az áramszolgáltató 
erőteljes beavatkozásával, ameny-
nyiben nincs rendszeres met-
széssel távol tartva a növényzet a 
vezetéktől. 

Sajnos sok szakmai anyag még 
ma is leggyakrabban gömbfákat 
– például gömbjuhart gömbszi-
varfát, gömbkőrist – javasol a 
szűk helyekre, pedig a szabályos 
koronaforma ellenére ezek a fák 
nem elég kis méretűek, ráadásul 
a metszésük is elég drasztikus. 
A természetükből adódóan eleve 
fatermetű növények a légvezeté-
kek alatt jellemzően nem férnek 
el. Ugyanakkor van néhány olyan 
nagy bokor vagy kis faként ismert 
fácska, amelyeknél – ha elfogadjuk 
a kissé szabadabb megjelenést, 

mint például a több, esetleg kissé 
ferde vagy görbe törzs, kevésbé 
szabályos habitus, lazább korona 
– akkor különlegesen szép, kiváló 
utcai fákat választhatunk. 

Ezek a szabálytalanabb, törzsük 
és koronájuk miatt kisebb-nagyobb 
metszésekkel sokkal ügyeseb-
ben kordában tartható növények 
többsége ráadásul különleges, 
egyedi díszítőértékkel bír: olykor 
nagyon szép virágzás, színes őszi 
lomb, érdekes levél, szép – gyak-
ran ehető – termés, hangulatos 
megjelenés. Beszerzésük gyakran 
bokorfa vagy szoliter cserje, eset-
leg egy-két éves csemeteméretben 
lehetséges, de továbbnevelésük 
nem feltétlenül igényel különösebb 
szakértelmet, csupán rendszeres 
odafigyelést. Több faiskolában is 
foglalkoznak velük, sokszor cso-
magküldő szolgálaton keresztül is 
beszerezhetők. 

Többféle fanyarka, somfa kap-
ható, de a júdásfa, csörgőfa, az 
igazi aranyeső is szép kis fává ne-
velhető. Talán nem is gondolnánk, 
de egy támoszlop mellé ültetett 
trombitafolyondár is különleges fa 
alakot formálhat. És talán ne fe-
ledkezzünk el védett helyen a fügé-
ről sem, ami nagyon szép kis fává 
alakítható, egyre több helyen már 
eleve egy törzsre nevelve árulják. 
A meggyfa, mint permetezést nem 
igénylő gyümölcsfa is több figyel-
met érdemel. A Feketicsi vagy a 
Bosnyák fajták kifejezetten formás, 
egészséges koronát nevelnek, a 
virágzásuk gyönyörű, lombjuk so-
káig a fán marad, némi narancsos 
őszi lombszínnel.

A szűk lakóutcák növényei, fái 
valószínűleg még sokáig az ott 
élők ízlését, igényességét, nö-
vényszeretetét fogják tükrözni. Az 
odaillő, alkalmas és szerethető fák 
kiválasztásához elengedhetetlen a 
kellő növényismeret, amihez Kis-
kunfélegyházán mi is minden se-
gítséget megadunk. 

Nagy Ágnes
városi főkertész

Fák a szűk városi utcákban
A közönséges júdásfa 

tavaszi lila virágzásával 
egészen különleges 

látványt nyújt

A csörgőfa az egyik 
legszebb díszfánk
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Hatodik helyen fejezte be az 
alapszakaszt a Kiskunfélegyházi 
KC férfi kosárlabdacsapata, így 
a 6-9. helyért folyó rájátszásban 
folytatja a további küzdelmeket. 
Az NB II. keleti csoportjának első 
rájátszásbeli mérkőzésén Gyulá-
ra látogatott a félegyházi együt-
tes. A vendéglátók ellen több 
sikerélménye volt a KKC játéko-
sainak, a bajnokság során két-
szer is legyőzték őket. Ez a sor-

minta ezúttal sem szakadt meg. 
Az első negyed nagy félegyházi 
fölényről tanúskodott, amit gyu-
lai feltámadás követett. A félidő-
ben a KKC 49-38-ra vezetett és a 
szünetet követően el is döntötte 
a mérkőzést. 

Férfi NB II. keleti csoport, 4. 
ford., 03. 28. 

Gyulai Color – Kiskunfélegy-
házi KC: 75-106

(15-32, 23-17, 16-34, 21-23)

Nagyot hajrázva maradtak alul

A Soltvadkert gárdáját fogadta 
a P&P Kiskunfélegyházi HTK 
felnőtt férfi kézilabdacsapata a 
megyei I. osztályú bajnokság-
ban. Ősszel 35-28-ra a Soltvad-
kert nyert, és most is ők voltak 
a találkozó esélyesei, hiszen 
kétszer annyi pontot gyűjtöttek 
eddig a bajnokság során, mint 
a KHTK. A félegyházi együttes 
idei öt bajnokijából hármat is 
megnyert, így elkezdte a pon-
tok gyűjtögetését. Az első fé-
lidő a vendég soltvadkertiekről 

szólt, hétgólos előnyt építettek 
ki. A félidőben rendezte so-
rait a KHTK, a védekezés és a 
támadásépítés is jobban mű-
ködött, amit felzárkózás köve-
tett. A hajrában a különbség 
három alá már nem csökkent, 
az utolsó gólt a vendégek lőt-
ték, beállítván ezzel a 26-30-as 
végeredményt.

Bács-Kiskun megyei férfi I. 
osztály, 17. ford., 03. 27.

P&P Kiskunfélegyházi HTK 
– STE BS Plastic 26-30 (10-17)

Első helyen a KHTK focicsapata
Megyei szuperrangadó keretében 
fogadta a Jánoshalmi FC a Kiskun-
félegyházi HTK labdarúgócsapa-
tát. A jánoshalmaiak ugyan csak a 
harmadik helyen álltak a bajnok-
ságban, de három mérkőzéssel 
kevesebbet játszottak riválisaik-
nál. A félegyháziak egy esetleges 
győzelemmel leszakíthatták ellen-
felüket és a tabella élére ugorhat-
tak a Kecel ellen botló Kiskőrösi 
LC-t megelőzve. Októberben baj-
noki keretében már összecsapott 
a KHTK és a Jánoshalma, akkor 
a félegyházi együttes nyert 2-1-

re. A mostani rangadón egészen 
a mérkőzés hajrájáig nem esett 
gól. A 85. percben viszont Oroszi 
Dániel találatával megszerezte a 
vezetést a KHTK, ami ki is tartott 
a lefújásig. A tabellát immár a 44 
pontos KHTK vezeti. A 39 pontos 
Jánoshalmi FC még előreléphet, 
hiszen három mérkőzéssel keve-
sebbet játszott.

Bács-Kiskun Megyei I., 22. 
ford., 04. 04.

Jánoshalmi FC – Kiskunfél-
egyházi HTK 0-1 (0-0)

Gólszerző: Oroszi Dániel 85. p.

Élen maradt a KHTK II.

A húsvéti hosszú hétvégén sem 
pihentek a félegyházi focisták. A 
Kiskunfélegyházi HTK II. csapata 
a Lakiteleki TE gárdájával mérkő-
zött meg a megyei II. osztályú lab-
darúgó-bajnokságban. Az éllovas 
félegyházi együttes az első helyé-
nek megtartására törekedett. A 
játékosokat fűthette a visszavá-
gás vágya, ősszel ugyanis 1-0-ra 
alulmaradtak Lakiteleken. Emel-
lett a legutóbbi fordulóban ranga-
dót veszítettek Kiskunmajsán, így 

a riválisuk csökkentette pontbeli 
hátrányát. A KHTK II. végül fölé-
nyes, háromgólos sikert ért el, így 
továbbra is első.

Bács-Kiskun Megyei II. 
Észak, 18. ford., 04. 03.

Kiskunfélegyházi HTK II. – 
Lakiteleki TE 5-2 (2-0)

Gólszerzők: Szabó Attila 29. p., 
46. p. (büntetőből), Kurgyis Ke-
vin 54. p., Valkovics Gábor 60. 
p., Polgár Szabolcs 63. p. ill. Illés 
Kristóf 66. p., Kasza Zsolt 70. p.

Cegléden is átrobogott az Astra
Korábbról elhalasztott mérkő-
zést pótolt az Astra HFC – Kis-
kunfélegyháza labdarúgócsapata 
az U-19-es korosztály délkeleti 
csoportjában. A tavaszt négy 
győzelemmel kezdő Astra sor-
rendben ötödik sikerére tört és 
ehhez a házigazda Ceglédi VSE 
csapatán keresztül vezetett az 
út. Az együttes ügyeletes gól-
vágói közül Kovács Alexandra 
talált be elsőként, amit öt perc-
cel később Czinege Eszter gólja 
követett. A fordulást követően 
Czinege Eszter 26. bajnoki gól-

ját is elérte és ezzel háromra nö-
velte a különbséget. A házigazda 
Cegléd nagyot hajrázott és az 
utolsó percekben egy gólra fel-
zárkózott, de az Astra megőrizte 
a vezetést és 3-2-re megnyerte a 
mérkőzést.

Leány U-19 délkeleti cso-
port, 13. ford., 04. 01.

Ceglédi VSE – Astra HFC – 
Kiskunfélegyháza 2-3 (0-2)

Gólszerzők: Jakab Bianka 85. 
p., Bíró Melitta 89. p. ill. Ko-
vács Alexandra 15. p., Czinege 
Eszter 20. p., 75. p.

Győzelemmel kezdték
a rájátszást
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Talán meglepő a kijelentés, 
de a dualizmus korában az 
alföldi régió legnagyobb stuk-
kó- és épületkerámiagyára, 
amely még a nemzetközi hírű 
pécsi Zsolnayval is felvette a 
versenyt, Félegyházától nem 
messze, Nagykőrösön műkö-
dött. Alapítása Molnár Dániel 
nevéhez fűződik, aki 1890-
ben kapott iparengedélyt cse-
répkályha és épületkerámia 
gyártására. 

A műhelyéből kikerült termékek, 
cserépkályhák és épületszobrá-
szati dekorációk Karcagtól Török-
szentmiklóson és Kecskeméten 
át Félegyházáig megtalálhatók. 
Nagykőrös földrajzi közelségének, 
és az építőipart mozgató személyi 
kapcsolatoknak köszönhető, hogy 
Molnár városunkban is letette 
névjegyét.

Ő is pályázott 1906-ban a kis-
kunfélegyházi városháza hatalmas, 
végül a Zsolnay-gyár által kivitele-
zett oromdíszének elkészítésére, 
1909-ben azonban már csak cse-
répkályhákra tett ajánlatot. Ezt 

a munkát sem ő kapta, számos 
szecessziós félegyházi épületen 
azonban máig Molnár-kerámiák 
találhatók. Az ő műhelyében ké-
szültek a Fekete Gáborné házán 

(Molnár Béla utca 2., 1907) és a 
Kneffel Ede házán (Daru utca 1., 
1909–1910) látható színes mázas 
majolikadíszek. E házak homlokza-
taira applikált színes díszek olyan 

népszerűvé váltak, hogy Ujszászy 
János és Majláth József műhe-
lyében utánozni kezdték őket, ezek 
kerültek a Közgazdasági Takarék-
pénztár (Frank-ház, Mártírok útja 
2., 1909–1910) épületére. (A szer-
zői jog ekkoriban sem az építőipar-
ban, sem az iparművészetben nem 
volt tisztázott.)

Nagykőrösön készült szecesz-
sziós stukkódíszek borítják az Uj-
szászy–Majláth-cég által tervezett 
és kivitelezett épületek homlokza-
tait, például Tarjányi Dezső házát 
(amelynek szinte mása Nagykőrö-
sön, a Kecskeméti út 28. sz. ház), 
vagy a Petőfi utca 17. szám alatti 
házon, de megtalálhatók a Deák 
Ferenc utca 15. és 20., a Damjani-
ch utca 6., a Jókai utca 18. számú 
házakon is. Más építőmesterek is 
használták a nagykőrösi stukkódí-
szeket, például Kiss Mihály a Ko-
csi Ferenc-féle házon (Jókai utca 
5.) 1913-ban.

Valószínűleg számos félegyházi 
házban is Molnár-féle cserép-
kályha fűtötte a szobákat, ahogy 
egykor a Constantinum leányneve-
lő-intézetben is. A Constantinum 
építési iratai között megtalálhatók 
a Molnár-kályhák árumintalapjai, 
Molnár díszes fejlécű, cégéres le-
velével együtt.

 Brunner Attila
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Hirdetés

Húsvéti számítógépajánlataink!
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!

Molnár Dániel művei Kiskunfélegyházán

Meghaltak: Palásti Ágnes, Darányi 
Mihály, László Mihályné Banos Má-
ria, Szabó Anna Katalin, Csuka Ger-
gelyné Fábián Mária, Petény Irén, 
Pintér András, Szabó Béla Mihály, 
Ónodi Balázs – Kiskunfélegyháza, 
Tóth László, Török Ignácné Bozó 
Erzsébet, Borkicsné Nagy Ilona 
Mária – Kecskemét, Szikora Mihály 
– Tiszaalpár, Mihály Józsefné Kál-
mán Erzsébet – Lakitelek, Csizma-

dia Ambrus – Izsák, Maróti Imréné 
Vincze Mária – Tiszakécske, Csatári 
Gábor – Lajosmizse, Bakai Józsefné 
Kriskó Rozália Katalin – Nagykőrös

Újszülöttek: Papp Nándor István 
(anyja neve: Szabó Ildikó), Kalugyer 
Nolen (Kapás Vivien)

Házasságot kötöttek: Szabó Eli-
sabeth – Buza Flórián, Dobos Ka-
talin Éva – Tarjányi Sándor, Mucsi 
Dominika – Gajdics Dávid, Kurucz 
Beáta – Böröczi Tamás

Anyakönyvi hírek

Az Egy kép többet ér ezer szó-
nál című fotópályázat téli fordu-
lójának képeit tekinthetik meg 
az érdeklődők a Petőfi-téren, a 
Hattyúház előtt. Az önkormány-

zat és a Tourinform Iroda közös 
felhívására 30 fotós, összesen 73 
képpel nevezett. Ezekből a mun-
kákból nyújt ízelítőt a szabadtéri 
tárlat. 

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.
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