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KIS KEDVENCEINK
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„Szeretek dolgozni, szeretek élni. Mindennek örülök, mindenben 
elgyönyörködök.” A 103 esztendős Cserép Lukács, Kiskunfélegy-
háza alighanem legidősebb lakosa foglalta ekképpen össze az 
élethez való viszonyát.

Pedig akár panaszkodhatna is, 
mert megpróbáltatásokból is ki-
jutott a bő száz év alatt. Öt esz-

tendőt rabolt el tőle a katonaság 
és az idegen földön, Grúziában 
töltött fogság. Aztán ott volt a 

Rákosi diktatúra, a téeszesítés… 
Hosszú élete során kijutott jóból, 
rosszból. Cserép Lukács sorsa 
– aminek részleteit szívesen ele-
veníti fel az érdeklődőnek – egy 
morzsányi élő történelem. Nem 
csoda, hogy sokan kíváncsiak 
emlékeire. Nemrégiben példá-

ul Hajagos Csaba történész, 
muzeológus kérdezte a Kecs-
keméti Televízió Élő emlékezet 
című műsorában a fogságban töl-
tött évekről. Mi 103. születésnap-
jához közeledve családi körben, 
lányánál kerestük fel.  

 Folytatás a 2. oldalon!

Fotó: Fantoly M
árton

103 éves Félegyháza legidősebb lakója

Cserép Lukács 
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Folytatás az 1. oldalról!

Cserép Lukács 1918. május 31-én, 
Bugacon született. Szülei hét gyer-
meket neveltek, földműveléssel és 
állattartással foglalkoztak. A tehetős 
család – Lukács bácsi fogalmaz így 
– élt, mint hal a vízben. Aztán jött 
a II. világháború, a fogság, a nél-
külözés, a rettegés. Amikor fagyos 
hóval csillapította a szomjúságát, 
káposzta- és csalánlevessel az éhsé-
gét. Mindezek dacára szerencsésnek 
mondja magát. Mert kényszermunka 
helyett egy „ruszki tiszt csicskája” le-
hetett, és mert hazajött. Örömében 
az anyaföldet is megcsókolta.

1950-ben nősült meg, feleségé-
vel egy fiút és egy lányt – Istvánt 

és Ilona Annát – neveltek fel sze-
retetben. Ma négy unokája és négy 
dédunokája van.

25 éven át dolgozott fürdőmes-
terként a Fürdő Vállalatnál, ahon-
nan 60 évesen ment nyugdíjba. 
Nagyon szerette ezt a munkát. Ak-
kortájt nem volt vízvezeték a város-
ban, így a házakban sem alakítottak 
ki fürdőszobát. Sok vendég fordult 
meg a félegyházi fürdőben, délelőtt 
a nők, délután a férfiak mehettek. 
Cserép Lukács fehér nadrágban, fe-
hér zakóban, frissen beretválva ve-
zette be őket, megmutatta melyik a 
hideg, és melyik a meleg vizes csap, 
majd jó fürdést kívánt. Nyolc főnö-
köt szolgált, és mindenkit ismert 
akkoriban. A törökfürdőnek – így 

idézi fel – három medencéje volt: 
egynek forró, egynek meleg, egynek 
pedig nagyon hideg volt a vize. Ezen 
kívül voltak a zuhanyozók, az eme-
leten pedig a kabinok.  

A fürdőmesteri évek után visz-
szatért a földhöz meg a kétkezi 
munkához. Saját területén kívül 
bérleményt is művelt. Mindent 
megtermelt, a családnak nemigen 
kellett piacra mennie. Így volt ez 
85 esztendős koráig. 1992-ben 
meghalt élete párja, Ilonka. Azóta 
egyedül él, lánya és veje naponta 
meglátogatják, mindenben segítik, 
de a függetlenségéhez ragaszkodik. 
Most már csak a házkörüli portán 
tevékenykedik. Jól megterem ott 
a sütőtök, a termésnek is mindig 

akad gazdája. Ő pedig örömmel 
ajándékozza meg vele a szomszé-
dokat, vagy éppen a közeli óvodát. 
Azt mondja, nem szívesen bízza 
másra a kapálást, mert úgysem 
csinálja meg úgy senki, mint ő. 
Egyébként is, a szabadban töltött 
jó levegőnek, meg a jó ételnek tu-
lajdonítja hosszú, testi és szellemi 
egészségben töltött életét. Néhány 
évvel ezelőtt még rendszeres ven-
dége volt az uszodának, századik 
születésnapján pedig a Fürdőszálló 
épületében is látogatást tett. Szere-
ti feleleveníteni a régmúlt emlékeit, 
gyakran mesél róla kedvenc presz-
szója vendégeinek is, ahová – ha 
teheti – minden nap ellátogat egy 
kávéra, és egy beszélgetésre. T. T.

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

Hirdetés

Ellentételezi a kormány Félegyháza 
kiesett iparűzési adóbevételét
Közösségi oldalán jelentette 
be Csányi József polgármes-
ter, hogy Kiskunfélegyháza 
530 millió forintos kormányzati 
kompenzációban részesül a ki-
esett iparűzési adóbevételek 
ellentételezésére.

„Jó hír, megérte a kitartásunk - 
530 millió forinttal gyarapodik 
Félegyháza kasszája

Kedves Félegyháziak! Megszüle-
tett a döntés, amiért olyan sokat 
dolgoztunk az elmúlt hónapokban. 
A kieső és a félegyházi vállalko-
zásoknál hagyott iparűzési adó-
bevételeinket teljes mértékben, 
530 millió forinttal kompenzálja a 
kormány.

Az elmúlt másfél évben az or-
szág valamennyi településéhez ha-
sonlóan Félegyháza is megvívta a 
saját harcát a koronavírus-járvány 
okozta gazdasági nehézségekkel. 

Mi egy saját utat választottunk. 
Egy saját utat, amelyben a munka-
helyek megőrzése mindent felülírt. 
A város hátrébb lépett egyet saját 
munkavállalói és vállalkozói javára. 

Mert hittünk abban, hogy bár az 
önkormányzatnak ez lesz a nehe-

zebb út, de később csak akkor lehe-
tünk sikeresek, ha azokra építünk, 
akikre Félegyháza épül. Az itt élő 
szorgos emberekre, családokra.

Most lezárul a város életének 
egyik legnehezebb korszaka. Na-
gyon köszönöm mindenkinek, aki 

részt vállalt az elmúlt más-
fél év válságkezelésében. 
Köszönöm Lezsák Sándor 
országgyűlési képviselőnk-
nek, hogy a tőle megszokott 
higgadtsággal és kitartás-
sal intézte városunk ügyeit 
a legnehezebb helyzetekben 
is. Köszönöm minden kol-
légámnak, képviselőnknek 
a rengeteg munkát, vitát, 
ötletet és legfőképp azt, 
hogy mellettem állt, amikor 
nehéz döntéseket kellett 
hozni.

Ahogy most a tavasszal 
lassan, de biztosan vissza-

tér az élet Félegyházára, úgy fog-
juk mi is újraindítani a várost és a 
fejlesztéseket a tőlünk már meg-
szokott módon. 

Ehhez kérem az Önök további 
támogatását és bizalmát” – írta a 
polgármester.
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A kiskunfélegyházi kórház já-
róbeteg-ellátásában május 
17-étől az alábbi változások 
léptek életbe.

1. Laboratóriumi mintavétel: 
Megszűnik vérvételre az időpont-
foglalás, de miután a labor kapa-
citása korlátozott, emiatt a diabé-
teszes kivizsgáláshoz tartozó, és 
terhes kismamák számára kiírt 
vérvételeken felül napi 100 bete-
get tudnak fogadni, érkezési sor-
rendben. Sorszámkártyát a szű-
rőponton való belépéskor adnak, 
amit a betegfelvételes ablaknál 
vesznek el. Szíves megértésüket 
előre is köszönik!

2. Urológiai szakrendelés csak 
előjegyzés alapján lehetséges.

Rendelési idő: kedd: 8 és 14 óra 
között

3. Bőrgyógyászati szakren-
delés csak előjegyzés alapján 
lehetséges.

Rendelési idő: hétfőn és szer-
dán 8 és 17 óra között.

4. Tüdőgondozó csak előjegy-
zés alapján vehető igénybe.

Rendelési idő:
Dr. Kerényi Zsuzsanna: hét-

főn és szerdán 8 és 12 óra között,
Dr. Máté Nóra: kedden 8 és 12, 

csütörtökön 11 és 16:30 között.

Szeptemberre elkészül a művészeti iskola 
Jó ütemben halad a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művé-
szeti Iskola épületének felújítása. A szeptembert már az új zeneis-
kolában kezdik a növendékek. Kis-Fekete Vilmos, az intézmény 
igazgatójának társaságában betekinthettünk az építési területre, 
ahol már körvonalazódik az intézmény új környezete. Az igazgató 
büszkén mutatta az iskola központi szenzációját: a koncerttermet, 
ami már beléptünkkor megmutatta akusztikai tökéletességét. 

– Egy komoly mérnöki terv szerint 
halad a nagyterem építése. Egy 
akusztikai burkolaton dolgoznak 
jelenleg a szakemberek. A hangel-
nyelők már fent vannak, ezekre jön 
még egy faburkolat. Így érik el a kí-
vánt célt. A burkolat mellett a nyí-

lászárók, sőt, még a függöny is ezt 
segíti. A cél, hogy adott esetben 
egyetlen hegedű játékát is tökéle-
tesen hallja a közönség hangosítás 
nélkül, teljesen kizárva az utcazajt 
– részletezte Kis-Fekete Vilmos. 

A művészeti oktatás mellett nem 

titkolt cél egy komolyzenei kon-
certbázis kialakítása, ahol klasszi-
kus zenei csemegéket élvezhet az 
érdeklődő közönség. Az igazgató 
arról is beszámolt, hogy az iskola 
épületében mindennek helye lesz 
ezután. A gyakorlótermek száma 
megsokszorozódik, külön helyisé-
gek állnak rendelkezésükre ezek 
után a fúvósoknak, vonósoknak. 
Lesznek raktárhelyiségek, ahol 
tárolni lehet a hangszereket. Az 
épület teljes egészében akadály-
mentesített lett, sőt, az udvarban 
mozgássérült parkoló is helyet 

kapott, ahonnan lifttel bárki meg 
tudja majd közelíteni a szaktanter-
meket. A nyár tervei közé tartozik 
a gyerekekkel megismertetni az 
épületet, hogy ősszel már isme-
rősként vegyék birtokba a tanter-
meket, gyakorlókat. 

Kis-Fekete Vilmos végezetül 
hozzátette, hogy amennyiben a 
járvány ügyi helyzet azt lehetővé 
teszi, folytatnák a tavaly elkezdett, 
nagy sikerű térzenei koncertsoro-
zatot. Reményeik szerint júniusban 
erre már sor kerülhet. 

 Z. A. 

TÁJÉKOZTATÓ A FÉLEGYHÁZI KÓRHÁZ  
járóbeteg-ellátásának változásairól
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Kedves félegyházi fürdőlátoga-
tók! Örömmel értesítjük Önö-
ket, hogy a felmerült problé-
mákat sikeresen megoldottuk, 
a szükséges karbantartásokat, 
fertőtlenítéseket elvégeztük, 
így a tervezettnél korábban 
meg tudjuk nyitni fürdőnket!

Ismét teljes körűen elérhetők az 
uszodai szolgáltatások: úszó-
medence, termál- és tanme-
dence, szauna- és gőzkabin a 
merülőmedencével, a Kneipp-ta-
posó valamint a „kis sajt” kültéri 
termálmedence. 

Lesz éjszakai fürdő pénteken és 
szombaton is, de csak 23 óráig, 
figyelembe véve a hatályos kor-
mányzati rendelkezéseket.

A teljes strandnyitást június első 
hetére tervezzük.

A jelenlegi szabályok értelmé-
ben 18 év alatt csak versenyspor-
tolókat edzővel, vagy védettségi 
igazolvánnyal rendelkező felnőtt 
felügyelete mellett léphet a fürdő-
be, 18 év felett a versenysportoló-
kat és a védettségi igazolvánnyal 
rendelkezőket engedhetjük be. A 
védettségi igazolvány mellé a sze-
mélyazonosságot igazoló okmány 
felmutatása is szükséges.

A papucs és az úszósapka sem 
maradjon otthon!

Használja a kézfertőtlenítési 
pontokat és a lábmosókat!

Maszkot csak az előtér-
ben kell használni, kivéve a 
termálbisztróban.

Ne cipeljék haza a vizes fürdőru-
hákat, az új fürdőruha-centrifuga 
díjmentesen használható.

A korábban megvásárolt és idő-
közben lejárt bérletek időarányo-
san felhasználhatók. A védettségi 
igazolvánnyal nem rendelkezők 

számára a korlátozások feloldá-
sát követően is lehetővé tesszük a 
bérletek felhasználását.

Kérjük az előírások betartását! 
Vigyázzunk egymásra! Derűs nyári 
csobbanást kívánunk!

Kelemen József fürdővezető

Pályázatíró iroda nyitását is tervezik
A Kiskunok Vidékéért Egyesület 2008-ban alakult azzal a cél-
lal, hogy a térség fejlődését elősegítse. Az egyesület – amely 
a Vidékfejlesztési Program LEADER fejezetének végrehajtásá-
ban vesz részt – jelenleg 13 település területén tevékenykedik 
civilekkel, önkormányzatokkal és helyi kisvállalkozásokkal kar-
öltve. A szervezet elnökével, Csányi Józseffel beszélgettünk az 
aktuális feladatokról és az elért eredményekről. 

– Milyen cél hívta életre az 
egyesületet? 

– Fontosnak tartottuk, hogy 
legyen egy vidékfejlesztéssel fog-
lalkozó szervezet, ami segítséget 
nyújt a környék kisvállalkozói-
nak, önkormányzatainak és civil 
szervezetinek pályázataik benyúj-
tásában, megvalósításában. Így 
szerettük volna elősegíteni, hogy 
külterületen és a kistelepüléseken 
a szolgáltatások megmaradjanak 
és bővüljenek. 

– Hogyan tudnak ebben 
segíteni?

– Mivel a Vidékfejlesztési Prog-
ram LEADER fejezetének végre-
hajtásában vesz részt a Kiskunok 
Vidékéért Egyesület, pályázatokat 
lehet hozzá benyújtani, amelyeket 
elbírál. Amennyiben az egyesület 
megítélése szerint a pályázati öt-
let a térség fejlődését szolgálja, 

támogatásra javasolja azt a Vi-
dékfejlesztési Program Irányító 
Hatóságánál. Így az elnyert forrás 
segítségével az ötletből valóság 
lehet. Feladatai ellátásához iro-
dát tart fenn az egyesület, amely 
Kiskunfélegyházán, a Korona ut-

cában várja a civil szervezetek, 
önkormányzatok képviselőit és a 
mezőgazdasági vállalkozókat. Itt 
az aktuális pályázati lehetősé-
gekről lehet tájékozódni, a helyi 
mezőgazdasági vállalkozások, ős-
termelők számára pedig pályázati 
tanácsadás is elérhető annak ér-
dekében, hogy azok minél nagyobb 
arányban tudjanak részesedni a 
mezőgazdasági támogatásokból. 
Leginkább tehát széleskörű tájé-
koztatással, a lehetőségek meg-
ismertetésével segítenek munka-
társaink, de esetenként a pályázat 

megírásához, megvalósításához is 
támogatást nyújtanak. Ha kell, a 
tervezéstől a megvalósításig min-
den lépésben végig kísérjük az 
irodához fordulókat.

– Milyen konkrét projektek 
valósultak már meg az egyesü-
let közreműködésével?

– A Kiskunok Vidékéért Egyesü-
let tevékenységének köszönhetően 
épült meg például a haleszi játszó-
tér, a bugaci gördeszkapálya, meg-
újult Gátéron a közösségi ház, a II. 
számú orvosi rendelő Tiszaalpáron, 
és a Gazdakörben a Betyár bisztró 
új épülete is hamarosan megnyit-
hatja kapuit a vendégek előtt. 

– Mi a fejlődés lehetséges 
iránya az igények tükrében?

– Továbbra is segíteni szeret-
nénk a helyi vállalkozókat sike-
res pályázatok benyújtásában 
és megvalósításában. Rövidtávú 
céljaink között szerepel emel-
lett egy pályázatíró és tervező 
iroda elindítása Kiskunfélegyhá-
zán, ahova bátran fordulhatnak 
a helyi gazdák és vállalkozók, 
ha pályázati tanácsadásra van 
szükségük. 

Nyitás a tervezettnél korábban 
Május 19-étől látogatható az uszoda

Játszótér a Haleszi Gazdakör 
épülete mellett, 2021 februárjában
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Lakodalomra várva
Május 28-ától ismét meg lehet tartani a lakodalmakat. Rengeteg 
házasulni készülő pár és szolgáltató várta már ezt a bejelentést 
Félegyházán is. Összeállításunkban a napokban született döntés 
hatásairól kérdeztük az érintetteket. 

Menyasszonyra várva

Molnár Jánosné, a kiskunfélegy-
házi Chrysalis Esküvői Ruhaszalon 
tulajdonosa arról számolt be, hogy 
ugyan a májusra lefoglalt ruhák 
száma még igen csekély, ő derűlá-
tó a nyári hónapokra. Bízik abban, 
hogy a törvényi és egészségügyi 
szabályozások lehetővé fogják 
tenni a folyamatos nyitvatartást a 
szalonok számára, mert még egy 
ilyen nagyságrendű pénzügyi kie-
sés, mint amit az elmúlt egy évben 
el kellett viselniük, a vállalkozása 
fennmaradását veszélyeztetné. 

Szűkebb körben 
ünnepelnek

Szabó Sarolta, a Desperado Étte-
rem és Pizzéria tulajdonosa szinte 
minden hétvégén rendezvényre 
készül május végétől, a lakodal-
makra vonatkozó pontos szabályok 
azonban lapzártakor még nem vol-
tak ismertek.

– Tavaly sokan átszervezték erre 
az évre az esküvő időpontját. S bár 
május 28-ától újra megrendezhetők 
a lakodalmak, nekem az a tapasz-
talatom, hogy vannak, akik még 
mindig félnek közösségbe menni. A 
nagy létszámúra tervezett mulatsá-
gok gyakran egy szűk családi kör-
ben eltöltött vacsorává szelídülnek. 
A családtagok között akadnak, akik 
félnek, ezért inkább visszamondják 
a meghívást. A szerényebb létszám 
és külsőségek okai között talán az 
a körülmény sem elhanyagolható, 
hogy az emberek jelentős részének 
visszaesett a jövedelme. Nálunk 
szerencsére van kerthelyiség, rá-
adásul fedett. Ide védettségi igazol-
vány nélkül is jöhetnek a vendégek, 
mi pedig nagy figyelmet fordítunk a 
biztonsági távolságra és a személy-
zet maszkviselésére. De még így is 
sokan vannak, akik inkább elviszik 
az ételt ahelyett, hogy itt fogyasz-
tanák el. Május 29-étől majdnem 
minden hétvégén van foglalásunk 

rendezvényre, lakodalomra. Fontos 
lenne mielőbb megtudnunk a rész-
leteket: hány főt, milyen feltételek 
mellett fogadhatunk, milyen elvárá-
soknak kell megfelelni. Mert enélkül 
sajnos nem tudunk tervezni sem 
mi, sem pedig a vendégeink. 

Virág, máról holnapra

Franca Henrietta, a Heni virágsza-
lon tulajdonos üzletvezetője bizako-
dó a következő hónapokat illetően. 

– Mi virágosok sokszor az utol-
só pillanatra maradunk amikor 
az esküvőt szervezik a párok, így 
megtanultunk gyorsan reagálni a 
dolgokra. Volt már rá példa, hogy 
egy nap alatt felkészültünk egy 
esküvőre és lakodalomra virágok 
szempontjából. Ilyenkor sokat se-
gítenek a megfelelő kapcsolatok, 
mi pedig szerencsére ezeknek 
nem vagyunk híján. Ha kell, nem 
alszunk, de akkor is megoldjuk. A 
tavalyi év nagyon nehéz és bizony-
talan volt. S bár jól esett kicsit 
le lassulni, pihenni, több időt eltöl-
teni a családdal, reménykedünk, 
hogy ebben az évben sok párnak 
tehetjük szebbé, teljesebbé a nagy 
napot. Mi mindenesetre egy szu-
per csapattal várjuk a menyasszo-
nyokat és vőlegényeket! 

A vőfélyeket, zenekarokat és minden lakodalmi szolgáltatót rosz-
szul érintett a vírushelyzet és a korlátozások. Gyakorlatilag min-
den egy pillanat alatt szűnt meg, amire még soha nem volt példa 
ebben a szakmában. A korlátozások miatt egyik évről a másikra 
helyezték át a dátumokat a fiatalok, vagy mondták le az előre 
lefoglalt időpontot – összegezte az elmúlt év tapasztalatait Csí-
kosné Répás Karolina vőfély. 

– Mik okozták a legnagyobb 
problémát?

– Nagy vitákat szült a foglaló 
kérdése, amit az ügyvédek javasla-
tára és a vis maior helyzet miatt 
vissza kellett adni. Elméletileg az 
idén május végétől lehet lakodal-
mat tartani, de ennek feltételeiről 
még döntést hoz a parlament. Fel-
vetődik a kérdés, hogy a szolgálta-
tók (vőfélyek, zenekarok stb.) csak 
védettségi igazolvánnyal láthat-

ják-e el a feladataikat? Szerintem 
ez a szakmán belül is lemorzsoló-
dással jár. 

– Hogyan állnak a védettségi 
oltás felvételéhez az esküvői ce-
remóniák szervezői, résztvevői?

– Véleményem szerint nem 
mindenki fogja felvenni az oltást 
azért, hogy ezt a tevékenységet 
végezhesse. Továbbá, a meghívott 
vendégek létszáma is kérdéses 
lesz, hiszen nem mindenki mer 

majd rendezvényre menni. Saját 
példa a gyerekem születésnapja, 
ami mindössze kilenc főből állna, 
a nézetbeli eltérések, vírustól való 
félelem, oltott és oltatlan közti 
összecsapások miatt nehezen ösz-
szehozható. Nagy csalódás szá-
momra, hogy milyen távol kerülnek 
emberek még családon belül is az 
eltérő nézetek miatt. Ezért nehéz 
elképzelni, hogy egyik pillanatról 
a másikra visszaáll minden, és 
olyan felhőtlen hangulatú rendez-
vények lesznek, mint régen. Nem 
hiszem, hogy az idősebb korosztály 
elfogadja a meghívást. Sok ember 
került nehéz anyagi helyzetbe a 
vírus miatt, így nem tudnak majd 
lakodalomba menni. Mindig nagy a 
bizonytalanság. 

– Van tanulsága ennek az 
időszaknak?

– Azért volt számomra pozitívu-
ma is a kialakult vírushelyzetnek. 
Huszonnégy évet töltöttem el a 
lakodalmas világban, így a szabad 
hétvégék a három gyerekem és a 
zenész férjem számára ismeretlen 
volt. Ez idő alatt megismertem, 
hogy milyen normális életet élni a 
családdal. Sokkal jobb lett az éle-
tünk az együtt eltöltött idő alatt. 
Harminc év után a férjem először 
töltötte a családdal a szilvesztert. 
Túl vagyok már kétszer a korona-
víruson és a családomat is sikerült 
kikezelnem a betegségből, hála 
Istennek. Bizakodva, reményekkel 
telve és pozitív szemlélettel várom 
az elkövetkezendő időszakot. 

Horváth Zoltán, azaz Dj. Kopi 
hosszú kihagyás után, má-
jus 29-én tesz eleget első 
esküvői felkérésének. 

– Én 22 esküvővel indultam 
neki a 2021-es évnek – ezek 
javarészt már korábban lefixált 
időpontok voltak – jelen pilla-
natban 18-nál tartok. A lemon-
dások több esetben a nyári sza-
badságok visszatartása miatt 
vannak. Ha például egy nagy-
vállalat a Covid miatt kiadott 
évközben sok szabadságot, ak-
kor a termelési csúszást pótolni 
szeretné. Emiatt nem engedik a 
munkavállalókat hosszabb idejű 
nyári szabadságra, akik így egy 
esküvőt, lakodalmat sem tud-
nak megszervezni. 

Úgy tűnik, hogy május 28-ától 
megtarthatók a lakodalmak, én 
29-én már kezdek is. Nagyon 
sok esküvőt terveznek az idén-
re, sokat tavalyról hoztak át.  
Vannak, akik már a harmadik 
időpontot tervezik. A házasu-
landók nagyon bizakodók, nem 
félnek egy esetleges őszi zárás-
tól sem. A szeptember, október, 
november teljesen tele van a 
naptáramban. Ott tart a dolog 
ebben a pillanatban, hogy nincs 
annyi szolgáltató, ahány eskü-
vő, lakodalom lesz idén. Gya-
kori lesz a pénteki ceremónia 
és mulatság is, pontosan azért, 
hogy akkor egy héten két ese-
ményt tudnak szervezni.  A lét-
szám most a nagy kérdés. Erre 
még nem tért ki a szabályozás. 

Pénteken is 
esküvő

Nehézségek és bizakodás a vőfélyek körében
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Körkérdés – Mit őrizne meg  
a pandémiás időszakból?
Aktuális körkérdésünkre talán sokan vágnák rá meggondo-
latlanul a választ: semmit! Sőt! A megkérdezettek között volt 
olyan is, aki éppen ezt mondta. Pedig – most, hogy a lassú, 
megfontolt nyitás heteit éljük – sokan a „minden rosszban van 
valami jó” igazságát is észreveszik a világjárvány szülte óvin-
tézkedések, változások között. 

Kállainé 
V e r e b 
M á r i a 
(64): – A 
j á r v á n y -
h e l y z e t 
sokunkat 
arra kész-
t e t e t t , 
hogy ott-

honról dolgozzunk, vagy ügyein-
ket online módon intézzük. Jó-
magam is éltem ezzel a 
lehetőséggel. A pandémia idő-
szakából a digitális megoldások 
megtartása a jövőben is megha-
tározó lesz számomra. Ügyeink 
intézéséhez időpontot foglalha-
tunk, orvosunknál gyógyszert 
írathatunk fel, gyógyszereink 
házhoz szállítását kérhetjük. Él-
hetünk továbbra is a kártyás fize-
tési móddal, akár pénztárnál fi-
zetünk, akár megrendelések 
átvételekor is választhatjuk ezt a 
módszert. A mozgás, a kerékpá-
rozás, a séta a természetben a 
pandémiától függetlenül fontos 
az életünkben.  A személyes ta-
lálkozásokat azonban semmi 
nem pótolhatja.

Mezei Or-
s o l y a 
(35): – Az 
internetes 
r e n d e l é -
sek és az 
o n l i n e 
tanfolya-
mok elő-
retörését 

emelném ki elsősorban, mint a 
pandémiás időszak hasznos ho-
zadékát. Mindenképpen fontos, 
hogy vigyázzunk jobban egymás-
ra ebben a rohanó világban és a 
családok is több időt töltsenek 
együtt kevesebb internethaszná-
lattal. Nagyon jó lenne, ha minden 
visszatérne a normál kerékvá-
gásba, főleg a diákok és az idő-
sek miatt. Sajnos ők szenvedték 
meg ezt az egészet a legjobban. A 
fiataloknak nagyon sok időt kel-
lett az otthonukban tölteniük, 
ami nem természetes, de az idő-
sek ellátásának sem tett jót a jár-

ványos időszak. Sajnos sokukat 
elveszítettük az elmúlt évben. Én 
személy szerint a szüleimet, ami 
hatalmas veszteség. Akinek még 
élnek a szülei, azok töltsenek ve-
lük minél több időt és segítsék 
őket, mert a jó szülő hatalmas 
kincs és a legjobban akkor érez-
zük a hiányukat, amikor már nin-
csenek velünk.

H a r k a i 
D o m o n -
kos (33): 
– Szeret-
tem na-
g y o n , 
hogy több 
vacsorá t 
adtunk a 
bará tok -

kal, mint ezelőtt. A zajos bulik 
helyett jól esett jókat beszélget-
ni. Sokszor recepteket is cserél-
tünk, ami ezelőtt nem volt jel-
lemző. Úgy mondanám, hogy a 
szociális érintkezés egy más mi-
nőségen történt, mint korábban, 
és ez tetszett. A munkában nem 
éreztem változást szabadúszó 
grafikusként. Szerettem még, 
hogy a város csendesebb, nyugi-
sabb lett. 

S i m k ó 
Z s u z s a 
(32): – 
Eléggé el-
g o n d o l -
k o d t a t ó 
k é r d é s , 
hiszen na-
gyon sok 
m i n d e n -

ben megváltozott a világ, azon 
belül is a mi életünk ebben a bő 
egy évben. Nagyon hiányzik a régi 
élet, azonban ennek ellenére sem 
oltatom be magam. Egy pozitív 
dolgot tartanék meg a sok közül, 
amit hasznosnak gondolok, az 
pedig a felhőbe történő recept-
felírás, aminek köszönhetően 
nem kell órákat várakozni az or-
vosnál. A többi korlátozást remé-
lem, minél hamarabb megszünte-
tik, főleg a gyermekek 
maszkviselését nem tartom túl 
szerencsésnek.

Zsigó Pé-
ter (36): 
– A pan-
d é m i a 
alatt ta-
p a s z t a l -
t a k b ó l 
s e m m i t 
nem sze-
retnék a 

jövőben megélni.  A vendéglátás-
ban dolgozom, kevesebb munka 
volt, ezáltal kevesebb pénz is. Ne-
héz volt ez az időszak, remélem, 
ennek vége.

F e h é r  -
O p l e t á n 
B e t t a 
(44): – A 
szakmám 
adta saját 
időbeosz-
tás lehe-
t ő s é g e 
megköny-

nyítette a pandémia időszakát. 
Otthon tudtam lenni a gyerme-
kemmel, jobban tudtam figyelni a 
tanulmányaira. Azon szerencsés 
diákok közé tartozik, akire pozi-
tív hatással volt az eredményeire 
az interneten történő oktatás. Az 
elmúlt egy év szigorú szabályai a 
társas kapcsolatokra is rányomta 
a bélyegét, de ugyanakkor sokkal 
több lehetőségünk volt együtt 
lenni, játszani, beszélgetni. Mé-
lyebb kapcsolat alakult ki közöt-
tünk. A jövőben is törekedni fo-
gok arra, hogy gyakrabban 
kapcsoljam ki a telefonomat, és 
csak a családomra figyeljek.

S z a b ó 
Elisabeth 
(30): – 
Megtarta-
nám a 
kézfertőt-
l e n í t ő k 
használa-
tát, ezen 
belül is a 

kézfertőtlenítők kihelyezését a 
boltokban, intézményeknél, a be-
járatoknál. Ezzel egy csomó 
cseppfertőzéses betegséget meg 
lehet akadályozni. A maszk hasz-
nálatával a mai napig nem békél-
tem meg, így azt mindenképpen 
eltörölném a jövőben. Nagyon vá-
rom, hogy visszakapjuk a régi 
életünket, hiszen az ember társa-
ságra vágyik. Szabadon szere-
tünk menni és utazni oda, ahová 

csak lehet. Jelenleg sajnos ebben 
is korlátozva vagyunk, de remé-
lem, ez hamarosan megoldódik. 
A többi dolgot elhagynám az el-
múlt időszakból.

Tarjányi 
E r n ő 
(34): – A 
m a g a m 
részéről a 
C O V I D 
h e l y z e t 
hozta vál-
tozások -
ból meg-

tartanám a középiskolások 
részbeni otthoni oktatását. Ez a 
digitális oktatás irányába való el-
mozdulást nagyban segíthetné. 
Az online oktatáshoz a háztartá-
sok digitalizációs fejlesztéseit 
kellene javítani (internet és info-
kommunikációs eszközök), hogy 
ne ütközzön nehézségekbe az, ha 
otthonról kell a diákoknak tanul-
nia. Én A és B heteket, vagy hó-
napokat alakítanék ki az oktatás-
ban, hogy ne kelljen minden nap 
iskolába mennie a fiataloknak, és 
főleg a bejáróknak olyan sokat 
utaznia az iskolákba.  A felsőok-
tatásban pedig teljesen megtar-
tanám az online oktatást. A fej-
lesztés érdekében el kellene 
kezdeni digitális oktatási anyago-
kat készíteniük az iskoláknak a 
saját profiljuknak megfelelően, 
ahol a modulok a YouTube-csa-
tornára feltöltve mindenki szá-
mára elérhetővé válnának. 
Ausztráliában a rádió feltalálása 
óta volt otthoni oktatás, ahhoz 
képest az internet már sokkal 
jobb lehetőségeket nyújt. De mi 
inkább a buszokat használjuk az 
internet helyett, ezt érdemes len-
ne átgondolni. 

A felnőttek világában a home 
office részbeni megtartása na-
gyon jó ötlet lenne. Ott is A és 
B heteket lehetne kialakítani. 
Ezek a változtatások nagyban 
megkönnyítenék az irodák inf-
rastrukturális kapacitásainak 
tervezését, lényegében kisebb 
irodák is elegendőek lennének, 
mert mindenkinek otthon lenne 
az irodaasztala. És valljuk be, így 
az emberek talán több időt tölt-
hetnének el a családtagjaikkal, 
mint a kollégáikkal. 

Bár a maszkviselés nagyon 
kellemetlen dolog volt ebben az 
időszakban, de be kell látni a 
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hasznát is. Idén – talán emiatt 
– engem elkerült minden nát-
hajellegű betegség, így az olyan 
helyeken, mint az egészségügyi 
intézmények, vagy más, magas 
rizikójú helységek, érdemes len-
ne megtartani a maszkviselést. 

A kézfertőtlenítő helyek meg-
tartását a közterületeken nagyon 
fontosnak tartom, én például biz-
tosan igénybe venném. Érdekes 
dolog ez a kézfogás is… Értem, 
hogy kulturális kérdés, de a ma-
gam részéről mindig furcsának 
tartottam, amikor a focimeccsek 
előtt az ellenfél csapat összes 
tagjával kezet kellett fogni és utá-
na azzal a kézzel végigjátszani a 
focimeccset. 

A COVID többet tett a környe-
zetvédelemért, mint az egész 
emberiség ezidáig, hiszen le-
állította a repülőgépforgalmat, 
kitisztult a légkör és a városok 
levegője is, mert nem volt for-
galom és dugó. Ha valami na-
gyon hiányozni fog, akkor ez a 
legjobban. Pedig sajnos ez fog 
eltűnni leghamarabb, és ismét 
elkezdődik az értelmetlen kipu-
fogógáz-gyártás, mert – ahogy 
a vírushelyzetnek vége lesz –, 
mindenki a nagyon messzi nya-
ralóhelyeket szeretné megláto-
gatni leghamarabb és minden 
kezdődik elölről. 

R ó z s a 
Sára (11): 
– Nagyon 
ö r ü l t e m 
az online 
o k t a t á s -
nak, keve-
sebb volt 
a lecke és 
nem kel-

lett korán kelni. Nem bánnám, ha 
néha lenne lehetőség később is 
így tanulni.

Dr. Sinkó 
M e l i n d a 
(43): – A 
j á r v á n y 
arra taní-
tott meg, 
hogy bár-
m i k o r 
m e g v á l -
tozhat az 

életünk egyik napról a másikra. 
Ezt kezdetben rosszul viseltem, 
de aztán egyre inkább el tudtam 
fogadni, hogy gyorsan alkalmaz-
kodjak az új kihívásokhoz. Az 
élet apró örömei is felértékelőd-
tek a járvány alatt, igyekszem 
ezekre is odafigyelni. A csalá-
dommal az eddigieknél több 
szabadtéri programot szerve-
zünk, amit később is szeretnénk 
megtartani.

Zsibrita 
N ó r a 
(33): – 
Sok dol-
got nem 
t a r t a n é k 
meg a 
pandémi-
ás idő-
s z a k b ó l , 

mert hosszú távon szerintem ár-
talmas a személyes kapcsolatok-
ra. Az internetes rendelést előtte 
is használtam, ha egyszerűbb 
volt, mint személyesen vásárolni. 
Ebben sokat fejlődött a világ, 
amit részben a kényszerűség 
szült. Sokkal nagyobb szerep jut 
az online vásárlásnak, mint előt-
te. Az online tanfolyamok sem 
rossz dolgok, sokaknak óriási le-
hetőség, hogy otthonról tanulhat-
nak a gyerekek és a munka mel-
lett. A maszk használata és az 
oltás mindenkinek az egyéni dön-
tése, én személy szerint nem fo-
gom megtartani a maszkot, és a 
védőoltást sem tartom szüksé-
gesnek. A vigyázzunk egymásra 
szlogent viszont mindenképp le-
cserélném a „tartsuk egymást 
tiszteletben” szlogenre.

Nagy Ág-
nes (57): 
– A kény-
szerű kö-
r ü l m é -
n y e k 
d i k t á l t a 
i n t é z ke -
dések jel-
lemzően a 

személyes emberi kapcsolatokat 
korlátozták erőteljesen – ami 
nem jó. Éppen ezért megtartá-
suk sem lenne jó. Tulajdonkép-
pen a szűkebb mozgástér, bizo-
nyos kényelmetlenségek, a 
kényszerű lemondások sokkal 
kevésbé életminőség-rontók, 
mint az, hogy a személyes talál-
kozások, beszélgetések, együtt-
létek tűntek el a mindennapi 
életből. Hónapokig maszkot hor-
dani, kevesebbet vásárolni, utaz-
ni, moziról, színházról, étterem-
ről stb. ideig-óráig lemondani 
valójában nem nagy ár azért, 
hogy aztán szabadon élhessünk. 
Fontosabbnak gondolom azon-
ban azt, amit a helyzetből meg-
tanulhatunk. Ilyen pl. az átgon-
doltabb szervezés 
megvalósítása, a kapcsolattar-
tás fontosságának a felismerése 
és azzal való jobban élés, a pon-
tos tájékoztatás szükségessége, 
az elengedhetetlen egymásra fi-
gyelés, segítés és alkalmazko-
dás, mértéktartó, fegyelmezett 
életvitel kialakítása. 

Vírusegyetem
Ez az az intézmény, amelyre mindannyian felvételt nyertünk. 
Nem tudom, ki miként végezte a kötelező tanulmányokat, ne-
kem mindenesetre sok haszonnal járt ez a több mint egy év ta-
nulóidő. Kerestem én a családtagok, barátok társaságát eddig 
is, de ebben a helyzetben kiderült, hogy ennél sokkal többet 
kellett volna. 

A mobiltelefon hasznosságát 
is felfedeztem. Azt, hogy a sok 
fölösleges hír olvasása helyett 
a fiaim, unokáim megszólításá-
ra is bármely percben lehető-
séget ad. Ki is használtam ezt 
néhány hét, hónap elteltével, 
és megnyugtatóan hatott, hogy 
hallom a hangjukat, egészsé-
gesek, nem fertőződtek meg, 
rendben mentek a dolgaik. 
Közben természetesen felerő-
södött bennem a barátok, is-
merősök iránti érdeklődés is. 
Rájöttem, mindenki szívesen, 

örömmel fogadta a megkere-
sésem, olyanok is, akikkel már 
évekkel ezelőtt beszéltem. Volt, 
akinek családjában katasztró-
fát okozott a vírus, de ennek 
végigbeszélése némi lelki oldó-
dást adott neki. 

Szóval, ennek a tanulmányaim-
nak egyetlen következménye lesz. 
Nem felejtem el szeretteimet, és 
mindenkor időt szánok arra, hogy 
keressem társaságukat, beszél-
gessünk és kifejezhessük egymás 
iránti szeretetünket.

 H. S. 

Támogatást kapott  
a Hideg László  
Boksz Egyesület
Minden regisztrált 
szervezettel felvet-
te a kapcsolatot 
a járványhelyzet 
okozta korlátozá-
sok enyhülésével 
a Magyar Ökölvívó 
Szövetség a sport-
ág és a verseny-
sport újraindítása 
érdekében.

Területi régiónként 
egy személyes egyez-
tetésre hívták össze a 
még működő egyesü-
letek szakvezetőit, ve-
zetőségi tagjait, hogy felmérjék a 
sportág helyzetét, konzultáljanak 
az érintett sportolókkal, edzők-
kel. A dél-alföldi régió megbeszé-
lésére Szegeden került sor, ahol 
Kiskunfélegyházát Hideg László 
vezetőedző és Kollár László, a 
Hideg László BE alelnöke kép-
viselte. A Magyar Ökölvívó Szö-
vetség elnöke, dr. Bajkai István 
egyeztetett a sportvezetőkkel, 
amelyen részt vett Tóth Zsu-
zsanna, a szövetség főtitkára, il-
letve Bertók Róbert, az ökölvívó 
válogatott szövetségi kapitánya 
is. A beszélgetésen elhangzott, 

hogy a szövetség újraszervezi 
a versenysport támogatását, a 
korábbi, akadémiákat támoga-
tó politika helyett a tényleges 
eredményeket és tevékenységet 
felmutató klubokat fogják anyagi 
forrásokhoz juttatni. Ennek első 
lépéseként dr. Bajkai István át-
adta az egyesületek által koráb-
ban igényelt eszközöket. A Hideg 
László BE képviselői bokszzsá-
kokat, ugrálóköteleket, kesztyű-
ket, medicinlabdákat vehettek át, 
amelyek segítik a felkészülést a 
versenyszezon indulására.

 K. L. 
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Álmok váltak valóra

Nagyszabású fejlesztések valósultak meg a tanév folyamán a 
József Attila Általános Iskolában és Platán Utcai Tagintézmé-
nyében. Korábban tervezett álmok váltak valóra, amelyeket 
az intézményvezető jelzései alapján a fenntartó, a Kecske-
méti Tankerületi Központ – ígéretéhez híven és a szükségle-
teket szem előtt tartva – meg is valósított a 2020/2021-es 
tanévben. 

A József Attila iskola kistor-
naterme teljeskörű felújításon 
esett át: a vizes falak új, lélegző 
vakolatot és lábazatot kaptak, 
részlegesen kicserélték az elö-
regedett vízvezetékeket, a villa-
mos hálózatot is fejlesztették, 
és szép álmennyezet borítja a 
termet. Mindez 8 millió forint-
ba került. Az új nyílászárókat 
a József Attila Iskola Diákjaiért 
Alapítvány segítségével finan-
szírozták, amelynek bevételét a 
szülői közösségnek és az iskola 
dolgozóinak is köszönhetik, hi-
szen több évi együttműködéssel 
erre gyűjtöttek. Fekete Zsolt 
vállalkozó, mint édesapa, eh-
hez a több mint 2 millió forintos 
munkálathoz egyéni támogatást 
is nyújtott.

A Platán iskolában az abla-
kok folyamatos cseréje valósult 
meg a tankerület segítségével. 
18 millió forint értékben új, kor-
szerű nyílászárókat építettek be 
az épületbe, amelyek további 
előnyökkel járnak az „Energia-
hatékony iskola” címet viselő in-
tézményben. A park felőli oldal-
ajtókat és az összes tanterem 
ablakait is kicserélték. Az Ab-

lakcenter-Bau Kft. tulajdonosa 
és munkatársai rugalmas időbe-
osztásban végezték a munkála-
tokat, hogy a lehető legkevésbé 
zavarják a tanítási napokat. Az 
iskola dolgozói, élen a két kar-
bantartóval, sok saját készítésű, 
ökoszemlélettel újrahasznosított 
tárggyal és ötlettel színesítik a 
gyermekek környezetét. 

Az iskolák tantestületei is so-
kat tettek azért, hogy a digitális 
oktatás alatt szépítsék az udva-
rokat, a tanulók játszóhelyeit. 
Színes ugróiskolákat festettek 
fel, díszítették a szabadtéri ele-
meket. Tudjuk, hogy a tanulók 
nagy része napi 8-9 órát tölt el 
az intézményben, amely tényleg 
a „második otthonuk” a gyerme-
keknek. Nem mindegy, hogy mi-
lyen környezetben élnek, fejlőd-
nek, játszanak.

Köszönet a Kecskeméti Tanke-
rületi Központ vezetőinek, a be-
szerzési és üzemeltetési osztály-
nak, hogy figyelemmel kísérték a 
halaszthatatlan szükségleteket, 
és amint lehetőség volt rá, part-
nerek voltak a fejlesztésekben.

Wolnerné Vidéki Szilvia
intézményvezető

Az Egri Balassi Bálint Általános Iskola által meghirdetett ingye-
nes, online logikai vetélkedőn, az Országos Méh-Ész Logikai Ver-
senyen vettek részt a Platán iskola Robotika szakkörösei, össze-
sen 9 tanuló. A diákok egyéniben, öt forduló feladatait megoldva 
mérhették össze tudásukat, több mint 1400 diákkal.

Az országos Méh-Ész versenyt 
lassan nemzetközinek is nevezhet-
nék, mivel évről-évre egyre több 
külföldi résztvevője van. A III. he-
lyet szerezték meg Bartelmess 
Emma és Galló-Szabó Milán 4.b 
osztályos tanulók, csupán 1 pont-
tal maradt le tőlük Buchholcz-Kis 
Csenge 4.a osztályos tanuló, aki 

ezzel IV. helyezett lett. Felkészítő 
pedagógusuk: Kis Melinda.

A gyerekek egy szuper érdekes 
küldetésben vettek részt: Zizi mé-
hecske barátja, Scottie kényszerle-
szállást hajtott végre. A versenyzők 
feladata, hogy segítsenek Zizinek 
Scottie megmentésében. A keret-
történet címe: Scottie színre lép.

Karanténos Zenegér  
Online koncertet hallgattak saját osztálytermükben a Batthyány 
iskola 1.a osztályos tanulói május 10-én a Magyar Versmondók 
Egyesülete szervezésében, a kiskunfélegyházi Aranyalma Nép-
meseponttal együttműködve. 

A Népmesepont a magyar folklór-
kincs legszebb alkotásait szakértő 
tanítókkal, tanárokkal, mesemon-
dókkal, hagyományőrzőkkel mu-
tatja be a legfiatalabbak számára. 
A tradicionális élőszavas mesélés 
mellett, a legújabb technikai esz-
közök is segítik a gyermekek fantá-
ziavilágának gyarapítását.

Huzella Péter a karanténidő-
szak alatt elkészült, még meg 
nem jelent új lemezének kincseit 
osztotta meg a Batthyány Lajos 
Általános Iskola kicsinyeivel. A 
koncertet Komlóczy Zoltán mo-
derálta. A Kossuth-díjas énekes, 
zeneszerző, előadó húsz évig ze-
nélt a Kaláka zenekarban is, majd 
szólópályára lépett. Manapság 

leginkább gyerekeknek szóló mű-
soraival járja az országot, világot. 
Sajátos hangulatú gyerekdalaival 
minden csöppségnek belopja a 
szívébe magát és a dalait. Nincs 
olyan gyerek, akinek ne mozdulna 
meg a keze-lába Huzella Péter rit-
musai hallatán. Gyakran szerepel 
a televízió képernyőjén és a rádi-
óban, a Magyar Televízióban hosz-
szú éveken át készítette a Zenegér 
című heti műsorát.

Az Aranyalma Népmesepont 
a Batthyány iskolával évek óta 
együttműködve, közösen, az évti-
zedes tradíciókat követve a legfia-
talabb generációk számára ismer-
teti meg a szellemi és tárgyi népi 
kultúrát.

Platános eredmények a Robotikában
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Madarak és fák napja
A világ első madarak és fák napját Chernel István ornitológus 
szervezte meg 1902-ben Kőszegen, a párizsi európai madárvé-
delmi egyezmény alapján. Az ünnep hivatalossá 1906-ban vált 
Herman Ottó közreműködésével, amikor gróf Apponyi Albert val-
lás- és közoktatásügyi miniszter rendeletben írta elő a madarak 
és fák napjának megszervezését minden iskola számára.

A Batthyányban

A madarak és fák napjának 
megünneplése fontos esemény a 
Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos 
Általános Iskolában. Az alsó ta-
gozatos gyermekek tanórákon ké-
szültek a május 10-i napra. A taní-
tók feladata, hogy tanítványaikkal 
megszerettessék a természetet, a 
növény- és állatvilágot. A gyermek-
kezek által szebbnél-szebb alkotá-
sok készültek.  

A tanítók az internet segítségé-
vel mutatták be a 2021-es év fáját 
és madarát. Az Országos Erdé-
szeti Egyesület által meghirdetett 
szavazás eredményeként 2021 
fája, középhegységeink sziklás ter-
mőhelyeinek ritka, vadgyümölcs 
faja, a lisztes berkenye lett. A Ma-
gyar Madártani Egyesület 1979-
ben indította el az „Év madara” 
akciót. Célja a természetvédelmi 
problémákkal érintett fajok, ma-
dárcsoportok társadalmi szintű 
bemutatása. A szavazáson győztes 

cigánycsuk a mezei verébnél ki-
sebb méretű madár.

A jeles nap alkalmából a Laki-
telek Népfőiskola az intézmény 
számára kocsányos tölgyeket ado-
mányozott a Hungarikum Ligetből. 

A Józsefben

Május 10-e mozgalmas nap volt 
a Kiskunfélegyházi József Attila 
Általános Iskolában, hiszen végre 
visszatértek a felsősök a jelenléti 
oktatásba. A Madarak és fák napja 
alkalmából Turcsányi Zoltán 7. 
a osztályos tanuló és Turcsányi 
Lőrinc, Lóci édesapja a madarak 
életmódjától, különleges tulajdon-
ságokról tartott előadást kollégái, 
és nem utolsó sorban ragadozó 
kétlábúak jelenlétében.

Vadászgörényt, kutyust is hoz-
tak magukkal, hogy a simogatás 
se maradjon el. A Natura Hunga-
rika Közhasznú Alapítvány felhí-
vására pedig rajzok is készülnek 
folyamatosan. Újabb madárodút 

is kihelyeztek a platánfára. Az 1.a 
osztályosok pedig – ahogy eddig is – 
feltöltötték a madáretetőket – tud-
tuk meg Szécsényiné Tímár Tí-
mea intézményvezető-helyettestől

A Dózsában

A Dózsa György iskolában mindig 
nagy figyelmet fordítanak a termé-
szet védelmére. Május 10-én, a 4. 
b osztály tanulóival madárodúkat 
helyeztek el az iskola udvarán.

A diákok megismerték az épített 
környezetünk madarak számára adott 
lehetőségeit. Megnézték, hogyan fész-
kel és neveli fiókáit egy iskolai szel-
lőzőben a széncinege. Vajon honnan 
lehet felismerni egy madarat, vagy 
egy fát? Gyorsan segítségül hívták az 
okostelefonjukat és két applikációt 
telepítettek rá, amit rögtön ki is pró-
báltak. A gyerekek feladatul kapták, 
hogy társaikkal ismertessék meg a 
hasznos programok (MME Madárha-
tározó, PlantNet) helyes használatát.

Öt darab kocsányostölgy ke-
rült május 6-án, csütörtökön a 
Kiskunfélegyházi Göllesz Vik-
tor Általános Iskola, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény udvarára. A Laki-
telek Népfőiskola által ado-
mányozott facsemetéket Balla 
László alpolgármester és Ke-

resztesné Csikós Gabriella 
igazgató az itt tanuló gyerekek 
egy csoportjának segítségével 
ültette el. A jövőben is a diá-
kok gondoskodnak majd arról, 
hogy a csemeték a fajtajegyek-
nek megfelelően, nagyméretű 
és igen hosszú életű egyedekké 
cseperedjenek.

A feladatok a Bee-Bot elneve-
zésű padlórobothoz kapcsolódtak, 
így azok működésének ismerete 
szükséges volt az egyes feladvá-
nyok helyes megoldásához. Az idei 
tanévben a Micro:bit botorkálás 
program keretében a Platán Isko-
láért Alapítvány 30 Micro:bit kész-
letet nyert, emellé 200 ezer forint 
értékben saját robotokat vásárolt. 
Az ELTE által kidolgozott szakkö-
ri anyagokat használták az iskola 
pedagógusai a robotika népsze-
rűsítésére – tájékoztatta lapunkat 
Szunyi Anikó tanárnő.

Platános eredmények a Robotikában

Fát ültettek



2021. május 21.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK10

A 2021/2022-es tanévben új 
elsős osztálytanítóval gyara-
podik a kiskunfélegyházi Tiszta 
Forrás Waldorf Általános Isko-
la, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Óvoda pedagógus gárdája. 
Ferenczi László a banki szek-
torból talált vissza a katedrára.

A Hajdú-Bihar megyei Beregbö-
szörményben született, majd Deb-
recenben tanító-kommunikáció 
szakon diplomázott. Rövid ideig 
tanított, amit felcserélt a bank-
szektorra. Volt fiókvezető, intézett 
autófinanszírozást, és betekintést 
nyert a vállalati pénzügyek világá-
ba is. Jelenleg Csongrádon él fele-
ségével és három gyermekükkel. 
Bálint 17, Anna 12, Eszter pedig 
5 éves. Idén szeptembertől elsős 
osztálytanítóként kezd a kiskunfél-
egyházi Waldorf iskolában.

– Milyen élethelyzet hozta a 
banki kitérőt? 

– A főiskolai évem után és köz-
ben is tanítottam, de úgy éreztem, 
hogy ez a szakma nem alkalmas 
arra, hogy a családomat eltartsam 
belőle. Jövedelemkiegészítésként 
a Hajdú-Bihari Naplóban publikál-
tam, de még így sem gondoltam 
magunkat anyagi biztonságban. 
Folyamatosan álláshirdetéseket 
böngésztem, és megakadt a sze-
mem egy banki felhíváson. Elő-
képzettség nélkül nem tartottam 
magam esélyesnek, de úgy voltam 
vele, hogy valamit lépnem kell. Be-

vallom, kifejezetten nehéz volt az 
átállás. Három hónapos budapes-
ti képzés következett, ahol olyan 
szakmai alapokat kellett megta-
nulnom, amelyeknek előtte nem 
voltam birtokában. Hónapokig 
gyötört a bizonytalanság a válasz-
tásomat illetően, mert úgy érez-
tem, hogy mégsem ez az utam. A 
stressz elmúltával ezt az érzést 
felváltotta a magabiztosság és az 
elégedettség. A kollégákkal is kivá-
ló kapcsolatot ápoltam. Majdnem 
húsz évig jól éreztem magam eb-
ben a közegben, de megint megé-
rett bennem az érzés, hogy valami 
mással szeretnék foglalkozni.

– Miért szeretett volna peda-
gógus lenni?

– Gyermekkoromtól fogva – 
úgy gondolom, hogy nagyszüleim 
meséinek hatására – nagyon sze-
rettem történeteket megosztani, 
előadni. Előnyöm származott már 
a banki munkák során is abból, 
hogy nyitott és társaságkedvelő 
személyiség vagyok. Sokszor ke-
rültem a társaság középpontjába 
anélkül, hogy erre törekedtem vol-
na. Mert szerettem élményt adni, 
jó érzés volt a tudást és az isme-
reteket átadni. Most pedig szeret-
nék ismét egy olyan közösség tagja 
lenni, ahol nemcsak része vagyok a 
közösségnek, hanem formálója is. 
Kevés a férfi pedagógus, pedig a 
férfi minta pozitívan hat a kicsik-
re. Mi ugyanúgy szeretünk, óvunk, 

mint a női kollégák, de mégis 
másként. 

– Miért áll közel önhöz a Wal-
dorf szemlélet?

– Személyes és szakmai tapasz-
talatból, ugyanis a gyermekeinken 
keresztül pontosabb betekintést 
nyertem a rendszer sajátosságába 
és koncepciójába. A Tiszta Forrás 
Waldorf Iskolába belépve, a rend-
kívül barátságos, családias légkör 
fogott meg azonnal. Már a bejárat-
nál színes rajzok fogadtak, érző-
dött, hogy egy gyermekközpontú 
intézményben vagyok. Nagyon tet-
szett, hogy minden osztályterem 
más és más hangulatú volt, nyil-
vánvalóvá vált számomra a termé-
szetközeliség, és a hagyományok 
őrzésére való törekvés.

– Mit jelent önnek a 
kikapcsolódás?

– Nagyon szeretek olvasni, Fe-
kete István a kedvencem. Már 
tízéves koromban megfogott a 
stílusa. Sokan még mindig ifjúsá-
gi íróként tartják számon, nagyon 
sok novellája, könyve van, amiből 
megismerhetjük a korabeli Ma-
gyarország társadalmi viszonya-
it, életét. Véleményem szerint az 
emberi lélek és a természet kifi-
nomult ábrázolásának nagymeste-
re volt, műveinek olvasása szinte 
időutazásként hat rám. A könyvek 
forgatása mellett nagy szerelem 
számomra a zene is. Egy amatőr 
bandának vagyok tagja, amiben gi-
tározom. V. B. 

Adni jó
Nagy lelkesedéssel csatla-
koztak a Dózsa György Álta-
lános Iskola diákjai Gyenes 
Attila igazgató vezetésével a 
Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat felhívásához, amely-
nek keretében a resicabányai 
magyar óvodának gyűjtöttek 
játékokat, mesekönyveket, 
tanfelszereléseket, színes 
ceruzát, zsírkrétát, filctollat, 
színes papírt. 

Az Összetartozunk program célja a 
székelyföldi magyarság, a magyar 
közösségek támogatása. Az iskola 
pedagógiai programjában kiemelt 
szerepet kap az egymást segítő 
bánásmód és a magyarságtudat ki-
alakítása, ezért örömmel ragadták 
meg a lehetőséget, amellyel a hatá-
ron túl élő gyerekek életét tehették 
szebbé. Az ajándékokat dr. Mák 
Kornél, a Bács-Kiskun Megyei Köz-
gyűlés alelnöke vette át, és juttatja 
el az óvódások részére.

Bankból a katedrára
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Bemutatkoznak az általános 
iskolák elsős osztályfőnökei
Óvodából az iskolába. Számos félegyházi család számára fontos, 
emlékezetes döntések és pillanatok forrása, amikor gyermekük, 
unokájuk megkezdi iskolai tanulmányait. Ezt az élményt szeret-
nénk lehetőségeinkhez mérten megkönnyíteni azzal, hogy bemu-
tatjuk a kicsiket szeptemberben szeretettel és várakozással foga-
dó tanítókat, akikre osztályfőnökként meghatározó szerep hárul 
ebben a folyamatban. Sorozatunkkal szeretnénk minden félegy-
házi érintett számára személyesebbé tenni az iskolakezdést.

Kiskunfélegyházi 
Batthyány Lajos 
Általános Iskola

Halász Attiláné Ildikó, a zenei 
„z” osztályról elmondta: itt a Ko-
dály-módszer szerinti, emelt szin-
tű ének-zenei képzés folyik. A zene 
révén hozzásegítik a tanulókat, 
hogy lélekben gazdag, a művé-
szetek iránt érdeklődő és azt értő 
emberekké váljanak. Furulyaokta-
tás, 1-től 5-ik osztályig a néptánc, 
valamint 3. osztálytól a kórusban 
való éneklés képesség- és szemé-
lyiségfejlesztő hatása gazdagítja 
ezt a tantervet.

Ildikó maga is a Batthyány is-
kolába járt, majd 1987-ben peda-
gógusként tért vissza. Hivatását 
családi minta alapján választot-
ta. Fontos számára a naprakész 
tudás, amit rendszeres önfejlesz-
téssel tart fenn. A kisiskoláso-
kat egyéni fejlettségi szintjüket 
szem előtt tartva fejleszti és 
készíti fel a további ismeretek 
elsajátítására.

Tóth-Horti Zsuzsanna az informa-
tikát csoportbontásban tanuló „a” 
osztály osztályfőnöke lesz. A ma-
tematika tantárgy oktatása során 
az órai differenciálást alkalmazza, 
aminek eredményességét megyei 
és országos versenyeken elért si-
kerek igazolják. A programot első-
től ötödik osztályig néptáncórák 
egészítik ki.

Az óvodapedagógiai szakirányú 
középiskolai évek után a tanítást 
választotta hivatásul. A Kiskunfél-
egyházi Batthyány Lajos Általános 
Iskolában 1999-től osztályfőnök-
ként kíséri és támogatja a gyere-
keket a kisiskolás lét, a tanulás él-
ményeinek örömteli megélésében. 
Tanítványai készségeit és képes-
ségeit megismerve, személyre sza-
bott módszerekkel bontakoztatja 
ki a bennük rejlő lehetőségeket. A 
nevelés és oktatás egységére töre-
kedve a tanítás mellett – mentálhi-
giénés végzettséggel – a gyerekek 
kiegyensúlyozott testi-lelki fejlesz-
tésére törekszik. Bízik a dicsérő 
szavak erejében, és vallja: a legha-
tékonyabb eszköz a szeretet. 

Kiskunfélegyházi 
Darvas 

Általános Iskola

Pallagi Lászlóné, Mariann 1986 óta 
dolgozik a Kiskunfélegyházi Darvas 

Általános Iskolában. Évekig a spor-
tosztályban tanított. Diákjai közül 
sokan értek el szép eredménye-
ket, de ennél is fontosabbnak tart-
ja, hogy megszerették a mozgást, 
megtanultak becsületesen küzdeni. 
Az első osztály tanítását mindig 
nagy kihívásnak tekintette. Az óvo-
dából iskolába kerülő gyerekek ta-
nulmányi munkáját nagymértékben 
befolyásolja a zökkenőmentes be-
illeszkedés. Fontosnak tartja, hogy 
az elsősök nyugodt, barátságos 
légkörben, szívesen járjanak isko-
lába. Tanítványait sok szeretetben, 
türelemben részesíti. Diplomaszer-
zése óta több oktatási módszert 
kipróbált, folyamatosan képezi ma-
gát. Az olvasás tanítására Meixner 
Ildikó módszerét alkalmazza, ami 
több időt enged a gyakorlásra, lé-
pésről lépésre vezeti be a diákokat 
a betűk birodalmába. 

Munkája során elengedhetetlen-
nek tartja a szülőkkel való jó kapcso-
lattartást, együttműködést, nyitott-
ságot. Nem maradhat el a dicséret, 
a jutalmazás sem az órákról, amit 
a gyerekek várnak, és szárnyalnak 

tőle. Örömmel tölti el, amikor tanít-
ványai évek múlva is visszajárnak és 
beszámolnak sikereikről, emlegetik 
az együtt töltött éveket. 

Sulyokné Ruttkay Marianna dip-
lomáját 2006-ban szerezte tanítói 
szakon, később elvégezte a gyógy-
pedagógiai asszisztensképzést is. 
Pályáját a Wesley János Speciális 
Általános Iskolában kezdte, 2009-
ben. Évekig tartó munkája során 
sok tapasztalatot gyűjtött különböző 
magatartási és tanulási problémá-
val küzdő gyermek tanítása terén. 
Kiskunfélegyházára 2015-ben köl-
tözött. A Göllesz Viktor Általános 
Iskolában helyezkedett el ahol 1-2. 
osztályosokat tanított. A Darvas 
iskolába idén januárban érkezett, 
jelenleg, a 2. a osztály napközis ne-
velője. Mint mondja, az első osztály 
mérföldkő. Itt már nem csak játé-
ké a főszerep, hanem egyre inkább 
munkáé, de ugyanakkor gyönyörű 
kihívást jelent a pedagógusnak. A 
sok feladat és az idő, amit egy taní-
tó rászán a diákokra, mindig csodát 
rejt és meghálálja magát.

Nemes-Nagyné Zséli Orsolya majd-
nem három évtizede dolgozik a 
Darvas iskolában. Vallja, hogy a 
gyermekek tanítása a legfonto-
sabb, és egyben legszebb dolog a 
világon. Az intézményben nyolc év 
óta az alsó tagozatos munkaközös-
ség pedagógusainak a munkáját 
koordinálja. Tanóráit oldott, barát-
ságos közegben tartja, ahol nem 
bűn hibázni, hiszen mint mondja, 
ez is a tanulás folyamatához tar-
tozik. Hisz a dicséret, a humor 
és a jutalmazás pozitív erejében. 
Szeretné megkedveltetni a gyere-
kekkel a tanulás iránti vágyat. Fő 
mottója: „Hiszem, hogy szeretet-
tel, elfogadással és támogatással 
minden gyermeknek szárnyakat 
lehet adni!” Ehhez azonban elen-
gedhetetlen a szülői támogatás is, 
illetve a szülő-pedagógus-gyermek 
kölcsönös bizalmán, tiszteletén 
alapuló kapcsolat. Célja, hogy a 
gyerekek jól érezzék magukat az 
osztályukban, az iskolájukban: 
pozitív élményekkel, gyarapodó 
tudással menjenek haza nap mint 
nap. Tudjanak örülni egymás si-
kerének, bátorítsák visszahúzódó 
társaikat és vegyék észre a segít-
ségre szorulókat. 

Tóth-Horti ZsuzsannaHalász Attiláné Ildikó
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Nekrológ dr. Kardos András emlékére
Égnek a gyertyák, az élők bú-
csúznak a távozótól, elment 
dr. Kardos András, aki 73 évet 
élt közöttünk, és most már 
csak szívünkben, emlékeink 
között van velünk.

Kiskunfélegyháza szülötte volt, 
élete munkásságát városának 
szentelte. Koránál fogva pályája 
rendszereken átívelt, de számá-
ra az első mindig a város boldo-
gulása volt. Ő volt a város utol-
só tanácselnöke, ezt a feladatot 
közmegelégedésre látta el, amit 
bizonyít az a tény, hogy 1990-ben 
az önkormányzati választások so-
rán a megalakuló testület alpol-
gármesterévé választotta. Ehhez 
a megalakult pártok konszenzu-
sára nagy szükség volt, hiszen az 
akkor 24 fős testületben többségi 
szavazás alapján történt a vá-
lasztás. 16 évig volt önkormány-
zati képviselő, amíg vállalta ezt 
a feladatot körzetében, élvezte a 
szavazók bizalmát.

András szakterületén kívül 
művelt, tájékozott közösségi em-
ber volt, elismerték, szerették 

képviselőtársai. Jó humora, kon-
szenzusteremtő képessége révén 
mindig hasznos, elismert tagja 
volt a mindenkori testületnek. 
Soha nem volt szélsőséges, vagy 
megosztó személyiség, ugyanak-
kor szava, megszólalásai nagyobb 
hatást értek el, mint a hangosko-
dóké, csak akkor beszélt, ha volt 
mondanivalója. 

Városunkban, ahogy az ország-
ban a választások négyévenként 
befolyásolják a város vezetését, 
de számára a város érdeke volt 
az elsődleges. 

Néhány éve betegeskedett, de 
halálhíre mégis megdöbbentett 
bennünket, olyan ember távozott 
személyében, aki után űr maradt, 
csend és a fájdalom járja át az 
élők lelkét.

Temetése május 21-én, pénte-
ken 13 órakor lesz a Felsőtemető-
ben, Csányi József polgármester 
által adományozott díszsírhelyen.

Elkísérünk az utolsó úton, lel-
künkben őrizzük emléked.

Tisztelettel, egykori  
képviselőtársad:  
Fliszár Károly

In memoriam Luczó József (1944-2021)
Május 6-án kísérték utolsó útjára a városunk kulturális életében 
aktívan résztvevő könyvtári munkatársat, Luczó Józsefet csa-
ládtagjai és kollégái. 1969. május 14-én kezdett el dolgozni a 
városi könyvtárban, egészen nyugdíjazásáig, 2008-ig. Négy évti-
zedes pályája során vezette a művelődési autót, amellyel városi 
művelődési feladatokat látott el. Szinte naponta vetített játék- 
és ismeretterjesztő filmeket a járás településeinek iskoláiban. 

Több évtizeden át segítette a 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat Városi Szervezetének 
munkáját. A könyvtár akkori igaz-
gatójával, Zvara Pállal gyakran 
vittek előadásokat vidékre, ahol 
Luczó József filmek vetítésében 
segédkezett.

A járási könyvtár hálózati, 
módszertani feladataiból adódó-
an – 20 éven át – járt a községi 
könyvtárakba a módszertanos 
könyvtárossal, hetenkénti gya-
korisággal végezte a könyvköl-
csönzéssel kapcsolatos technikai 
feladatokat.

A szakmában megyeszerte is-
merték, hiszen könnyen teremtett 
kapcsolatot, mindenkinek kész-
ségesen segített. Szívesen vitte 
el kollégáit továbbképzésekre, 
konferenciákra, amelyeket ő is 

érdeklődéssel hallgatott. Ellátta 
a városi könyvtár, a művelődé-
si osztály, a művelődési központ 
kulturális célú feladatait. Kivette 
részét azokban a költözésekben, 
amelyekre az élet kényszerítette 
a könyvtárat, ki- és beköltözés 
a Haleszi, az Izsáki úti, majd a 
Dózsa György utcai raktárakba. 
Nagy hozzáértéssel szállította 
a könyveket, részt vett a városi 
(nemzeti, kulturális, sport, vá-
lasztási) és a könyvtári rendez-
vények technikai feltételeinek 
biztosításában. Sok-sok kiállítás 
anyagát szállította városunkba, 
érdekelte a képzőművészet.

Nőnapon, karácsonyi ünnep-
ségeken nagy átéléssel verseket 
szavalt kollégáinak. Nagyon sze-
rette és segítette lányait, unokáit 
óvodába, iskolába kísérte.

Nyugdíjazását követően is 
rendszeresen látogatta a városi 
rendezvényeket, gyakran beszél-
getett és olvasott szeretett intéz-
ményében, a könyvtárban.

Feladatait mindig lelkiismere-
tesen, pontosan, saját és családja 
idejét nem kímélve végezte, a rá-
bízott feladatokat mindig magá-
énak érezte. A sikereknek is na-
gyon örült, hogy részese lehetett.

Munkáját 2002. május 26-
án, Kiskunfélegyháza Város 
Képviselőtestülete 

Elismerő Oklevele kitüntetéssel 
ismerték el.

Búcsúzunk szeretett kollégánk-
tól. Emlékét megőrizzük!

Kállainé Vereb Mária 
nyugalmazott könyvtárigazgató 

és munkatársai
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Félegyházára hazajárnak a gyurgyalagok
Megérkeztek Félegyházára a gyurgyalagok és a partifecskék. 
Tavaly már itt, a Bankfaluban költötte ki ötven pár partifecske 
mintegy kétszáz utódát és ugyanitt találtak otthonra a gyurgyala-
gok is. A minden tekintetben optimális életkörülményeket nyújtó 
költőtelepen a madarak és a fák napján adták át az országos 
kitekintésben is ritkaságszámba menő félegyházi ökoparkot. A 
Bankfaluban található létesítmény területén a fészkelőhelyen kí-
vül denevérodú, süngarázs, rovarhotel és gyíkvár is helyet kap. 
Minderről az átadó ünnepségen számolt be Meizl Ferenc, a helyi 
Madárbarát klub vezetője.

A félegyházi madarak jótevője 
emlékeztette a jelenlévőket arra 
is, hogy Kiskunfélegyházán pél-
daértékűen érvényesíti az önkor-
mányzat a természet-, állat- és 
madárvédelem szempontjait. Meg-
mutatkozik ez abban is, hogy a kép-
viselő-testület nemcsak megvásá-
rolta és bekeríttette a költőhelyet, 
de öntözőrendszert és a madarak 
számára hasznos növényzetet is 
telepíttetett.

A szakember külön megköszön-
te Ódor László, az önkormány-
zat osztályvezetője, és az általa 
koordinált közfoglalkoztatottak 
munkáját. Emellett a költőtelep 
környezetében élők odaadásának 
fontosságáról is beszélt, akik se-
gítenek a madarak gondozásában, 
itatásában.

Olasz Anita, a Kiskunfélegyházi 
Tourinform Iroda vezetője hozzá-
tette: a gyurgyalagokról, a parti-

fecskékről és a molnárfecskéről a 
fészkelőtelep előtt egy információs 
tábla is található.

Aki ennél is többet szeretne tud-
ni a madarakról és a fészkelőtelep-

ről, az az országban egyedülálló 
mintaprojektként megvalósított, a 
város egyéb nevezetességeit is be-
mutató QR-kódos mobilapplikáci-
ós rendszer is a rendelkezésére áll.

Sárkányok a levegőben
Bajáki Imre tavaly nyáron fedezte fel ismét gyermekkora régi já-
tékának, a papírsárkány-készítésnek és eregetésnek az örömét, 
amikor újra gyakorolni kezdte ezt az olcsó, kreatív és környezet-
kímélő hobbit. Célja az volt, hogy ezt a szinte teljesen feledésbe 
merült tevékenységet a mai gyerekek is felfedezhessék. Bajáki 
Imre arra törekszik, hogy minden sárkánya egyben egy kis műal-
kotás is legyen.

Az alpári vasút és a Petőfi-lakó-
telep között fekvő füves területen 
kezdett el sárkányozni, amihez 
lassanként másik, majd mind 
újabbak is csatlakoznak. Így kap-
ta ez a terület a Sárkányok Földje 
nevet. Szívesen látnak itt minden 
érdeklődőt, és aki igényt tart rá, 
annak örömmel el is mondják, ho-
gyan kell a sárkányt elkészíteni. 
Mert – ők így vallják – bár venni is 
lehet csomagküldőn keresztül, de 

az igazi az, amit az ember magá-
nak csinál. E kellemes szabadidős 
program hívei szerint ugyanis 
igazi kihívás egy szép és jó sár-
kányt megcsinálni, és jó szélben 
magasra felengedni. Csík János 
– aki a kezdetektől aktív sárká-
nyos – létrehozta a Facebookon 
a Sárkányok Földjén csoportot, 
ahová várják a csatlakozókat, és 
az érdeklődők további fotókat, vi-
deókat is találnak. 

Félegyházi 
fotóművész 
munkái 
Mezősi Ágnes félegyházi fo-
tóművész munkái is helyet 
kaptak a Műcsarnok II. Fo-
tóművészeti Nemzeti Szalon ki-
állításán. A megnyitó április 24-
én, még online módon valósult 
meg, azóta a nyitásoknak kö-
szönhetően már személyesen 
is megtekinthetjük a tárlatot 
szeptember 26-áig.

Mezősi Ágnes fotóművész a meg-
kereséssel kapcsolatosan elme-
sélte, hogy kapott egy levelet a 
Műcsarnoktól, amit először té-
vesnek hitt és rákérdezett, hogy 
tényleg neki szánták-e azt. Termé-
szetesen semmi tévedés nem volt 
a címzésben, így nagy örömmel 
vette tudomásul, hogy Budapest 
legnagyobb kiállítóterme szeret-
né fotóit tárlatán szerepeltetni. 
208 fotóművészt választottak ki a 
kiállításra, köztük városunk szü-
löttét. Ági 5 képe tekinthető meg 
a tárlaton, ebből négy a kedvenc 
épületéről, a Móra utcai óvodáról, 
egy pedig a városi sportcsarnokról 
készült.

A tárlat véleménye szerint egy 
jelenlegi összefoglalása a mai kor-
társ fotóművészetnek, ahol olyan 
nevek mellett szerepelhet, mint 
Máté Bence, Korniss Péter vagy 
Fátyol Viola.

Ági elmesélte, hogy nagy boldog-
ság számára látni a képeit egy-egy 
kiállításon, a Műcsarnokbeli kiál-
lításra pedig különösen büszke és 
nagy megtiszteltetés számára a 
felkérés.

A fotóművésztől végezetül meg-
tudtuk, hogy szeretne hamarosan 
Párizsba utazni, ahol az UNES-
CO-székházat és az Ausztrál Nagy-
követséget épületét fotózza majd. 
Mindkét épület a Breuer-projekt ré-
sze, amely úgy tűnik, központi szere-
pet tölt be immáron az életében. A 
projektnek köszönheti egy amerikai 
dokumentumfilmes megkeresését 
is, amely nyomán egy hamarosan 
megjelenő könyvben is találkoz-
hatunk Ági fotójával. A könyv az 
1950-1970 között Massachusetts 
és Connecticut államban épült 
Breuer-alkotásokat hivatott bemu-
tatni. A bemutatóra szeptemberben, 
New Yorkban kerül sor. Z. A. 



2021. május 21.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK14

Gyermeknapra gyerekkönyvet!
Hazánkban 1954-től május utol-
só vasárnapja a gyermekeké. Ez 
a nap kitűnő alkalom arra, hogy 
még jobban feléjük fordítsuk fi-
gyelmünket, és ne feledkezzünk 
meg a családi kapcsolatok fon-
tosságáról sem. Gyermeknap al-
kalmából a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár GyermekBirodalmának 
legújabb könyveiből ajánlunk 
olvasnivalót.

Az Álmodik az állatkert fősze-
replője Menta Márton, a sündisz-
nó, aki lefekvéshez készülődik, 
kényelmesen bevackolja magát az 
ágyába, ám ekkor valami különös 
zajt hall. Ásítozva kibotorkál a 
szobájából, és hirtelen rengeteg 
munka szakad a nyakába, mert 
segítenie kell az állatoknak abban, 
hogy álomra hajtsák fejüket.

Nadin és a varázstégely címmel 

jelent meg A virág-
tündérek titkai című 
sorozat újabb kötete. 
A meseregény egye-
dülálló, ugyanis a gye-
rekek nemcsak szív-
melengető tündéres 
történetekkel ismer-
kedhetnek meg, ha-
nem a gyógynövények csodálatos, 
jótékony hatásaival is. Az orbáncfű 
és a bíbor kasvirág után a fekete 
nadálytő mutatkozik be.

Az Egy indián, mint te meg én 
című könyv főhőse egy különös fiú, 
Boaz, aki nagyon szeret olvasni, 
főleg az indiánokról. Az osztályban 

egyedül érzi magát, 
mert nincsenek ba-
rátai, míg meg nem 
érkezik a gyönyörű, 
hosszú, fekete hajú 
Aisha, aki igazi in-
dián. 7–12 éves ko-
rúaknak szól az iz-
galmas, lendületes, 

humoros és végtelenül megható 
történet.

A GyermekBirodalom május 
4-étől megújult környezetben 
várja a kicsiket és a nagyobbakat 
a jelenlegi szabályozások szerint 
védettségi igazolvánnyal rendel-
kező felnőtt társaságában.

KÖNYVTÁRSAROK

Látogatás Tiszadadán
Vajon hányan tudják, hogy a térképen merre keressék a fent 
említett Tiszadadát? Aki a legmagyarabb folyónkat követi – igaz 
árral szemben – az előbb-utóbb célba ér. Közúton azonban több 
mint 300 kilométeres utazás vár ránk, ha erre az alig több mint 
2000 fős lakosú kistelepülésre szeretnénk eljutni.

Holló László – az egyik legnagyobb 
félegyházi művész – városunkban 
született. Iskoláit, fiatalkorát is itt 
töltötte, de élete nagyobb része, 
festői kibontakozása a „cívis” vá-
roshoz, Debrecenhez kötődik.

Életének talán a legszabadabb, 
legboldogabb alkotói nyarait azon-
ban a Tisza-parti kis településen, 
Tiszadadán töltötte. Több évti-
zeden át égette a forró nyári nap 
szinte feketére a festőt, miközben 
a vízparton üldögélt, jellegzetes 
szalmakalapjában. 

A mai településen nagyon szépen 
ápolják Holló László emlékét. Itt 
van az ország egyetlen, nagy fes-
tőnkről elnevezett általános isko-
lája, megtalálható egy gyűjtemény 
festményeiből, egy emlékház több 

szoborral, domborművel. Nyaranta 
bensőséges alkotótáborba gyűlnek 
össze az alkotni akaró, a világ za-
jától elvonulni vágyó művészek. 

A település általános iskolájában 
két évtizede minden március ele-
jén többnapos rendezvénysorozat-
tal tisztelegnek – példamutató hű-
séggel – Holló László emléke előtt. 

A településvezetők nagy szere-
tettel és féltő gonddal ápolják a 
művész, illetve a hagyaték gondo-
zójának, dr. Ujváry Zoltán pro-
fesszor úrnak az emlékét, de a fél-
egyházi kapcsolat meglétét is. 

A Holló-kultusz ápolásában hosz-
szú éveken át kifejtett tevékenysé-
gükért a Félegyházi Holló László 
Kuratórium javaslatára 2021-ben 
a Tiszadadai Holló László Általá-

nos Iskola, illetve tanári kara Holló 
László-díj elismerésben részesül. 
Ennek folyományaként a hivatalos 
díjátadó (augusztus 19.) előtti na-
pon Kiskunfélegyháza főterén nagy-
szabású kiállítás nyílik az iskola ta-
nulóinak legjobb rajzaiból. 

Az elmúlt napokban a kiállítás 
szervezői személyesen látogattak 

el az iskolába és hozták el a ki-
állítandó anyagot, találkozhattak 
az iskola és a település vezetőivel 
és megkoszorúzták Holló László 
emléktábláját. A félegyháziakat 
újfent nagy szeretettel fogadták a 
vendéglátók.

Köszönet érte!
Rosta Ferenc alpolgármester

2020. szeptemberében nyílt 
meg a Móra Ferenc Művelődési 
Központban Valaki lakik a vá-
ros alatt névvel két tematikus 
szabadulószoba, amelyeket – a 
járványügyi intézkedések miatt 
– kevesebb mint két hónap üze-
melés után, november 11-én 
be kellett zárni. Kovács-Cson-
ka Szilvia, az intézmény igaz-
gatója örömmel jelentette be, 
hogy hosszú kihagyás után, 
május 17-én újra megnyitotta 
kapuit az élményekben gazdag 
helyszín.

Szeretettel várják a középiskolás 
diákokat és az általános iskolák 
hetedik és nyolcadik osztályos 
tanulóit egy jó hangulatú játékra, 

ahol az internet és a drog ve-
szélyei kerülnek középpontba. 
A program a Kreatív Mozaik 
Alapítványnak és a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanácsnak kö-
szönhetően ingyenes.

Bejelentkezés a 76/466-
843-as telefonszámon lehet-
séges Fekete Krisztiánnál, 
nyitvatartási időben, 8 órától 
16 óráig.

Az osztályt, csoportot kísé-
rő felnőttnek a szabályok ér-
telmében védettséget igazoló 
okmánnyal kell rendelkeznie.

 Z. A.

Újranyílt a szabadulószoba
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Félegyházi születésű 
sportoló a paralimpián 
Elindulhat a paralimpián, így kép-
viselheti Magyarországot a kiskun-
félegyházi születésű, de fiatalon 
még petőfiszállási lakhelyű Tarjá-
nyi István kerekesszékes vívó. A 
sportoló két számban, kardban és 
párbajtőrben vehet részt a para-
limpiai játékokon, Tokióban. A ki-
jutást 10 év kemény munka előzte 
meg. Tarjányi István 1978-ban szü-
letett Kiskunfélegyházán, 1996-
ban gerincvelőtumort diagnoszti-
záltak nála és a betegsége miatt 
került kerekesszékbe. 2006-ban 
a Nyíregyházi Főiskolán diplomá-
zott számítástechnika tanárként. 
2013-ban kezdte el a kerekesszé-
kes vívást, jelenleg a Nyíregyházi 
Vasutas Sport Club versenyzője. 
Kezdetben 2 és fél évet verseny-
zett „A” kategóriában, majd 2016-

ban lett „B” kategóriás versenyző. 
Átminősítése óta folyamatosan 
hozza a nemzetközi eredményeket.

Magyar bajnoki cím  
birkózásban

Magyar bajnoki címet és számos 
szép eredményt értek el a Kiskun-
félegyházi Birkózó Sportegyesület 
versenyzői a május 15-én, Egerben 
rendezett diák fiú kötöttfogású és 
lány magyar bajnokságon. Magyar 
bajnok lett Bárány-Almási Ta-
más a kötöttfogásúak között, 69 
kg-os súlycsoportban. 

Az erős mezőnyben Tamás 
néha könnyedén, néha rendkívüli 
kemény csatákban, de kiváló for-
mában küzdötte végig a napot. 
Először szigetvári, majd sziget-
szentmiklósi ellenfelet győzött le. 
A döntőbe jutását ferencvárosi 
ellenfele sem tudta megakadályoz-
ni, ahol pesterzsébeti birkózó várt 
rá, de Tomi 10:1 arányban jobbnak 
bizonyult nála is. Az ifjú tehetség 
már egészen fiatalon megismer-
kedett a birkózószőnyeggel, mert 
már a nagyapja és az édesapja – 
aki elismert versenybíró – is ezt 

a sportot űzte fiatalon. A szülők, 
bár Pálmonostorán élnek, naponta 
hordják mindhárom gyermeküket 
edzésekre és ez most meg is hozta 
a gyümölcsét. 

Tamás testvére, Bárány-Al-
mási Bianka ugyancsak érmet, 
méghozzá ezüstöt nyert a diáklá-
nyok 62 kg-os mezőnyében. Mel-
lettük két ifjú hölgy is bronzérmet 
szerzett, méghozzá ugyanabban 
a 46 kg-os súlycsoportban: Bene 
Ivett és Hideg Zita, illetve Csil-
lag Zalán is harmadik lett, aki-
nek nagyon nehéz dolga volt, de 
küzdeni tudásának köszönhetően 
egy vereség mellett négy győzelem 
után állhatott dobogóra a 35 kg-os 
súlycsoportban. 

Pontszerző helyezést szerzett 
még Szécsényi Kornél. Ő ötödik 
lett a 76 kg-osok között. Edzők: 
Ván Jenő, Szabó József, Kele-
men András és Polyák Dániel.

Rangos birkózóverseny 
Kiskunfélegyházán 

Mintegy kétszáz kadet korú – 16-17 éves – birkózó mérte össze 
tudását májusban Kiskunfélegyházán. Nagy volt a tét, mert az 
első helyezettek vehetnek részt az idei korosztályos Európa-baj-
nokságon. Házigazdaként Balla László alpolgármester köszöntöt-
te a résztvevőket. 

A Magyar Birkózó Szövetség 
részéről Farkas Tibor főtitkár 
nyitotta meg a rendezvényt. A há-
rom szakágat felvonultató viada-
lon összesen 193 birkózó próbált 
szerencsét. A kötöttfogású és női 
versenyben egyaránt a Budapesti 
Honvéd, míg a szabadfogásúban a 
Vasas bizonyult a legeredménye-
sebb klubnak. 

A mezőnyben nyolc hazai ver-
senyző is szőnyegre lépett, szép si-
kerrel. A nők között Kiss Viktória 
(65 kg-os súlycsoport) felállhatott 

a dobogó harmadik fokára, míg 
Tapodi Rebeka (57 kg) negyedik, 
Tapodi Zsófia (69 kg) ötödik lett. 

A szabadfogású fiúk között a 
PG-ben tanuló korondi legény, Pál 
Edvin (51 kg) ezüstérmes, ugyan-
ebben a súlycsoportban Páli Ger-
gő bronzérmes lett. Továbbá szin-
tén bronzérmet szerzett Biblia 
Róbert (65 kg), aki ősztől a Kozma 
István Magyar Birkózó Akadémia 
Tanulója lesz. Jelenleg otthonában, 
Szászrégenben készül nevelőedző-
je, Peres Miklós irányításával.

Kiváló félegyházi 
szereplés Szentesen

Kilenc versenyzővel vett részt a 
Kiskun Vízi és Szabadidő Sporte-
gyesület a májusban, Szentesen 
megrendezett nemzetközi szeni-
or úszóversenyen. A félegyháziak 
kiválóan szerepeltek: 14 arany-, 
5 ezüst- és 4 bronzérmet nyer-
tek az egyéni számokban. A 4-es 
vegyes váltó férfi mezőnyében 
bronzérmes lett a csapat. A meg-
mérettetésen 37 egyesület 221 
versenyzője csobbant a vízbe. 

Eredmények: Kalotai Zsu-
zsanna 4 arany-, 2 ezüst-, 
Csenki Klára 1 arany-, Gyovai 
Balázs 4 arany-, Sebők János 
4 arany-, 2 ezüst-, 1 bronz-, Ur-
bán Tamás 1 arany-, 2 bronz-, 
Ónodi László 1 ezüst- és 1 
bronzérem. 

A bronzérmes férfi vegyes vál-
tó tagjai: Sebők János, Gyovai 
Balázs, Ónodi László és Provics 
András.

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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14 ÉVESEK LETTÜNK! 
Nyerj egy 4G-s telefont TE!
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Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) 1940-ben 
olyan állami szociális szervezetként jött létre, amely a vidéki, 
főleg mezőgazdaságból élő, nagycsaládos nincstelenek intéz-
ményes támogatását és a gyermekvédelmet tűzte ki céljául. A 
szervezet a korábbi, sikertelennek bizonyult ínségmunka-akciót 
kívánta kiváltani. Sem alkalmi, sem rendszeres segélyt nem osz-
tott, hanem a mélyszegénységben élők önellátását támogatta, 
meghitelezve az induláshoz szükséges feltételeket. 

Az alap több módon, általában 
„természetbeni kölcsönzéssel” 
segítette a rászorulókat. Egyes 
családok lovat és kocsit kaptak, 
hogy fuvarozást vállalhassanak. 
Mások fejőstehénhez, hasas juh-
hoz, tenyészkocához jutottak. So-
kakhoz libát, kacsát, csirkét adtak 
ki nevelésre, takarmánnyal együtt. 
Az ahhoz értők gazdasága méh-
családdal gyarapodott. Az ipa-

rosok közül néhányan a mester-
ségük eredményes folytatásához 
szükséges anyagot, berendezést, 
vagy eszközöket kapták meg. A 
juttatások értékét a később meg-
termelt haszonból, hosszú lejá-
ratú kamatmentes kölcsönként, 
évek alatt kellett visszafizetni. A 
legalább négy gyermeket nevelő 
családok közül azok kerülhettek 
be a különböző akciókba, akik 

vállalták a hitel törlesztését, vala-
mint az alap által elvárt és rend-
szeresen ellenőrzött tisztességes 
munkát és becsületes életet.

Az ONCSA legsikeresebb vál-
lalkozásának a saját, egészséges 
otthon megteremtésére irányuló 
kezdeményezése bizonyult. Két 
év alatt országszerte mintegy 
12 ezer típuslakást építettek, 30 
éves kamatmentes kölcsön alap-
ján. Kiskunfélegyháza idejekorán 
bekapcsolódott az ONCSA prog-
ramjába. Már 1940-ben sikerült 
100.000, majd a következő évben 
újabb 180.000 pengős állami tá-
mogatást kieszközölni. Ez utóbbi 
összeg szolgált a rászoruló sok-
gyermekesek családi házainak fel-
építésére. Már 1941 tavaszán sor 

került a Kecskemét-Szeged felé 
futó országút mellett álló villany-
malom és a Felsőtemető közötti 
területen a telkek kiválasztására. 
Az alap megvásárolta a várostól 
az itteni 15 holdnyi földet, azt 300 
négyszögöles telkekre osztva 20 
egyszobás és 2 kétszobás családi 
ház építésébe kezdett. A telepen, 
ahová bevezették a villanyt is, lé-
tesítettek egy ártézi kutat, de min-
den házhoz tartozott egy ásott kút 
is. A bekerített házak udvarára ba-
romfi- és sertésólakat építettek, a 
kertbe gyümölcsfákat telepítettek.

A 22 lakásra több mint 100 csa-
lád jelentkezett. Közülük alapos 
környezettanulmány után válasz-
tották ki azokat, akik 1941 decem-
berében birtokukba vehették az el-
készült, akkor modernnek számító 
házakat. A beköltöző 22 család 
összesen 158 gyermeket nevelt. A 
házak ünnepélyes átadására 1942. 
május 13-án, a Kiskun Nap kereté-
ben került sor.  Ónodi Márta

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 
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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

Az ONCSA-házakról

Újszülöttek: Pozsár Vencel (anyja 
neve: Németh Rita), Vidéki Szon-
ja (Palásti Orsolya),  Kósa Endre 
(Nagy Zsófia), Hunyadi Lara (Eszik 
Renáta), Balogh Izabella (Kucso-
ra Ildikó), Városi Marcell (Huszka 
Diána)

Házasságot kötöttek: Lévai An-
namária – Bodor Viktor, Dósai 
Kamilla – Juhai Bence, Dobos Re-
náta – Fábián Róbert, Messzi-Sza-
bó Klaudia – Hatvanyi József, Dávid 

Dorina – Kollár Dávid, Néző Renáta 
– Szabó Zsolt
Meghaltak: Józsa Antal Illés, Dan-
dár István, Rádi Sándorné Lantos 
Erzsébet, Csányi József Lászlóné 
Tarjányi Ibolya, Farkas István, Ma-
darász László, Dr. Gencs Lászlóné 
Tápay Ilona Julianna, Csordás Ist-
vánné Görög Julianna – Kiskun-
félegyháza, Csontos István, Vigh 
Piroska, Kucsera Jánosné Tóth 
Terézia, Nagy Sándor – Kecskemét, 
Plutzer József György – Kunbaracs, 
Kruniker Józsefné Fogl Erzsébet – 
Mernye, Korda Károly – Ambrózfal-
va, Vigh Zoltán – Nagykőrös

Anyakönyvi hírek

A félegyházi Barta Zoltán arra gondolt, amikor vállalkozásának 
marketingszakemberre volt szüksége, hogy nem egy céget keres 
fel a tervezett kampány megtervezésére, hanem a Közgé diákjaihoz 
fordul segítségért. Az iskola tizenegyedikes tanulóiból álló hatfős 
csapat – akik korábban már egy tanulmányi versenyen is bizonyí-
tották felkészültségüket és kreativitásukat – elvállalták a felada-
tot, és nagyszerű tervet készítettek, mindenki megelégedésére. 

A napokban meg is kapták érte 
jól megérdemelt jutalmukat: egy 
óriási dobostortát vehettek át a 
vállalkozótól, amit a megrende-
lésére a Fábián Cukrászda ké-
szített el. Barta Zoltán terve az, 
hogy továbbra sem engedi el az 
összeszokott csapat kezét, ha-
nem megpróbálja minél több helyi 
vállalkozással összehozni őket. 
Olyanokkal, akiknek – hozzá ha-

sonlóan – nincs ideje, embere, 
szaktudása a feladathoz, és profi 
cégek helyett szívesen adnának le-
hetőséget a helyi diákoknak. Barta 
Zoltán ugyanis azt az elvet vallja, 
hogy minden Kiskunfélegyházán 
született siker közös érdem, és 
a város jóhírét öregbíti. A közös 
sikerhez pedig mindenki azzal tud 
leghatékonyabban hozzájárulni, 
amihez a legjobban ért. 

Torta járt a közös munkáért

Születésnapi 
nyereményakciót indítunk, 
amelynek főnyereménye 
egy Nokia 4G-s telefon!

2021. május 17. és június 7. között 
mindenki, aki 5.000 Ft felett 

vásárol üzletünkben, részt vesz a sorsoláson!

TOVÁBBÁ
Kisorsolunk még Garret 5s okosórát, 

és egy bluetooth hangszórót is!

A sorsolás 2021. június 7-én, 
hétfőn 15 órakor lesz!


