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Kormányzati támogatás
két félegyházi vállalatnak

Kiskunfélegyházán járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter április 13-án, kedden abból az alkalomból, hogy a Berke-
mann Magyarország Bt. és az NT Kft. kormányzati támogatásban 
részesültek. 

A Berkemann Magyarország Bt. a 
Külgazdasági és Külügyminiszté-
rium által meghirdetett verseny-
képesség-növelő támogatási prog-

ramnak köszönhetően 563 millió 
forintot fordíthat fejlesztésre. A 
támogatás célja, hogy segítse a 
koronavírus-járvány miatt érin-

Fotó: Fantoly M
árton

Folytatás a 2. oldalon!
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tett közép- és nagyvállalatokat, 
amennyiben azok vállalják mun-
kavállalóik megtartását, valamint 
új beruházások végrehajtását. A 
Berkemann gyártócsarnokot bővít, 
automata bőrdigitalizáló és bőr-
szabászgépeket vásárol, és speci-
ális cipőipari gépeket modernizál. 
Az összeg ötven százalékát vissza 
nem térítendő támogatásként ve-
heti igénybe a vállalat. 

A beruházás bejelentésén részt 
vett Szijjártó Péter külgazdasági 
és külügyminiszter, Lezsák Sán-
dor, az Országgyűlés alelnöke, a 
térség országgyűlési képviselője, 
Csányi József, Kiskunfélegyháza 
polgármestere, Ésik Róbert, a 
HIPA – Nemzeti Befektetési Ügy-
nökség vezérigazgatója, valamint 
Balla Csaba, a Berkemann Ma-
gyarország Bt. cégvezetője.

A támogatói okirat átvétele után 
Balla Csaba cégvezető beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy az elmúlt 
egy év eseményei hatással voltak a 
Berkemann életére is. Az olaszor-
szági bőrgyárak leállásával, majd 
az értékesítés csökkenésével is 
szembesülniük kellett, de a pandé-
mia ellenére sikerült minden dol-
gozót megtartaniuk. 

Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnöke, a Bács-Kiskun me-
gye 4-es számú országos egyéni 
választókerületének képviselője 
hangsúlyozta, hogy csak a válasz-
tókerületében a pandémia kez-
dete óta több mint 8,5 milliárd 
forintnyi támogatás érkezett a 
nagy cégekhez. Az alelnök rámu-
tatott, hogy egyfajta közvetítőként 
is részt vesz ebben, aki vállalja a 
kezességet, hogy jó helyre érkezik 
a támogatás. Biztatja a cégek veze-
tőit, hogy éljenek az újabb és újabb 
lehetőségekkel.

Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter beszédében em-
lékeztette a jelenlévőket, hogy egy 
éve küzdünk a világjárvánnyal, ami 
nemcsak egészségügyi, hanem 
gazdasági küzdelem is. Mindamel-
lett, hogy emberéleteket kell és 
kellett megmenteniük, a munka-
helyek megtartása is cél volt. Úgy 
véli, hogy az elmúlt évben mind-
két kihívásra olyan választ adott a 
kormány, amit a magyar emberek 
érdeke és nem a külföldi elvárások 
teljesítése motivált. Így volt ez a 
gazdaság tekintetében is, amikor a 
tömeges munkanélküliség kialaku-
lásának megelőzésére érdekében 
döntöttek úgy, hogy támogatásokat 
adnak azoknak a magyarországi 
vállalatoknak, amelyek beruházá-
sokat hajtanak végre. A magyar 
kormány a beruházások felét tá-
mogatásként magára vállalta, 
amennyiben a cég elkötelezte ma-

gát dolgozói megtartása mellett. 
Eddig összesen 1434 vállalat vett 
részt a programban, megmentve 
270 ezer munkahelyet. 

Elhangzott az is, hogy a magyar 
gazdaság tavaly beruházási rekor-
dot döntött: 100 milliárd euró fe-
lett tudtunk exportálni és ma már 
nagyjából annyian dolgoznak, mint 
a járvány előtt. Ebben óriási szere-
pe van a vidéki Magyarország vál-
lalkozásainak, amelyek között egy-
re többnek a termékét a világon 
bárhol megvásárolják. A Berke-
mann által gyártott orvostechnikai 
lábbelik is keresettek a világpia-
con, és a mostani beruházás egy 
alapanyag-takarékosabb, hatéko-
nyabb működést tesz lehetővé. Vé-
gezetül a miniszter megköszönte a 
Bács-Kiskun megyei vállalatoknak, 
hogy ebben a nehéz időszakban 
nem a leépítéseket, nem a mun-
katársak elbocsátását, hanem a 
fejlesztéseket és ezáltal a munka-
helyek megvédését választották. 

Az egyedi kormányzati támo-
gatásban részesült NT Kft. telep-
helyén tartott miniszteri látoga-
táson ismertették, hogy a cég 10 
milliárd forintos beruházásához a 
kormány 1,7 milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. 
Az eseményen beszédet mondott 
Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter, Lezsák Sándor 
az országgyűlés alelnöke, a térség 
országgyűlési képviselője és Milan 
Kunciŕ, az NT Kft. ügyvezetője.

Milan Kunciŕ elmondta, hogy az 
eseménynek is helyet adó sajto-
lóüzem a közelmúltban épült fel. 
Az elmúlt évek dinamikus fejlő-

dését egy példán keresztül szem-
léltette: az első tulajdonos és az 
akkori munkavállalók nagy ese-
ménynek élték meg, amikor egy 
kamion étolajat sikerült legyárta-
ni egy nap alatt. Ma ugyanekkora 
mennyiséget 15 perc alatt állítanak 
elő. Az ügyvezető három mérföld-
követ említett a vállalat életéből: 
2014-ben bővítették a finomító ka-
pacitást és az étolaj csomagolása 
is megújult. Második lépcsőként 
– érvényesítve a környezetvédelem 
szempontjait – immár 20 százalék-
kal kevesebb műanyagot használ-
nak, mint a versenytársak. A har-
madik mérföldkő pedig a jelenlegi 
sajtolóüzem, ami közelebb viszi a 
céget további exportpiacokhoz. 

A rendezvényen elhangzott: a 
jelenlegi beruházásnak köszönhe-
tően a cseh tulajdonban lévő kis-
kunfélegyházi NT Kft. a legmoder-
nebb technológiával fog dolgozni 
2300 négyzetméter alapterületű 
napraforgó-feldolgozó üzemben és 
a hozzá tartozó logisztikai bázison. 
A részben zöldmezős, részben ka-
pacitásbővítő beruházással a vál-
lalat a meglévő 175 munkahelyen 
túl 55 új munkahely létrehozására 
vállalt kötelezettséget. Az üzem a 
beruházásnak köszönhetően éven-
te 450 ezer tonna napraforgómag 
feldolgozására lesz képes, és akár 
210 millió liter étolajat készíthet 
szinte teljes egészében magyar 
alapanyagból. 

Lezsák Sándor hangsúlyoz-
ta, hogy ez az egyedi támogatás 
megkülönböztetett figyelmet je-
lez. A munkatársak, a város, a 
polgármester és az önkormány-

zat munkája áll mögötte, és az a 
kapcsolati rendszer, ami végül is 
hitelesíti a cég munkáját, teljesít-
ményét. Ahogy az országgyűlési 
képviselő fogalmazott, a tömeg-
gyilkos járvány idején is el fog jut-
ni az a hír az alföldi termelőkhöz, 
hogy megkapták ezt az egyedi tá-
mogatást, és ez erőt és reményt 
ad számukra, hogy érdemes ezen 
a területen továbblépni. 

Szijjártó Péter beszédében 
hangsúlyozta, hogy a nehézségek 
ellenére tavaly óriási beruházási 
rekordot döntött Magyarország, 
amiben nagy szerepe van az élel-
miszeriparnak. A szélsőséges 
keresleti ingadozás ellenére sem 
fordultak elő ellátási problémák, 
a rendkívüli nehézségek ellenére 
is kiegyensúlyozott volt a magyar 
emberek élelmiszerellátása. Az 
élelmiszeripar azon kevés iparág 
közé tartozik, amely növelni tudta 
tavaly a termelési értékét, mégpe-
dig 8 százalékkal. Ezzel teljesítmé-
nye megközelítette a 4000 milliárd 
forintot. 

A külgazdasági és külügyminisz-
ter a térség gazdasági helyzetéről 
elmondta, hogy Bács-Kiskun megye 
az ötödik helyen áll a megyék kö-
zött az egy főre jutó gazdasági telje-
sítmény tekintetében. A versenyké-
pesség-növelő támogatás pályázati 
köreiben az elmúlt időszakban ösz-
szesen 8 kiskunfélegyházi cég ka-
pott támogatást, ami 3 ezer mun-
kahely megvédését és 4,6 milliárd 
forintnyi beruházás végrehajtását 
tette lehetővé. Ehhez a kormány 
összesen 2,2 milliárd forint támo-
gatással járult hozzá.  Z. A.

Folytatás az 1. oldalról!
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Hirdetés

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

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

Új élményeket kínál 
Kiskunfélegyháza 
Sok újdonságot tartogat a szezon: elindult a Mesél a város pro-
jekt, a kalandtúra második fordulója is elkészült és újabb turisz-
tikai táblákat helyeztek ki Kiskunfélegyházán – tudtuk meg Olasz 
Anitától, a helyi Tourinform Iroda vezetőjétől. A táblák célja a tu-
risták és átutazó vendégek tájékozódásának segítése, a város-
sal kapcsolatos ismereteik bővítése. 

Ennek jegyében a Móra-téren 
Petőfi Sándorról és Móra Fe-
rencről találnak tájékoztatást a 
járókelők, a tábla hátoldalán régi 
képeslapokkal és a város történe-
tének mérföldköveivel. A Kőfara-
gók-terén és a vasútállomásnál el-
helyezett táblákon Félegyháza főbb 
látnivalói mellett a város hivatalos 
térképe is látható. A Hősök parkjá-
nál elhelyezett tájékoztatón a pla-
tánfasorról, a Fürdőszállóról és a 
parkról kapnak teljesebb képet az 
érdeklődők.

Megtudtuk azt is, hogy elkészült 
a tavaly indult városismereti játék 
folytatása: a Félegyházi Kalandtúra 
Újratöltve. Ez a kiadvány 15 hely-
színre kalauzolja el a felfedezőket 
15 kérdés segítségével. A program 
nemcsak turistáknak, hanem a he-
lyi családoknak is tartalmas idő-
töltés lehet, de várják csoportok, 
osztályok jelentkezését is.

A Tourinform Iroda és a Kiskun 
Múzeum munkatársai egy évvel 
ezelőtt kezdtek el dolgozni a Mesél 
a város projekten, ami a múze-
um által korábban használt mobil 
applikáción alapszik, és QR-kódok 
segítségével nyújt hasznos infor-
mációkat a város nevezetes épü-
leteinek, szobrainak, helyszíneinek 
történetéről. A felhasználáshoz 
le kell tölteni a Múzeum Atlasz 
nevű applikációt, és engedélyezni 
a hozzáférést a kamerához és a 
helyadatokhoz. A kihelyezett táb-
lák QR-kódját ez után lehet az al-
kalmazás segítségével beolvasni, 

majd nem marad más hátra, mint 
élvezni az írott és meghallgatható 
információkat. Ezt az országosan 
egyedülálló rendszert a múzeum 
és egy szoftverfejlesztő cég dol-
gozta ki. Az ötlet dr. Knipl István-
tól származott, ő az informatikai 
rendszer kulcsfelhasználója. A 
tartalom összeállítását Mészáros 
Márta és Samu Csilla végezték, a 
helyesírást Kállainé Vereb Mária 
ellenőrizte. A táblatervet Rátkai 
Zsuzsa készítette. Az angol nyel-
vű fordítás Németh Márk Ernő 
munkáját dicséri. A magyar han-
got Zakar Anita kölcsönözte, az 
angol szöveg felolvasásán jelen-
leg Kissné Fekete Éva dolgozik. 
A Tourinform Iroda arra bátorítja 
a vállalkozókedvű félegyháziakat, 
hogy próbálják ki az applikációt. 
Észrevételeiket szívesen fogadják 
Facebook-oldalukon, üzenetben.

A Mesél a város… információs 
táblákat megtalálják a következő 
helyszíneken (a helyszínek folya-
matosan bővülnek): Görögház, 
Hattyúház, Kalmár-kápolna, Kál-
vária és Kálvária-kápolna, Kiskun 
Múzeum, Móra Ferenc Emlékház, 
Korona Szálló, Nepomuki Szent 
János-szobor, Öreglaktanya, Pe-
tőfi Sándor Emlékház, Petőfi-szo-
bor, Templomhalom, városháza, 
Móra Ferenc Gimnázium, Sarlós 
Boldogasszony Templom, Szent 
István Templom, tanítóképző, 
vasútállomás, Constantinum, Hő-
sök ligete.

 Z. A. 

Visszatért a kiskunfélegyházi 
Zöldmező lakótelepre, szo-
kásos otthonába az a gólya-
pár, amelynek fészkét feb-
ruárban felújították a lelkes 
madárvédők.

Udvardi István önkéntes ma-
dármentőtől megtudtuk, hogy a 
gólyafészkes régi faoszlopot feb-
ruár 22-én cserélte új betonosz-
lopra az áramszolgáltató. Ezzel 
egyidőben végezte el István Mol-
nár László természetvédelmi őr-
rel közösen – az MME 7-es helyi 
csoport tagjaiként – a gólyaott-
hon karbantartását, vagyis a fé-
szekanyag csökkentésével köny-
nyítették azt. 

– Erre azért volt szükség, mert 
a gólyák minden évben építik, 
növelik a fészket, ami hosszú idő 
alatt akár több mázsás is lehet. 
A jelentős súlytól megcsúszhat, 
megbillenhet a fészek, vagy akár 
a gólyakosár, tartókonzol is sérül-
het – mondta el a madármentő, 
aki a napokban örömmel fedezte 
fel, hogy a felújított fészekbe visz-
szatért a gólyapár. 

Visszatért a gólyapár

Balla László és Rosta Ferenc alpolgármester lakossági beje-
lentés alapján járták be a záportározó mögötti erdős területet. 
Elképesztő volt, amit láttak. Valakik ipari mennyiségű szemetet 
raktak le. Volt ott ágynemű, bútor, sörösdoboz és sok egyéb hul-
ladék. A terület megtisztításához tíz ember látott hozzá.

Balla László az eset kapcsán el-
mondta, hogy ezen a területen egy 
pihenőparkot szeretnének kiala-
kítani, hogy a környékbeliek és a 
város lakói üde környezetben sé-

tálhassanak, játszhassanak. Ennek 
érdekében az erdőbe vezető utat 
sorompóval zárják le, és térkame-
rákat is kihelyeznek a szemétlera-
kók megfigyelésére. 

Ipari mennyiségű 
szemét az erdőben
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A gyümölcsösökben március 
második felében – főként az 
Alföld déli részén – gyönyörűen 
virágoztak a barackfák, feled-
tetni akarván a tavalyi termés 
elmaradását. Aztán sorozato-
san jöttek a hidegbetörések, 
amelyek ellen a gazdák minden 
eszközzel igyekeztek megvédeni 
az idei termést. A megfeszített 
küzdelem Dél–Magyarország 
területén sajnos sikertelenül 
zárult – mondta el lapunknak 
Buszlai István, a Marillen Kft. 
ügyvezetője.

– Manapság a nyár forró és szinte 
esőmentes, az ősz szolid és kevés 
csapadékkal megáldott, a tél inkább 
a tavasz előhírnöke, aztán követke-
zik a tavasz, amelyben egyformán 
van tél és tavasz is. Tehát, január és 
február inkább tavaszi hónapként, 
március és április a tél és tavasz 
kiszámíthatatlan egyvelegeként ér-
tékelhető. Az utóbbi években ezt 
tapasztalhatjuk, és ennek fizetjük az 
árát. Sajnos a növények nem tudnak 
ehhez a kiszámíthatatlan időjárás-
hoz alkalmazkodni. A fák igénylik a 
téli mély nyugalmat, amelyben alig 
van részük. Januárban, februárban 
inkább tavaszi idő van, semmint tél. 
Aztán következik a szeszélyes már-
cius-április, amelyek alaposan ösz-
szekeverik a telet a tavasszal.

Sajnos 2020-ban, és ebben az év-
ben is ez történt. A téli tavasz meg-
indította a fák nedvkeringését, aztán 
nyakukba csördített a tél és hamvá-
ba holt a rügyek ígérete. 

– Milyen küzdelemben marad-
tak alul az időjárással, a korai 
fagyokkal szemben?

– Mind a sárgabarack, mind pedig 
az őszibaracktermés elenyészett 
a fagy könyörtelen szorításában. 
Kecskeméti és félegyházi gyümöl-
csösünkben március közepétől áp-
rilis tizedikéig 8 alkalommal, 8 éj-
szakán át védekeztünk a mínusz 4, 
mínusz 6 fokos fagy ellen. Mindkét 
gyümölcsösben 8-10 ember küzdött 
azért, hogy maradjon termés a fá-
kon. Szalmabálákat égettünk, füstöl-

tünk, melegítettünk, párásítottuk a 
levegőt, hogy ne fagyjon el a kis bibe, 
a terméskezdemény. Sajnos a hideg-
betörés erősebb volt, mint a mi vé-
dekezési képességünk. A kajszi- és 
az őszibarack-ültetvényeink is 100 
százalékos fagykárt szenvedtek. Az 
április 7., 8. és 9-ére virradó reggel 
leterített bennünket. A mínusz 5,5 és 
mínusz 4,4 fokos fagy leküzdhetet-
lenné vált. A füstölés és beöntözés 
mellett természetesen minden kon-
dicionáló szerrel kezeltük a baracko-
sokat, azonban a sok hidegtámadás 
legyengítette a teljes virágzásban 
lévő terméskezdeményeket. 

– Mit jelent mindez a cég szá-
mára, hogyan alakul a további 
működés, termelés?

– Április 12-én már csak azt 
tudtuk konstatálni, hogy nem lesz 
baracktermésünk idén sem. Ez gyü-
mölcstermelőként rendkívül hát-
rányosan érint bennünket, hiszen 
miközben több mint 100 millió fo-
rint bevételtől estünk el, a kiadások 
zömmel megmaradtak. Ugyanis a 
növényvédelmet, öntözést, gyomir-
tást, metszést végezni kell, ha re-
ménykedni akarunk a következő évi 
termésben. Azonban két egymást 
követő évben a teljes terméskiesés 
alaposan elgondolkoztatja a gazdát 
a tevékenység folytatását illetően…

Gyümölcsfeldolgozóként is ag-
gasztó a helyzet, hiszen nemcsak az 
Alföld déli részét érte ez a szibériai 
hidegbetörés, hanem szinte az egész 
országot. A szatymazi őszibaracko-
sokat mínusz 7 fokos fagy tette ter-
méketlenné. Agárd környékén sem 
volt kíméletesebb az idő. Talán Gönc 
környékén és a tolnai dombságon 
maradt valamennyi kajszi az idén, 
de a normál termésnek csupán a 
töredéke. Sajnos az idei évben nem 
fogunk dúskálni a barackokban. De 
nem fognak Európa más országai-
ban sem. Spanyolországban, Fran-
ciaországban, Svájcban elfagytak a 
barackosok, Ausztria sem sok re-
ménnyel kecsegtet. Olaszországból 
felemás hírek érkeztek eddig. 

Sajnos ebben az évben is az a 
konklúzió: nem lesznek olcsó gyü-
mölcsárak és mindenki óvja, vi-
gyázza a meglévő barackbefőttjeit – 
zárta szomorú összegzését Buszlai 
István. H. S.

Tizenkettedik virágünnep

A főtéren ezúttal is bőséges volt a 
kínálat a tavaszi virágokból. Mint 
kiderült, a félegyháziak kedve sem 
csökkent, hogy kertjeiket, előkert-
jeiket, balkonjaikat színpompás 
virágokkal díszítsék. De a ren-
dezvény kínálatát bővítette, hogy 
a helyi keramikusok, zöldség- és 

gyümölcstermelők is kínálhatták 
portékáikat. A helyi mezőgazdasá-
gi bolt virágföldet, növényvédősze-
reket kínált. A virágünnepre sok 
család látogatott ki, ezért is volt 
jó, hogy a vásárlást nem nagyon 
érdeklő gyerekeket egy-egy lufival 
ajándékozhatták meg. 

Muskátlik és petúniák a piacon
Nem ajánlják még a termelők, hogy éjszakára kint maradjanak, 
de már beszerezhetők a félegyházi piacon a petúniák és muskát-
lik. Az akasztós cserepekben pompázó virágokat Sándor Róbert-
né termelő 1800 forintos áron kínálja. 

Azt tanácsolja, hogy nappal nyu-
godtan napfürdőzhetnek a szabad-
ban ezek a virágok, de amíg hajnali 
mínuszokkal kell számolnunk, ad-
dig nem ajánlatos kint hagyni őket. 
Ő afrikai margarétát is árul, ezt 
bátran ajánlja már kiültetésre, az 
említett fajta -5 Celsius fokig viseli 
a hideget.

Zugi Antalné árvácskát 150 fo-
rintért, százszorszépet 300 forin-
tért, nefelejcset 250 forintért kínál, 
de évelő lángvirág is megtalálható 
a standján, ennek 600 forint az 
ára. Az említett virágok bármelyi-
két már kiültethetjük, nem okoz 
bennük kárt a hajnali dér. 

 Z. A.

Nem lesz idén (sem) baracktermés
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Tanulók a volán mögött
A kormányrendeletek értelmében a gépjárművezető-képzés-
sel foglalkozó autósiskoláknál is csak távoktatással lehetett 
oktatni. Mint tudjuk, csak az elméleti oktatást lehet így meg-
oldani, ezért az iskolák felfüggesztették a gyakorlati okta-
tást, illetve a KAV (Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaköz-
pont) is március 18-ától határozatlan ideig felfüggesztette a 
járművezetők és közlekedési szakemberek vizsgáit – mondta 
el Füredi András, az egyik félegyházi autósiskola vezetője 
lapunknak.

– Ez a védelmi intézkedés az okta-
tók és tanulók egészségvédelmét 
szolgálja, de nagyon rosszul érin-
tette a vizsgára kiírt tanulókat. 
Azok a hallgatók, akiket a vizs-
gára felkészítettünk, sajnos az 
újraindulásnál még vezetniük kell, 
mivel kiestek egy kicsit a gyakor-
latból. Ebből is látszik, hogy egy 
kezdő vezetőnek a vezetői enge-
dély kézhezvétele után sokat kell 
vezetnie, hogy gyakorlatot sze-
rezzen, és egy párhetes kihagyás 

után is bátran üljön a volán mögé. 
Azok a hallgatók, akik még az el-
méleti tanfolyamon vettek részt, 
tovább tudták folytatni a tanfolya-
mot, mert e-Learling képzésben 
részesültek, és ha lejárt a hozzá-
férésük a tananyaghoz, automati-
kusan meghosszabbították. 

– Hogyan érintette a helyzet 
az iskolát üzemeltetőket?

– Az autósiskolákat is rosszul 
érintette a megállás, hiszen több 
alkalmazottat foglalkoztatnak és 

árbevétel nélkül nagyon nehéz 
kigazdálkodni az iskola fenntar-
tását. Az iskolák áttértek online 
ügyfélfogadásra, és tudomásom 
szerint mindenhol telefonon illet-
ve e-mailen adtak tájékoztatást, 
valamint lehetőséget kínáltak 
e-Learling-ben a tanfolyam elkez-

déséhez. Azoknak a hallgatóknak, 
akiknek lejárt valamilyen határ-
idejük, a veszélyhelyzet feloldása 
után még 60 napig lesz lehetősé-
gük befejezni a képzést. Április 
19-én végre elindulhatott a kon-
taktórás képzés – tette hozzá Fü-
redi András.

A méhészet élharcosa 
Mindannyiunk kedvenc csemegéje a méz, amellyel ízesítünk, vagy 
csak megesszük kenyérre kenve, illetve használjuk a köhögés, 
vagy a torokfájás gyógyítására is. Nem is gondolnánk, hogy a 
méz termelése milyen nagy hagyományt ölel fel Magyarországon. 

Több mint ezer évvel ezelőtt ha-
zánkban már folytattak méhészeti 
tevékenységet, kezdetben méz-
vadászatot, az erdei méhészetet, 
vagyis a zsákmányolást. Később a 
királyi udvarokban, kolostorokban 
tették ugyanezt, majd a paraszti 
gazdaságokban kialakult a saját, 
háztáji méhtartás. Samu Csilla, a 
kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum 
munkatársa további érdekes infor-
mációkat osztott meg lapunkkal a 
magyarországi méhészet kezdeté-
ről és a tevékenység élharcosáról, 
Boczonádi Szabó Imréről.

Boczonádi méhkasok

– Az Alföldön leginkább a paraszti 
gazdaságokban, a kasos méhészet 
volt a jellemző a 19. században, 
amelyet lassan felváltott a kaptár 
használata. A méznek és a viasz-
nak a népi háztartásban igen nagy 
jelentősége volt már akkoriban 
is. A méhektől nemcsak a mézet, 
hanem a viaszt is elszedték, eb-
ből készültek a viaszgyertyák, de 
mézzel készítették a süteménye-
ket, befőtteket, – az úgynevezett 
ciktáriumot –, üdítőitalokat, vagy 
a mézsört is. Gyógyászati célra 
egyaránt alkalmazták a múltban, 
és a jelenben is. A méz, az ünnepi 

étkezések jellegzetes és különle-
ges része volt. Ugyanakkor, nap-
jainkban az egyik legalapvetőbb 
táplálékként tekintünk rá. A méz 
volt az egyetlen édesítőszer, az 
ipari cukorgyártás előtt. Magyar-
országon üzemszerű méhészkedés 
a 20. századtól indul el, amelynek 
megalapítója, a félegyházi Boczon-
ádi Szabó Imre volt – tudtam meg 
a múzeumpedagógustól.

– Boczonádi Szabó Imre Kiskun-
félegyházán született, 1847. no-
vember 9-én. Eredendően jogász-
nak készült, de – a szülei tudta 
nélkül – az egyetemi évek alatt a 
Nemzeti Színház Tanoda opera-
szakára is járt, amelyet sikeresen 
el is végzett. Az operaszak elvég-
zése után, számos színházban és 
a budapesti Operában tevékeny-
kedett, mint tenorista, dalszerző. 
1885-től kezdett el mélyrehatób-
ban foglalkozni a méhészettel a 
család Alsópéteri, – ma Pálmonos-
tora területén lévő – birtokán. Az 
Országos Méhész Egyesület tagja 
lett. Számos írásában közölte, 
hogy mennyire elmaradott a ma-
gyar méhészet. Hamarosan meg-
jelent egy írása, az „Új kaptár, új 
rendszer” címmel, amellyel a mé-
hészetben alkalmazott konzervatív 
szemléletmódot alaposan megvál-

toztatja. A lelkes követők 
mellett akadtak olyanok 
is, akik keményen bírálják 
forradalmasító gondolatait 
– ismertette a szakember 
a feltaláló életének kezdeti 
szakaszát.

Boczonádi 
kaptárak

– A kasos méhészetet fel-
váltja a keretes kaptárok 
használata, az 1800-as 
évek második felében. Eze-
ket a kaptárakat a szűkös 
térfogat jellemezte, ame-
lyek csak alacsony népes-
ségű méhcsaládot tudtak 
befogadni, merthogy a kis hely 
miatt télen a méhcsaládoknál fel-
lépett a rajzási hajlam. Boczonádi 
Szabó Imre azért, hogy a méhek-
nek jobb hozamuk legyen, kidolgo-
zott egy hétpontos javaslatot és új 
kaptártípusokat alkotott. Az első 
ilyen állókaptár 112 literes űrtar-
talommal bírt, amely kétszerese 
volt az eddig használtaknak. Fon-
tos szempont volt, hogy a kijáró-
nyílásokat is megnövelje. Ez nagy 
kaptártípusnak számított, illetőleg 
a méhészek által is könnyen le-
gyártható, egyszerű megoldású és 
egyszerűen mozgatható volt. 

– Az 1904-es évet a méhészet 
mérföldkőjének tekintjünk, hiszen 
ebben az esztendőben jelent meg 
egy írása „Rendszerem ismerteté-

se” címmel, illetve elindul a „Mé-
hészet” című szaklapja is. Az ál-
dozatos munkának köszönhetően 
lassan elindul a magyar méhészet 
megreformálása, korszerűsítése.

– A kaptártípusok elterjedésé-
nek érdekében Kispesten gyárat 
alapított, ahol a Boczonádi kap-
tárakat gyártották. Hazánkban 
annyira közkedvelté váltak ezek a 
kaptárak, hogy a második világhá-
ború utáni összeírásokban, a 15 
Magyarországon használt kaptár-
típusok 46 százalékát tették ki. 

A nemzetközi viszonylatban, a 
mai napig használt úgynevezett 
„rakodó rendszerű” kaptártípusok 
is Boczonádi Szabó Imre nevéhez 
köthetők – tudtuk meg Samu Csil-
lától. V. B. 

Fotó: hiros.hu
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Körkérdés: Beoltatja-e magát?
Ezen a héten arról kérdeztük a félegyháziakat, hogy élnek-e a 
koronavírus elleni védőoltás lehetőségével. Mint minden más vá-
rosban, itt is vannak, akik az oltakozás mellett döntöttek, mások 
kivárnak, vagy határozottan elzárkóznak a vakcina beadatásától.

Nagy Katinka (32): – Megkap-
tam az első oltásomat. Nem ta-
pasztaltam semmilyen mellékha-
tást, csupán az oltott karom kissé 
érzékennyé vált. A háziorvosom 
döntése alapján Pfizer oltóanya-
got kaptam. Fontosnak tartom 
a védekezést, mivel a családom 
egészsége mindennél fontosabb 
számomra. Remélem, ha emelke-
dik az oltottak száma, könnyebbé 
válik majd az életünk, és a régen 
látott ismerősökkel, rokonokkal fo-
gok tudni fesztelenül találkozni.

Bajáki Gábor (32): – Én az 
AstraZeneca oltást kaptam, a há-
ziorvosom keresett fel és előre fel-
hívta a figyelmemet a lehetséges 
mellékhatásokra. Ezek engem sem 
kíméltek (hidegrázás, fejfájás), de 
ki lehetett bírni, és ma már min-
den rendben van. Mindenkinek a 
saját döntése, hogy miként tervez 
az oltással kapcsolatosan. Én úgy 
véltem, hogy részemről ez a helyes 
döntés.

Némedi-Varga Beatrix (45): 
– Anyaként, társként, civil vezető-
ként is nagy felelősség van rajtam. 
Számomra fontos a hitelesség, 
szeretnék jó példával előljárni. 
Mindenkit az oltásra buzdítok. Idén 
húsvétkor a családommal nehéz 
napjaink voltak a COVID-fertőzés 
miatt. Ezt senkinek sem lenne 

szabad átélnie! A kulcs: a cselekvő 
szeretet. Fel kell venni a védőol-
tást, hogy még nagyon sokáig sze-
rethessük egymást!

Czibolya Mihály (59): – Egyelő-
re még nem regisztráltam, gondol-
kodom a dolgon. A feleségem és 
én is küzdünk néhány betegséggel. 
Eddig nem tolakodtam, előre en-
gedtem az időseket, ők essenek át 
rajta hamarabb.

Köteles Enikő (19): – Szerin-
tem az oltás nagyon fontos. Már 
regisztráltam, arra várok, hogy 
értesítsenek, és mehessek az ol-
tópontra, vagy a háziorvosomhoz. 
Nincs preferenciám az oltással 
kapcsolatban, csak minél hama-
rabb szeretnék túlesni rajta. Az 
orvosom döntésében teljes mér-
tékben megbízom. A családomból 
már mindenki regisztrált, a szüle-
im túl vannak az oltásokon, és nem 
tapasztaltak negatív mellékhatást.

Kovács Imre (39): – Nem olta-
tom be magam, jobban bízok a saját 
immunrendszeremben, mint ezek-
ben a gyorsan készült oltóanyagok-
ban. Minimalizálom az utazásaimat 
és a találkozóim számát, és azt 
az időt inkább a családdal töltöm. 
Amennyire lehet, távol tartom ma-
gam a világ negatív oldalától, már 
nem szeretem a híreket, nem érde-
kelnek a statisztikák.

Hegyi Boglárka (17): – Egye-
lőre nem szeretném felvenni az 
oltást. A nagyszüleim már meg-
kapták az elővigyázatosság miatt. 
A nagymamám krónikus beteg, 
az orvos javaslatára jelentkezett 
a vakcinára. A nagypapám pedig 
szolidaritásból. Szerintem előbb-
utóbb a fiatalabbaknál is nőni fog 
az oltási kedv, mert valószínűnek 
tartom, hogy szórakozóhelyekre, 
fesztiválokra, csak oltási igazol-
vánnyal lehet majd bejutni. 

Magyarvári Csaba (40): – Az 
első AstraZeneca oltást március 
végén kaptam meg, a másodikat 
június 11-én fogom felvenni. Két 
napig fájt az oltás helye, és eny-
he nyomást éreztem a bal tarkóm 
körül. Az injekció utáni két hét-
ben úgy vettem észre, hogy többet 
aludtam. Az oltás nem kötelező, 
de a magas vérnyomásom és a 
novemberi pozitív tesztem után 
erősen ajánlották. Innentől kezd-
ve nem volt kérdés, hogy hogyan 
döntök. Az oltástól elvileg kisebb 
az esélyem arra, hogy belahalok a 
vírusfertőzésbe, és ez nekem elég 
indok. Nem jó érzés ugyanis covi-
dosként úgy ébredni, hogy fulladsz, 
és nem kapsz levegőt.

Bertus Erika (40): – Az első vé-
dőoltást a napokban vettem fel, a 
Szputnyikot kaptam, egyelőre nem 
tudok beszámolni mellékhatásról. 
Ezidáig nem fertőződtem meg sem 
én, sem pedig a családtagjaim. Re-
mélem, már nem is fogunk. Első-
sorban azért regisztráltam az ol-

tásra, mert nem szeretnék semmi 
jó kis programról lemaradni.

Morvai Szilveszter (60): – Ma-
gamat egyértelműen oltáspártinak 
tartom, mert a vakcina segítsé-
gével megvédhetem magam, csa-
ládom, valamint munkatársaim 
egészségét. Nagyon megörültem, 
amikor egy hónapja felhívott a kör-
zeti orvosom, hogy másnap meg-
kaphatom az oltást. AstraZeneca 
felvételére volt akkor lehetőség, 
részletesen tájékoztatott a vak-
cináról és természetesen éltem a 
lehetőséggel. Az oltás után jelent-
keztek nálam is mellékhatások, 
amelyekre számítottam, így prob-
lémát nem okoztak. Sajnos több 
közeli ismerősömet is megfertőzte 
a vírus, ami nagyon súlyos rom-
bolást tud okozni az emberi szer-
vezetben, gyakran halálosat. Meg-
győződésem, hogy ennek veszélyét 
minimalizálni tudjuk oltással, és a 
szabályok betartásával.

Révész Gyöngyi (45): – Elég-
gé oltásellenes voltam. Leginkább 
azon aggódok, hogy tudunk-e már 
eleget a vakcinák mellékhatásairól, 
ezen ismeretek hiányában nehéz 
eldönteni, hogy melyik vakcina iga-
zán jó. Én veszélyeztetett vagyok, 
megkaptam az AstraZenecát, ami 
után két napig izomgörcs, fejfá-
jás, szédülés és hányás tünetek 
léptek fel, illetve a közérzetem is 
rosszabb lett. Maga a vírus azt 
gondolom, veszélyesebb, mint ami-
lyennek sokan hiszik. Sajnos több 
ismerősöm is belehalt. Egyértel-
mű, hogy valamit tenni kell és re-
ménykedek benne, hogyha elegen 
be leszünk oltva, akkor talán lelas-
sul a terjedése és lesz idő a töké-
letes oltás kifejlesztésére. A koro-
navírus az influlenzához hasonlóan 
velünk marad, de reményeim sze-
rint visszatérhetünk a megszokott 
életünkhöz.
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Nagy Gábor (38): – A környeze-
temben elég sok mindent tapasz-
taltam az oltással kapcsolatosan. 
Az AstraZenecától több 40 fölötti 
ismerősöm lett náthás néhány na-
pig, míg a Szputnyik néhányuknál 
időleges levertséget okozott. Mel-
lettük a barátnőm Pfizert kapott, 
amitől két napig fájt az oltásos kar-
ja. A szüleim a kínai vakcinát kap-
ták, de semmi komolyabb tünetük 
nem volt. Én még várok az oltásra, 
amire januárban regisztráltam. Az 
AstraZenecától kicsit ódzkodom, 
ahhoz tanácsos a vérvizsgálat 
(Szlovákiában csak úgy adják), a kí-
nai nekem kérdőjel. A többitől nem 
tartok. A Pfizernek örülnék, de a 
Modernát és az oroszt sem ellen-
zem. A nagyobb beoltottsági szá-
mot követően remélhetőleg lecsök-
ken a megbetegedések száma és 
lassan eloszlik, talán védettebbek 
leszünk. A mutánsvariánsok megje-
lenése azt vetíti előre, hogy a koro-
navírus eltűnni már nem igazán fog. 
Az emberek megérthetnék, hogy az 
egészségükkel többet törődjenek.

Csősziné Juhász Ildikó (59): 
– Egy percig sem volt kérdés szá-
momra az, hogy kérjem-e a védőol-
tást. Az elsők között regisztráltam. 
Így mivel az egészségügyi dolgozók-
kal kezdték az oltásokat, január kö-
zepén meg is kaptam az elsőt, majd 
február elején a második oltáso-
mat. Ekkor még nem is lehetett iga-
zából válogatni az oltóanyagokban, 
így Pfizer vakcinát kaptam. Az első 
oltás után semmilyen panaszom 
nem volt. A második oltás után igen 
heves oltási reakcióban volt részem 
három napig (láz, fejfájás, izomfáj-
dalom), de ez sem ingatta meg a hi-
temet az oltás szükségességében. 
Úgy gondolom, inkább ez legyen há-
rom napig, mint a betegség hetekig. 
A daganatos betegek otthoni ápo-
lásában dolgozom, így bizony elő-
fordult, hogy Covid-pozitív beteggel 
találkoztam a munkám során. Oltás 
előtt kötelező karantén várt rám, 

most viszont nincs ilyen következ-
ménye. Eddig szerencsére nem is 
fertőződtem meg. Az, hogy ez a 
szerencsémnek, vagy az oltásnak 
köszönhető, ki tudja. Én az utóbbi-
ban hiszek. A környezetemben, ha 
szóba kerül a téma, mindenkinek 
ajánlom az oltást. Én is azt tapasz-
talom, hogy az idő előrehaladá-
sával, esetleg a tapasztalásoknak 
köszönhetően egyre többen teszik 
félre az ellenérzéseiket, újragondol-
ják és regisztrálnak. Az oltás típu-
sát pedig bízzák a családorvosra, Ő 
el tudja dönteni kinek, melyikre van 
szüksége. Nem szabad abban hin-
ni, hogy „velem ez nem történhet 
meg”. Sajnos nagyon sok ellenpélda 
van, tragikus kimenetellel.

Solymosi Bertold (42): – Ter-
mészetesen felvettem a védőol-
tást, ahogyan szinte mindenki a 
családban, hiszen ez elemi érde-
künk. Sajnos többen is meghaltak 
az ismerőseim közül, akik elkapták 
ezt a betegséget. Tudom, hogy van-
nak, akik ellenzik a védőoltást, il-
letve válogatnak a vakcinák között. 
Egyesek mintha jobban értenének 
a virológiához, mint az immunoló-
gusok. Sajnálom, hogy az emberek 
egy része ennyire felelőtlen és/
vagy ostoba. Ez a társadalmunk 
szégyene.

Dr. Sinkó Melinda (43): – 
Egészségügyisként már januárban 
megkaphattam volna az oltást, 
de akkor még bizonytalan vol-
tam. Mivel novemberben átestem 
a betegségen, így volt időm kicsit 
gondolkodni. Februárban végül is 
jelentkeztem oltásra, és meg is 
kaptam. Kis karfájdalom, hőemel-
kedés volt mindkét oltás után. 
Azóta már én is sok embert beol-
tottam kecskeméti és a helyi oltó-
ponton. Sok bizonytalanság van az 
oltás körül, érthető, hogy félnek az 
emberek, de most csak ez az egy 
esélyünk van, hogy visszatérjen a 
normális élet.

Tóth Róbert (35): – Jelenleg 
még nem olttattam be magam és 
egyelőre nem is áll a szándékom-
ban. A miérteket nem firtatnám, 
de úgy gondolom, hamarosan eljön 
az idő, amikor már nem lesz vá-
lasztási lehetőség, addig kitartok. 
Az oltakozás mindenki szuverén 
döntése. Sem ellene, sem mellet-
te nem vagyok. Járok versenyekre, 
emiatt a későbbiekben biztosan 
fontolóra kell vennem a vakcina 
felvételét, de ez még a jövő zenéje.

Losonczi Erika (50): – Túl va-
gyok az első oltáson. Én a Pfizert vá-
lasztottam. Szükségét láttam, hogy 
felvegyem az oltást, és védettséget 
szerezzek, mert fodrászként és ok-
tatóként is nagyon sok emberrel ta-
lálkozom. Sem fertőzni, sem megbe-
tegedni nem szeretnék, éppen ezért 
a maszkviselés és a távolságtartás 
szabályait is igyekszem betartani. Az 
oltás fontosságáról a környezetem, 
barátaim győztek meg. Egy kecs-
keméti oltópontra kellett mennem, 
ahol nem kellett sokat várakozni és 
udvariasan végezték a dolgukat az 
egészségügyiek. 

Vas László (62): – Februárban 
regisztráltam, hogy felvegyem a 
védőoltást. A közösségi webolda-
lakon zajló „hozzáértők” kampá-
nyai ellenére számomra mindegy 
volt, melyik oltóanyagot kapom 
meg, inkább bíztam a szakem-
berek véleményében: mindegyik 
vakcina biztonságos és hatásos, 
amit Magyarországon bevizsgál-
tak és engedélyeztek. Háziorvo-
som már a következő hónapban 
értesített arról, hogy lehetőségem 
van a Pfizer/BioNTech vakcinát fel-
venni. Március 25-én kaptam meg 
a védőoltást a kiskunfélegyházi 

kórház oltópontján. Jó benyomást 
tett rám az oltópont gördülékeny 
működése, az oltóorvosok és az 
egészségügyi személyzet figyel-
messége, kedvessége. Az oltást 
követően nem éreztem semmilyen 
mellékhatást, a megerősítő adagot 
április végén kapom meg. Örülök, 
hogy ezzel megvédhetem magam, 
kollégáim és mások egészségét, és 
végre leküzdhetjük a járványt.

Szekeresné B. Nikolett (30): 
– Kérdezték, hogy tartok-e a vak-
cinára igényt, de elutasítottam. 
Teljes mértékben megbízom az 
immunrendszeremben, úgy meg 
pláne, hogy most már várandós-
ként kettőnket kell védenie. Kis-
mamaként egy egyszerű fájdalom-
csillapítót is meg kell gondolnom, 
nemhogy bármi erősebb oltásra 
gondolnék, aminek bizonytalan ki-
menetelű eredményei vannak.

Hegedűs Rita (42): – Most ol-
tottak be az első Szputnyik vak-
cinával. Ezt követően csak kis 
fáradságot éreztem, semmilyen 
komolyabb egyéb tünetem nem 
volt. Fontosnak tartom az oltást, 
hiszen a brit mutánsvírus agresz-
szívabb és jobban terjed. Ne tegyük 
ki magunkat, illetve embertársain-
kat veszélynek. Kérek mindenkit, 
aki még nem oltatta be magát, mi-
előbb regisztráljon.

Kárpáti Bea (48): – Sajnos 
még nem kaptam meg az oltást, 
de több családtagom már felvette. 
Lett volna rá lehetőségem, hogy ol-
tópontra menjek, de ragaszkodom 
a háziorvosomhoz, szeretném tőle 
megkapni. Jelenleg erre várok. A 
régi, saját életemet szeretném 
visszakapni az átoltottságtól.
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Ki a szabadba!
Az elmúlt egy évben különösen felértékelődtek a szabadtéri 
programok. Társasági események és rendezvények híján a csalá-
di kirándulások hozhatnak változatosságot, élményt az életünk-
be. A Tourinform Iroda munkatársai a környék felfedezésre váró 
természeti szépségeiről készítettek összeállítást, hogy megköny-
nyítsék a félegyháziak számára a választást. Az alábbiakban eze-
ket a lehetséges úti célokat gyűjtöttük csokorba. Jó kirándulást, 
friss levegőt, tartalmas időtöltést mindenkinek!

Boróka tanösvény  
– Bugac

Magyarország leghíresebb homok-
pusztája a Duna-Tisza közén talál-
ható Bugacpuszta. A Boróka tan-
ösvény igazi meglepetést tartogat 
a látogatóknak, mert a puszta egy 
teljesen más arculatú területére 
vezet. A bevezető földúton haladva 

érdemes megtekinteni a szabad-
téri pásztorépítményeket is.

Hossza: 1100 m
Megközelítés: A tanösvény 

csak gyalogosan közelíthető meg a 
Karikás Csárdától induló 1850 m 
hosszú földúton, amely az állattar-
tó telep mögött kezdődik.

GPS: 46.657562; 19.616782
Bejárható: egész évben, 

gyalogosan

Pétermonostora ásatás 
– Bugac

Minden túlzás nélkül nevezhetjük 
a bugaci ásatásokat szenzációs-
nak, hiszen az eddigi felfedezések 
és eredmények sok tekintetben 
újraértékelik és kiegészítik az Ár-
pád-kori Magyarországról szóló 
tudásunkat. A leletek alapján meg-
állapítható, hogy a XI–XIII. század 
egyik legjelentősebb kereskedelmi, 
gazdasági és kulturális központ-
ja virágzott itt. A település főtere 
körül valaha több mint ezer épü-
let és lakóház is állhatott. Közü-
lük kiemelkedett a monumentális 
kéttornyú, háromhajós, félköríves 
szentélyzáródású bazilika és a 
hozzá kapcsolódó, valószínűsít-
hetőleg bencés kolostor. Az Ár-
pád-kori várost 1241-42-ben a 
tatárjárás pusztította el.

Megközelítés: Kiskunfélegyhá-
záról Bugac felé, Bugac-Alsómo-
nostort elhagyva, tábla jelzi a leka-
nyarodó utat a jobb oldalon.

GPS: 46.69137; 19.71631
Bejárható: egész évben, gya-

logosan. Áprilistól októberig régé-
szek dolgoznak az ásatáson.

Péteri-tó, Vöcsök  
tanösvény – Pálmonostora

A természetvédelmi oltalom alatt 
álló Péteri-tó 3 tóegységből álló 
tórendszere eredetileg természe-
tes szikes tó volt, amelyet a XX. 
század során alakítottak halastó-
vá. A legfőbb vízszállító és lecsa-
poló csatorna a Dong-éri-főcsator-
na, ami egyfajta zöld folyosóként 
is szolgál az állatvilág számára. 
A tavak környezetében jellegzetes 
sziki növénytársulások, a szikes 
mocsári vegetáció, a sós rétek 
vakszik növényzete, a szikfok és 
szikes pusztai, valamint kis kiter-
jedésben lápi növényzet találha-
tók. A nádasok a vízimadarak, a 
tószegélyi szikesek a sziki mada-
rak élőhelyei. Nagy jelentőségű a 
nádasokban levő gémtelep. A tó-
rendszer a tavaszi és őszi madár-
vonulások idején fontos pihenő és 
táplálkozó hely. Odúlakó fajok, pl. 
szalakóta, zöld küllő, a fekete har-
kály, valamint denevérek otthona.

Hossza: 3500 méter
Az útvonal jelzése: fehér nyíl
Bejárható: egész évben, 

gyalogosan
Ajánlott felszerelés: időjárás-

nak megfelelő ruházat, távcső
Megközelítés: Az E 75-ös (5. 

számú) főútvonal 127. km-énél, 
a Dongér-csatorna hídja mellett, 
nyugati irányba található. Az út 
mellett álló tanyasi iskolaépület-
nél áll az első tábla, rögtön jobbra 
kanyarodva a legelőn keresztül kell 
haladni.

GPS: 46.595320; 19.921529
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Pálosszentkút Kegyhely 
– Petőfiszállás

A pusztai búcsújáró hely nem 
építészeti emlékeivel, művészeti 
értékeivel tűnik ki, hanem éppen 
sajátos természeti környezetével. 
A lakott településtől, Petőfiszállás 
falutól távoli kegyhelyet messze 
kint a kiskun pusztában alig egy-
két tanya övezi. Nagyon alkalmas 
hely tehát a világ zajától való el-
vonulásra, a magányos vagy kisebb 
csoportos lelki programokra, el-
mélyedésre. Az egykori kolostor 
Mária-múzeumában nemcsak a 
kegyhellyel, hanem általában a 
Mária-tisztelettel kapcsolatos tár-
gyi emlékek láthatók a világ min-
den tájáról: szobrok, rózsafüzérek, 
képek és könyvek.

Megközelítés: Petőfiszállásnak 
saját vasútállomása van a Sze-
ged-Kecskemét-Budapest vasútvo-
nalon. Innen a faluból útjelző táb-
lák segítik a tájékozódást a kb. 2 
kilométerre lévő Szentkúthoz. Vo-
nattal megközelíthető a Kiskunha-
las-Kiskunfélegyháza vasútvona-
lon is, a Galambos nevű megállótól 
gyalog. Közúton legkönnyebben a 
Budapest Szeged közti 5-ös számú 
főútvonalról érhető el.

GPS: 46.61222; 19.84385 
Bejárható: egész évben, 

gyalogosan
Érdeklődési lehetőség: Római 

Katolikus Plébánia 6113, Petőfi-
szállás-Pálosszentkút, Tanya 473.

Tel.: 76/700-911, Fax: 76/368-
017, www.palosszentkut.hu

Földvár tanösvény 
– Tiszaalpár

Bács-Kiskun megye egyik legjelen-
tősebb lelőhelyeként ismert Tisza-
alpári Földvárat fokozottan védett 
régészeti lelőhellyé nyilvánítot-
ták, amelynek célja Várdomb és 
Templomdomb területén található 

bronzkori és Árpád-kori földvár, 
középkori templom és temető, va-
lamint a várhoz kapcsolódó őskori 
telep védelme, a föld felszíne alat-
ti régészeti emlékek megőrzése. 
A tanösvény a bronzkori földvár 
történetét és a bronzkori emberek 
életmódját ismerteti meg.

Hossza: 400 m
Megközelítés: A földvár Tisza-

alpár belterületi részén, a római 
katolikus templom (Templom-
domb) mellett, a Várkert utcában 
található.

GPS: 46.82493; 19.99101
Bejárható: egész évben, gyalo-

gosan. A földvár területén mere-
dek partfalak találhatóak, amelyek 
balesetveszélyesek. A földváron 
mindenki csak saját felelősségére 
tartózkodhat!

A Várdomb alatt terül el a Nagy-
tó, ahol vízimadarakat lehet meg-
figyelni. A falu felé kanyarodva a 

tiszaalpári holtág mentén lehet 
elsétálni a csónakkikötő felé, ahol 
szintén madarakban gazdag ter-
mészeti környezetben gyönyörköd-
het a látogató.

Árpád-kori  
falurekonstrukció 
– Tiszaalpár

Tiszaalpár és térsége a bronzkor 
időszakától lakott volt, bizonyít-
ja ezt az itt talált régészeti le-
letek és lelőhelyek sokasága. A 
Tiszaalpáron 2000-ben épített 
honfoglalás kori település re-
konstrukciója a környéken folyó 
ásatások során előkerült telepü-
lésszerkezetet jeleníti meg. Az 
apró skanzen az eredetihez ké-
pest kissé zsúfolt, hiszen a va-
lóságban egy falu 4-6 hektáron 
terült el. A felépített falurészlet-
ben megtekinthetőek a korabeli 
mindennapi élet és az állattartás 
építményei: félig földbe mélyí-
tett veremház a maga egyszerű 
berendezésével, külső kemence, 
vesszőfonatos karámok, vesz-
szőbéléses kút, gabonatároló 
vermek.

Cím: 6060 Tiszaalpár, Szent Ist-
ván u. 1.

GPS: 46.82562; 19.98882
Bejárható: egész évben, 

gyalogosan
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Ló a tablón
Üdítő újdonsággal rukkolt elő tablófotózás terén a Déli Agrár-
szakképzési Centrum – Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium végzős 
lovászainak osztályfőnöke és a tanulók. A szakmájuk főszerep-
lőjével készítették el a tablóképeiket, azzal az állattal, aki az 
évek során a barátjuk lett, akivel sok-sok órát töltöttek együtt a 
tangazdaság falai között. A rendhagyó tablófotózás előzménye-
iről, menetéről Kamocsa Dorisz osztályfőnökkel beszélgettünk.

– A lovász osztály osztályfőnö-
keként gondolom, a lovak iránti 
szerelem az adott. 

– Igen, már több mint 30 éve 
tart, és ez az a fajta, ami soha nem 
is múlik el. De a viccet félretéve, az 
iskolánkban ez nem feltétel, hogy 
lovas legyen az osztályfőnök. Egy-
szerűen csak így alakult.

– Kitől származik a rendha-
gyó tabló ötlete?

– A lovas profilképek alapötlete 
tőlem származik, de természe-
tesen megbeszéltem mindent a 
gyerekekkel, és szerencsére nekik 
is nagyon tetszett az elképzelés. A 
tabló alapját képező csoportképet 
pedig fotósunk, Kurucz Rita ál-
modta meg.

– Volt-e már példa hasonlóra?
– Igen, 4 évvel ezelőtt „megörö-

költem” egy végzős lovász osztályt, 
és az ő tablójukon is fontos szere-
pet kaptak az iskolalovak. Azok a 
fotók kicsit más stílusban, de ha-
sonló ábrázolásmódban készültek. 
Az akkori döntésem a lovak szere-
peltetéséről sokkal inkább ösztö-
nös volt, a mostani már teljesen 
tudatos. Úgy érzem, ennyi köszö-
nettel minimum tartozunk ezek-
nek az állatoknak, akik nemcsak 
a munkatársaink, hanem legfőbb 
tanítómestereink is. 

– Hogy jellemeznéd az idei 
végzős osztályod?

– Egy maroknyi összetartó csa-
pat lett a 3. év végére, pedig ahogy 
az már lenni szokott, ahányan 
vannak, annyi félék… Hála Isten-
nek! Van közöttük introvertált, 

jó tanuló, van közöttük motivált 
sportoló, van közöttük nagyszájú, 
különc, csendes, szorgalmas, élet-
vidám diák is. Egy bennük a közös: 
szeretik a lovat. A szakma iránti 
elkötelezettség a ló szeretetével 
kezdődik. Ezt sok-sok tanulás, gya-
korlás, olykor vér és veríték követi, 
míg valaki a lóval való munkában 
megtalálja a maga helyét és szere-
pét. Fantasztikus megfigyelni azt a 
folyamatot, ahogy a tanuló és a ló 
partnerré válik.

A fegyelem, a következetesség, 
az alázat, a ló iránti tisztelet és az 
egymásra figyelés elengedhetet-
len, a legfontosabb, amit átadha-
tunk a képzés során. Minden más 
csak ezután jön. Nagy öröm volt 
látni őket fejlődni az évek során, 
még ha olykor rögös is volt ez az 
út. Szerencsés vagyok, hogy ezt az 
osztályt kísérhettem végig a tanul-
mányaik során, és úgy gondolom, 
hogy az ő életükben is meghatáro-
zó volt ez az időszak.

– Hogyan választottatok fo-
tóst ehhez a nem mindennapi 
feladathoz? 

– A fotós kiválasztása egyszerű 
volt. Rita korábban az iskolánk-
ban dolgozott, így már ismertük 
egymást. Gyönyörű munkáit pedig 
már városszerte ismerik az embe-
rek. Inkább az volt a kérdés, hogy 
vállalja-e, illetve, hogy meg tud-
ja-e valósítani az elképzelésünket 
az adott körülmények között. Egy 
istálló azért nem egy fotóstúdió. 
Rita nagyon profin állt a munkához, 
ellátogatott a tangazdaságunkba, 

közösen felmértük a terepet, ké-
szített néhány próbafelvételt, és 
következő alkalommal már el is 
kezdődhetett a munka. (Nem volt 
számára nagy meglepetés a hely-
szín, a lovas nadrág, vagy az „il-
latok”; aki a mi iskolánkban gyak-
ran megfordul, az tudja, hogy ez a 
szakma mivel jár, és a suliban is 
megjelenünk néha-néha munkaru-
hában, ha úgy jön ki a lépés.)

– Hogyan viselték az állatok a 
fotózást?

– A lovak alapvetően nagyon sze-
retik, ha foglalkoznak velük. A fo-
tózást megelőzően a diákok órákig 
ápolták, tisztogatták, fésülték, fon-
ták, fényesítették őket. Nem ma-
radhatott el a szerszámápolás, a 
patazsírozás sem, teljes körű volt 
a „kozmetika”. A lovak egyszerűen 
imádták a kitüntetett figyelmet és 
nagyon együttműködően viselked-

tek a felvételek során. (Teljesen 
más az, amikor egy fontos verse-
nyen, kiélezett helyzetben vakuz-
nak a szemükbe, vagy egy „hétköz-
napi” helyzetben fotózzák őket.)

– Hogy érzed, lesz-e folytatá-
sa ennek a fajta tablóképnek?

– Abszolút. A tabló egy viszony-
lag szabad műfaj. Nincsenek kőbe 
vésett formai követelmények, kö-
tött szabályok. Az a lényeg, hogy 
nekünk tetszik, és nagyon jól érez-
tük magunkat az „alkotói” folyamat 
során. Nagyon örülünk a képeknek, 
és ha ez másnak is tetszik, szíve-
sen közzé tesszük. 

A tablóképek megvalósítója, 
Kurucz Rita fotós megkeresésünk-
re elmondta, hogy 5 éve lépett a 
fotós pályára és ez idő alatt mindig 
örült annak, ha kicsit rendhagyó, 
szokatlan dolgot kérnek tőle. Úgy 
véli, így nagyobb teret kap a kre-
ativitás. Folyamatosan igyekszik 
képeibe szokatlant, rendhagyót 
csempészni, így természetesen 
nagyon örült ennek a felkérésnek 
is. Elmondta, hogy nagyon élvezte 
a közös munkát a tanulókkal és az 
osztályfőnökkel, akik rajongásig 
szeretik a lovakat és ez mindegyik 
fotón visszatükröződik. A négylá-
bú szereplők is végig nyugodtak 
voltak, hála a diákoknak, akik a 
lovak figyelmét folyamatosan fenn-
tartották. Rita a beszélgetés végén 
megerősítette számunkra, hogy a 
jövőben is szívesen vállal hasonló 
kihívást.

 Z. A. 
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Sok mozgás és kevés alkohol 

A szépkorú 90 éves Fekete Ferenc bácsit Balla László alpolgár-
mester köszöntötte a város nevében április 6-án, kedden. 

Fekete Ferenc 1931. április 3-án 
sokgyermekes családba szüle-

tett, tízen voltak testvérek, kö-
zülük egy testvér örökbefogadott 

volt. Tíz-tizenkét éves korában 
kiadták tanyára dolgozni, ahol 
liba- és birkapásztori munkájáért 
terményt vagy egy kevés pénzt 
kapott.

Tizenhárom évesen a második 
világháború véget vetett műsze-
résztanulmányainak. Később a 
vegyipari gépgyárnál jelentkezett 
átképzésre, ezt követően hat hóna-
pig Pesten tanult és dolgozott: szál-
lítószalagokat és darukat készített. 
Amikor visszatért Félegyházára, 
szerszámok, esztergapadok és 
marógépek karbantartásával fog-
lalkozott. Végül hegesztőgép-javí-
tóként alkalmazták. 

Munkája mellett rádiókat, órá-
kat, bicikliket szerelt otthon, amely 
hobbi mellett a mai napig kitart. 
Gyakran visznek neki a házban 
élők javítanivalót, hiszen mun-
kájával sohasem okoz csalódást. 
Az otthoni barkácsoláson kívül 
szívesen jár Selymesbe, ahol ker-
tészkedik, többnyire zöldségeket 
termeszt. 

Ferenc bácsi 1956-ban háza-
sodott, feleségével két gyerme-
kük született. Ma négy unokája 
és két dédunokája visz örömöt a 
hétköznapokba. Arra a kérdésre, 
hogy mit tart a hosszú élet titká-
nak, azt felelte: sokat kell mozog-
ni, módjával kell bánni az alkohol 
fogyasztásával és mindig csinálni 
kell valamit. 
 Kép és szöveg:  

Fantoly Márton

Így segít járvány idején a Fornetti
Számos hazai egészségügyi intézményt támo-
gatott a koronavírus-járvány elmúlt egy éve 
alatt a Fornetti Magyarország a társadalmi 
felelősségvállalás jegyében. A kiskunfélegy-
házi telephellyel is rendelkező vállalat főként 
termékeket szállított a járvány kezelésében 
résztvevő intézmények munkatársainak, hogy 
így könnyítsen a fokozott terhelés alatt dolgo-
zók mindennapjain.

Kiskunfélegyházi Városi Kórház, 
Kiskunhalasi Semmelweis Kór-
ház, Kecskeméti Kórház, Kapocs 
Családsegítő Szolgálat, Idősgon-
dozó Szolgálat, Margaréta Ott-
hon, Kecskeméti Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, Országos 
Mentőszolgálat, Heim Pál Gyer-
mekkórház és Fóti Gyermekváros 
– a Fornetti Magyarország a vi-
lágjárvány ideje alatt ezen intéz-
mények munkatársainak szállított 
péksüteményeket, hogy a saját 
eszközeivel segítsen a járvány el-
leni védekezésben.

– Az egészségügyi dolgozók hó-
napok óta extrém terhelés alatt 
teszik a dolgukat. A Fornetti a 
rendszeresen felajánlott és leszál-
lított ajándékcsomagokkal ezt a 

munkát sze-
retné megkö-
szönni. Bízunk 
abban, hogy 
könnyítünk a 
mindennapok 
nehézségein, 
és a dolgozók 
érzik, hogy 
n i n c s e n e k 
egyedül a küz-
delemben – 
fogalmazott a Félegyházi Közlöny-
nek Kelemen-Pataki Kitti, a cég 
kreatív igazgatója. 

A Fornetti Magyarország akciója 
nem kötött sem időszakhoz, sem 
területhez: az ajándékcsomagok-
ból a Bács-Kiskun megyei intéz-
mények mellett fővárosi betegellá-

tó, illetve gondoskodó szervezetek 
is kaptak az elmúlt hónapokban. 

A Fornetti Magyarország eddig is 
aktív és tevékeny szerepet vállalt a 
különböző társadalmi felelősség-
vállalási akciókban, és ígéretük 
szerint ez a jövőben is így lesz.

– Közel egymáshoz – mi hiszünk 

a Fornetti szlogenében. A cégünk 
kiemelten fontosnak tartja a segít-
ségnyújtást, és mindig, mindent 
megtesz azért, hogy a társadalmi 
szolidaritás ne csak elvont, hanem 
megélt fogalom legyen az aktivitá-
saiban – zárta a beszélgetést Ke-
lemen-Pataki Kitti. 
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A mögöttünk levő most már több, mint egy év – a világjárvány 
hozzánk is közel került idejéből – talán sokunkat elgondolkoztat 
a szükséges és nem fontos, vagy a nélkülözhetetlen és elenged-
hető dolgok listáját illetően. Az elgondolkodás után lehet, sokan 
egyetértenek a fenti címmel. 

A változó, táguló világban az egy-
kor megélhetést nyújtó kert képe 
mára a szép, rendezett környezet 
képévé formálódott. És bizony, 
sokfélék vagyunk, ezért a „szép 
és rendezett” kifejezések is sok-
féle megjelenést takarnak. Van, 
aki gyönyörködni és pihenni akar 
a kertjében, ezért megtervezteti, 
megépítteti és gondoztatja. Van, 
aki ugyanezt akarja, de a velejáró 
munkában is részt vesz. Mások 
haszonkertként, konyhakertként 
művelik, mert friss, ízletes növé-
nyeket szeretnének fogyasztani. 
Aztán sokaknál jól megfér egymás 
mellett a szőlő, a gyümölcsfa, a 
zöldséges- és a virágoskert. Egye-
sek gyorsan, egyszerre kialakítják 
a kertet, mások évek alatt telepítik 
be növényekkel. Néhányan a kert-
tel együtt gondolnak a madarakra 
és egyéb kertlakó állatokra. Sokak 
csak erkélyen, balkonon, teraszon, 
ablakpárkányon, néhány cserép-
ben gondozhatják „kiskertjüket”. 
Ismerünk olyat is, aki a tömbház 
előtti előkertbe telepít növényeket 
és szerez ezzel örömet másoknak 
is. Egyre többet hallunk a közössé-
gi kertekről, ahol kertre vágyók, de 
kerttel nem rendelkezők egymás-
sal összefogva művelnek egy-egy 
kis parcellát. Többek a kertész-
kedést egyben tudatosan végzett 
mozgásformának tekintik, testi, 
lelki, szellemi felüdülésnek élik 
meg. Van, aki piacra termel, van, 
aki a családnak. A sor szinte vég-
telen, ahány kert, annyiféle meg-
közelítés. Itt a különbözőség szinte 

kötelező, mert másságunk értékes, 
érdekes, színes lenyomata.

Ami azonban minden esetben 
közös: a kert gondoskodást, gondo-
zást igényel. A kert beszél ízlésről, 
szokásról, életvitelről, értékrend-
ről… de elsősorban a gondoskodó 
jó gazdáról (csak, hogy az ellenke-
zőjét ne is említsük). 

Jó tudni: a kert élő, látszólag 
önálló egysége a természetnek, de 
valójában annak szerves része a 
természeti törvények diktálta kere-
tek között. A jó gazda kreativitás-
sal, ötlettel (nem ritkán kénysze-
rítő körülményekkel) és állhatatos 
munkával gazdagítja a kertet, for-

málja egyedivé, ezzel színesítve a 
környező természetet és élhetővé 
téve az élettelen környezetet. 

Nem fontos tehát a méret, a 
forma, a típus, a divat, hiszen 
mindenkinek más a kedves. Kincs 
a kert, de kincs a kertet művelő 
ember is. A kincset pedig nem sza-
bad véka alá rejteni, azzal egymást 
szükséges gazdagítanunk. Ha ezt 
megértjük, akkor életté válik az, 
amit Derek Jarman ilyen szépen 
fogalmazott meg: „Minden kert 
mögött ott a Paradicsom és né-
hány kert valódi Paradicsom”.
Az idén két környezet szépítő vá-
rosi programot is hirdet Kiskun-
félegyháza Város Önkormányzata. 
A Móra Egyesület közreműködésé-
vel immár 11. alkalommal várják 
a „Virágos Félegyháza” mozgalom 
keretében azokat a lelkes növény-
kedvelőket és kertbarátokat, akik 

s z í v e s e n 
m e g o s z t -
ják a kör-
n y e z e t ü k 
s z é p í t é s e 
során szer-
zett tapasz-
ta lata ikat , 
ö röme ike t 
és kihívása-

ikat, az elért eredményeket. 
A fenti helyi kezdeményezés 

mellett 2021-ben először csatla-
kozott a város egy országos fel-
híváshoz is, amely „A legszebb 
konyhakertek” felkutatását és be-
mutatását tűzte ki célul. A prog-
ram egy országos seregszemlével 
zárul, és kifejezetten a települési 
kiskerti zöldség- és gyümölcster-
mesztési kultúrák megismerteté-
sére törekszik.

Mindkét program részletes ki-
írása megtalálható a város már 
megszokott hirdetési felületein, így 
lapunk weblapján is www.felegyha-
zikozlony.eu. A szervezők szeretet-
tel hívják-várják a részt venni kívá-
nó kertművelő félegyháziakat. Egy 
adott kerttel, vagy kertrésszel akár 
mindkét programon egyszerre is 
részt lehet venni.

További információ kérhető Nagy 
Ágnes városi főkertésztől a 06/20 
388-6663-as telefonszámon. 

Nélkülözhetetlen kert
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Öko-hét a könyvtárban
Április 19-e és 23-a között öko-hetet rendezett a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár. A főtéren kiállítás tekinthető meg a Zöld 
jövőnk fotó- és rajzpályázat nyerteseinek alkotásaiból, Palánta 
Pontot alakítottak ki a könyvtár bejáratánál, az intézmény Face-
book és weboldalán naponta olvasható tipp a környezettudato-
sabban élethez. A héthez kapcsolódik könyvajánlónk is.

A 100 dolog, amit a Földért tehetsz 
című könyvből a gyerekek megtud-
hatják, hogyan állíthatják meg az 

energiavámpírokat, hová tüntethetik 
el a szemetet vagy éppen hogyan 
készíthetnek ősszel várat a süninek.

A természetfilmjeivel 
ismertté vált David At-
tenborough legújabb 
művében nem kevesebb-
re vállalkozik, minthogy 
megpróbálja megmen-
teni bolygónkat az egyre 
fenyegetőbb környezeti katasztró-
fáktól. Sorra veszi a problémákat, 
a lehetséges kimenetelüket és a 
megoldásokat is felkínálja, nekünk 
csak élnünk kell a lehetőséggel.

A Barátom, a filodendron nem 
egy növénygondozási kézikönyv. 
A szerző újfajta szemléletet ad át 
olvasóinak, arra biztat bennün-
ket, hogy ismerjük meg növénye-

inket. Többek között 
növénybarátok me-
sélnek arról, milyen 
hatással van rájuk a 
kertészkedés, a nö-
vénytartás, vagyis 
az, hogy más életről 

gondoskodhatnak.
Nemcsak ezeket a könyveket, 

hanem érdeklődésüknek megfelelő 
kiadványokat is kölcsönözhetnek 
a könyvtárból, hiszen újra igény-
be vehető a Könyv(fu)tár, illetve 
a Könyvátadó Pont szolgáltatás. 
Érdeklődjenek a (76) 461–429-es 
telefonszám 12-es mellékén vagy 
a psvk@psvk.hu e-mail címen.

KÖNYVTÁRSAROK

Elstartolt a XVI. Hely-
ismereti vetélkedő
Tizenhatodik alkalommal indult útjára kiskunfélegyházi intézmé-
nyek összefogásával a Helyismereti vetélkedő. A Kiskun Múze-
um, a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, az MNL Kiskunfélegyházi 
Levéltára és a Holló László Képzőművész Kör idei kétfordulós 
vetélkedőjének témája a művészetek Kiskunfélegyházán. 

A szervezők szeretnék, ha a di-
ákok megismerkednének olyan 
személyekkel, épületekkel, kép-
zőművészeti alkotásokkal, ame-
lyek Kiskunfélegyháza várossá 
fejlődését segítették, művészeti 
életét fellendítették. A versenyzők 
három korcsoportban mérik össze 
tudásukat idén: általános iskola 4. 
osztály, 5-6. osztály és 7-8. osz-
tály. A járványügyi helyzet miatt 
ezúttal középiskolás csapatot nem 
indítanak. 

A kétfordulós verseny több fela-
datot tartalmaz. Az első fordulóban 

az írásos feladatlapot a múzeum, a 
könyvtár és a levéltár munkatársai 
közösen állítják össze, és a csapatok 
a helyismereti irodalom, valamint 
online források felhasználásával 
önállóan, írásban oldják meg. Ez a 
forduló tartalmaz még egy logóter-
vezést is, ahol a nyertes pályamun-
ka lesz a későbbiekben a vetélkedő 
hivatalos szimbóluma. A forduló vé-
gén egy Power Point bemutatót kell 
készíteniük a diákoknak Kiskunfél-
egyháza rejtett kincseiről. 

A második forduló városbejá-
rással egybekötött feladatait idén 

felülírta a vírushelyzet. A hagyo-
mányosan fizikai jelenlét mellett 
kivitelezett feladatok most elma-
radnak, ezek megoldása is online 
módon történik. 

Samu Csilla, a Kiskun Múze-
um múzeumpedagógusa elmond-
ta, hogy a tapasztalatok alapján a 
pedagógusok és diákok számára 
is nagyon fontos minden évben a 
vetélkedő. Ezt a nagyszámú jelent-
kezés is bizonyítja. A szervezők 

magas színvonalon, a korosztályos 
sajátosságok figyelembevételével 
rendezik meg a versenyt, amely-
nek során a résztvevők tudásának, 
tájékozottságának bővítése mellett 
arra is törekednek, hogy szórakoz-
tató, kellemes időtöltés legyen a 
tanulók számára. 

A 2021-es évben 70 csapat ver-
senyez, a végeredményekről, a dí-
jakról a későbbiekben hírt adunk.

 Z. A. 

– A gyermekközpontúság min-
dig is fontos szerepet játszott 
a Kiskunfélegyházi Dózsa 
György Általános Iskolában. 
A környezet kialakítása nem-
csak az esztétikus, motiváló 
tanulási környezet érdekében 
fontos számunkra, hanem a 
pihenésre, a kikapcsolódásra 
szánt helyszín igényes és vál-
tozatos létrehozása miatt is – 
tájékoztatta a Félegyházi Köz-
lönyt Gyenes Attila igazgató.

– Példaértékű volt Az Összefogás 
a Dózsás Gyermekekért Alapítvány 
és a Kecskeméti Tankerületi Köz-
pont együttműködése. Eredménye-

ként egy nagyon színes, különböző 
mozgásokat fejlesztő játszóeszközt 
alakítottunk ki az iskola udvarán. 
Az IPS-Gyermekszem, mint kivi-
telező, minőségi alapanyagokból, 
színvonalas munkát végezve valósí-
totta meg az iskolánkba járó gyer-
mekek álmát. Köszönet illeti azokat 
a segítőket, akik a projekt megva-
lósításában közreműködtek. Az 
önkormányzat részéről Ódor László 
és csapata támogatta munkánkat, 
és iskolánk férfi tanár kollégái is 
kivették részüket a munkálatokból 
a játszótér megvalósítása során. 
A műszaki átadást követően nagy 
örömmel fedezték fel a gyermekek 
az új játszóeszközt. Bízunk abban, 
hogy az iskola újbóli megnyitását 
követően több éven keresztül fog 
örömet okozni az idejáró gyerme-
keknek – tette hozzá az igazgató.

Összefogással szépül a Dózsa
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Fordulatos döntetlen 
Bácsalmáson
Hátrányból mentett pontot a 
Kiskunfélegyházi HTK labdarú-
gócsapata a megyei I. osztályú 
bajnokság 24. fordulójában. Bá-
csalmáson előbb vezetett, majd 
pedig vesztésre állt a félegyházi 
csapat. A vezető gólt Valkai Ta-
más, az egyenlítő gólt a csereként 
pályára lépő Szabó Dávid jegyez-
te a 74. percben. A 2-2-es dön-

tetlen ellenére a KHTK továbbra 
is vezeti a bajnokságot.

Bács-Kiskun Megyei I. 24. 
ford., 04. 18.

Bácsalmási PVSE – Kiskun-
félegyházi HTK 2-2 (2-1)

Gólszerzők: Szabó Attila 13. 
p., Princz Gilbert 43. p. ill. Val-
kai Tamás 3. p., Szabó Dávid 
74. p.

Íjászverseny  
Pálmonostorán

Április 10-én tartotta a Sólyompróba fantázianevű íjász verseny-
sorozat első megmérettetését Pálmonostorán, a Kiss tanyán a 
Huszka József Hagyományőrző és Sport Egyesület. A versenyso-
rozatot a szervező egyesületek székhelye szerint négy helyszínen 
rendezik meg, ebből az első állomás Pálmonostora volt. 

A továbbiakat Hódmezővásárhe-
lyen, Kiskunfélegyházán és Sán-
dorfalván tartják meg. A ragyogó 
időjárás előcsalogatta az íjászokat, 
hiszen rekordlétszámban, 162-en 
neveztek – korosztályonként fel-
osztva – a történelmi és olimpiai 
jellegű íjkategóriákba. 

Nagy távolságokról is eljöttek a 
versenyzők, Komárom–Esztergom 

megyétől egészen a délvidéki To-
polyáig érkeztek a pálmonostori 
tanyára. A versenyzők 24 célra ad-
ták le a célonkénti három lövést. A 
verseny nehézségét jellemzi, hogy 
az 500 pontos eredményt csak ke-
vesen tudták elérni. 

Több ügyességi, mozgó és ma-
gasból elérhető célt helyeztek ki a 
nagy területű pályára.

Debreceni győzelem  
az alsóházi rangadón

Elszenvedte első vereségét az NB 
II. keleti csoportjának alsóházi rá-
játszásában a Kiskunfélegyházi KC 
felnőtt férfi kosárlabdacsapata. A 
debreceni Príma SE némi megle-
petésre idegenben bizonyult jobb-
nak a KKC-nál. Az alsóházi tabellát 
továbbra is a félegyházi együttes 

vezeti, előnye azonban egy pont-
ra olvadt a debreceni csapattal 
szemben.

Férfi NB II. keleti csoport, al-
sóházi rájátszás 3. ford., 04. 17.

Kiskunfélegyházi KC – Príma 
SE II. 59-74

(17-20, 16-22, 10-17, 16-15)

Elindult a Koppányok 
versenyszezonja
A Turul Koppány Íjászai Hagyo-
mányőrző és Sport Egyesület íjá-
szai is megmérettették magukat 
Pálmonsotorán, a Kiss tanyán. A 
versenyéhség a nagy nevezőlét-
számban is meglátszott. A pusz-
tán keresztül szaladó erős szél és 
a messzire kihelyezett célok ne-
hezítették az íjászok célbatalálási 
arányát. A Covid-veszély miatt a 
Koppányok közül mindössze hár-
man vállalták a részvételt. Ered-
mények: Bicskeiné Csányi Mária 
pusztai íjjal, tiszteletreméltó höl-
gyek közt 9 indulóból, 371 ponttal 
szoros küzdelemben a második 
helyen zárta a versenyt. Balanyi 

Sándor vadászreflex íjjal, felnőtt 
férfi kategóriában 9 indulóból, 411 
ponttal a negyedik helyen végzett. 
Patyi Norbert pusztai íjjal a fel-
nőtt férfiak közt 31 indulóból, 390 
ponttal a 11. lett.

Az V. megyei U12-es válogatott tor-
nát rendezték meg április 18-án, 
Szolnokon. A gyermek korosztály-
ban 4 megye ifjú kosarasai ragad-
tak labdát. A Félegyházi Térségi 
Sportiskolát egy-egy játékos, Varga 
Nóra és Kurucsai Dávid képvisel-
te. A szervező a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kosárlabda Szövetség 

volt. Az FTSI játékosai gyorsan be-
illeszkedtek a Bács-Kiskun megyei 
válogatottakba, ahol helytálltak és 
méltán képviselték egyesületüket. 
A rendezvény célja az adott régi-
ók tehetségeinek összegyűjtése, 
számukra versenyzési lehetőség 
biztosítása, illetve sportbarátsá-
gok kiépítése volt. A torna magas 

színvonalú játékot hozott, ahol az 
a megtiszteltetés érte a Félegyházi 
Térségi Sportiskolát, hogy Feke-
te-Seres Ildikó, az edzői stábjuk 
tagja a leány Bács-Kiskun megyei 
válogatottnál, mint másodedző se-
gíthette a csapatot. A megyei lány-
csapat másodikként, a fiúk elsőként 
zárták a tornát. 

FTSI kosarasok a megyei válogatottban
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Újvári (Ujváry) László 1893-ban született Kiskunfélegy-
házán, iparos családban. Elemi iskolai tanulmányait az 
egykori Kossuth utcai iskolában végezte, kitűnő ered-
ménnyel. A helyi főgimnázium (ma Móra Ferenc Gimná-
zium) diákja lett 1904-ben, ahol szintén a jó tanulók 
közé tartozott. Érettségi vizsgát – jeles eredménnyel 
– 1912-ben tett, majd tanulmányait a budapesti Mű-
egyetemen gépészmérnökként folytatta. 

Kezdetben még élvezte a szülővá-
rosa által nyújtott anyagi támo-
gatást, részesült ugyanis a Kal-
márné-féle ösztöndíjban. Később 
azonban megszakította felsőok-
tatási tanulmányait, és 1915-ben 
már Bécsújhelyen tisztjelöltként 
kapott kiképzést. Az első világ-
háború alatt az olasz frontra ve-
zényelték egy megfigyelő- és fel-
derítő repülőszázadhoz. Több, 
ellenséges terület feletti felderítő 
repülése után részesült pilótakép-
zésben. Feladatainak elvégzése 
mellett több légi győzelmet is ara-
tott, ezért különböző magas rangú 
katonai kitüntetésekben részesült 
(nagy ezüst vitézségi érem, Sig-
num Laudis, hadiékítményes vas-
koronarend III. fokozata).

A háború után Szegeden lett 
repülőoktató, majd 1922-től az 

AeroExpress légifor-
galmi vállalatnál lépett 
szolgálatba. Rendszere-
sen repült hidroplánok-
kal a Budapest-Bécs 
útvonalon. Később egy 
francia-román érde-
keltségű légiforgalmi 
társaság pilótája lett, és számta-
lanszor megtette a Párizs-Belgrád 
közti légi utat. Pályafutása során 
többször kellett géphiba miatt 
kényszerleszállást végeznie, illetve 
kétszer villámcsapás érte repü-
lőgépét a levegőben. 1931-ben ő 
vezette azt a gépet, amely Bécsből 
Velencébe vitte a korai hideg ősz 
miatt délre továbbrepülni képte-
len fecskéket. A megdermedt ván-
dormadarakat Magyarországon is 
összegyűjtötték a jólelkű állatba-
rátok, és kilyukasztott papírdobo-

zokban Budapestre küldték őket. 
Rövid feltáplálás után ez a fecske-
szállítmány is repülőgépre került, 
hogy Újvári László Törökországba 
szállítsa őket. 

Szülővárosával sem szakadt 
meg kapcsolata. Az 1934-ben 
megrendezett első „Kiskun nap”-
on került sor az Ereklyés Ország-
zászló felavatására, amelynek 
leleplezésekor Újvári László re-
pülőjével körözött a tömeg fölött, 
virágot szórva az ünneplőkre. 
1936-ban abból az alkalomból 

köszöntötte őt Kiskunfélegyháza 
képviselő-testülete, hogy a ma-
gyar pilóták közül elsőként ő re-
pült több mint egymillió kilomé-
tert. Ezzel a teljesítményével 
25-ször kerülhette volna meg a 
Földet az Egyenlítő fölött, illetve 
háromszor tehette volna meg a 
Föld-Hold távolságot. Ilyen ered-
ménnyel nem sokan dicseked-
hettek, hiszen egész Európában 
ő volt a 28. „kilométermillimos” 
pilóta. 

A polgári légiforgalom hazai 
megalakításakor, 1938-ban a MA-
LÉRT hazahívta Újvárit az Air 
France-tól, és főpilótaként fel-
kérte a légiforgalmi osztályának 
vezetésére. 1942-ben hadi szol-
gálatra vezényelték, tartalékos 
századosi rangban a repülőüzem 
katonai parancsnoka lett. Nehéz 
frontszolgálatot is vállalt, sebesül-
teket szállított az első vonalakból 
a hadikórházakba. A háború után 
visszatért szülővárosába gazdál-
kodni, nem repülhetett többé. Fél-
egyházán hunyt el 1951-ben, az 
Alsótemetőben helyezték végső 
nyugalomra.

 Ónodi Márta

TI
TK

O
K

 A
 L

EV
ÉL

TÁ
R

B
Ó

L

Hirdetés

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

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

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

Fujitsu LifeBook S752 notebook:  
Intel Core i5-3340, 8 GB mem., 320 GB HDD, 
15,6” HD kijelző, 1 év gar. 109.990 Ft

A megszokott nyitvatartással várjuk kedves vásárlóinkat!

Újvári László, a „kilométermilliomos” félegyházi pilóta

ÚJSZÜLÖTTEK: Matuzik-Tamasi 
Janka (anyja neve: Tamasi Andrea), 
Balogh Benedek (Győri Andrea)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Hojsza Bernadett – Pap Ádám Mi-
hály, Horváth Brigitta Andrea – He-
vér Csaba, Fabulya Boglárka – Tóth 
István, Ódor Szilvia – Seres János, 
Babos Anita – Zana József István
MEGHALTAK: Nemes József, Ju-
hász László, Kürti Károly, Tóth Ist-
ván, Bajáki Ferenc, Nemes Mihály, 

Hajnal Mária, Sárkány István – Kis-
kunfélegyháza, Rock Józsefné Hor-
váth Erzsébet, Turi Józsefné Rozsi 
Anna Terézia, Völgyi Ernő, Kakulya 
Ambrusné Kis Lídia Juliánna, Áb-
rahám Sándorné Kun Eszter, Ko-
vács István Gyula, Müller Sándorné 
Font Mária Éva, Demeter Ferencné 
Pozsonyi Margit, Zöld-Kovács Pé-
ter – Kecskemét, Toldi Károlyné 
Véninger Franciska – Gátér, Tóth 
Jánosné Groska Erzsébet – Békés-
csaba, Opauszki Mihály, Eszik Lász-
ló Mihály – Bugac, Hangyási József 
– Tiszakécske

Anyakönyvi hírek

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

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

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

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

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

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: 

Euro Bioinvest Kft.
Nyomtatás: 

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

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató

Újranyit a használtcikk-piac 
A Félegyházi Városfenntar-
tó Nonprofit Kft. tájékoztatja 

az árusokat és a lakosságot, 
hogy a szigorú óvintézkedé-

sek betartása mellett ápri-
lis 23-án, pénteken újranyit 
a Csongrádi úti kisállat- és 
használtcikk-piac.

A használtcikk-piac 
minden kedden és pénteken 

6 órától 11 óráig várja 
az oda látogatókat.


