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 Lapunk legközelebb a nyári szünet után, augusztus 27-én jelenik meg.

ÖTLETBŐL PÁLYÁZAT

13.

Napról napra enyhülnek a vírushelyzet miatt bevezetett óvintéz-
kedések: nem kötelező már közterületen a maszkviselés, és – bi-
zonyos szabályok betartása mellett – szabadtéri rendezvények is 
tarthatók. Csányi József polgármester közösségi oldalán jelentet-
te be nemrégiben, hogy Kiskunfélegyháza számos közösségi és 
családi programnak ad otthont a nyár folyamán. Az alábbiakban 
ezekről a régen várt alkalmakról árulunk el további részleteket.

– Félegyháza gyönyörű közte-
rületei készen állnak arra, hogy 
ismét közös élmények, kulturális 
események, baráti találkozások 
helyszínei legyenek, hogy megtel-
jenek gyermekzsivajjal, örömmel, 
zeneszóval, nevetéssel… Hogy a 

parkokat és tereket ismét csalá-
dok, szerelmespárok, a találko-
zást oly sokáig nélkülöző fiatalok, 
önfeledten tereferélő nyugdíjasok, 
a szökőkút vizében tocsogó csöpp-
ségek népesítsék be. Ez a célja a 
tervezett nyári programoknak.

Fotó:  Görög Anita

Programokban gazdag nyár

Folytatás a 2. oldalon!
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Hirdetés

Folytatás az 1. oldalról!
Júniustól augusztusig minden 

pénteki nyárestén szabadtéri kon-
cert lesz a nagy szökőkútnál. Júni-
us 26-án, szombaton a Múzeumok 
Éjszakájának kulturális program-
kínálatából válogathatunk a Kiskun 
Múzeumban, míg június 27-én – a 
városi gyermeknap pótlásaként – 
Helló Nyár néven rendezünk nyár-
köszöntő családi fesztivált. Ebből 
az alkalomból június 24. és 27. kö-
zött a Vasvári Vidámpark is üzemel 
a könyvtár mögötti parkolóban. Az 
elmaradt majális helyett rendha-
gyó Parkerdei piknikkel készülünk 
július 3-án, szombaton, amelyre 
a főzni szándékozó családok, civil 
szervezetek, cégek jelentkezését 
is várjuk. (Ezt június 18-áig le-
het megtenni a tundi@kiskunfel-
egyhaza.hu email címen). Július 
16-17-én a Rocktár elé költözik 
Sörfesztháza, augusztus 13-14-én 
pedig immár hetedik alkalommal 
érkeznek Félegyházára az oldal-
kocsis motorosok, hogy a városi 
Parkerdőben megejtsék szokásos 
nemzetközi találkozójukat. A Mi-
énk itt a tér szabadtéri kiállítás 

augusztus 14-21. között lesz meg-
tekinthető a Petőfi-téren.

A hagyományoknak megfelelően, 
augusztus 19-étől 22-éig tartjuk a 
Félegyházi Napokat. A sportcsar-
nok parkolójában szervezzük meg 
az eseményt színvonalas színpadi 
koncertekkel, miközben a sport-
csarnok a KISKUN EXPO-nak ad 
otthont. Ezen a hagyományte-
remtő rendezvényen a város és a 
térség intézményei, civil szerve-
zetei, vállalkozásai kapnak teret a 
bemutatkozásra. Augusztus 28-án 
a városképes parkolóban, a Kő-
faragók-terén lobbannak lángra a 
tüzek a halászléfőző verseny részt-
vevőinek bográcsai alatt, majd né-
hány nappal később, szeptember 
10-11-én már a Libafesztivál fi-
nomságainak és ínyenc programja-
inak örülhetünk.

Ezúton is élménydús, tartalmas, 
örömökben gazdag nyarat kívánok 
magam és a programokat szervező 
munkatársaim nevében a félegy-
háziaknak és a városunkba érke-
ző vendégeknek! – foglalta össze 
a gazdag nyári programot Csányi 
József. 

Tájékoztató a polgári  
házasságkötésekkel  
kapcsolatban
A 264/2021. (V. 21.) 
Kormányrendelet 
értelmében a há-
zasságkötések a 
polgármesteri hiva-
tal épületében nem 
minősülnek rendez-
vénynek. A polgári 
házasságkötésre 
nem vonatkozik a 
létszámkorlát, vala-
mint védettségi iga-
zolvány nélkül vehet 
részt a násznép.

Felkérjük a házasulandókat és 
a vendégeket, hogy biztonságuk 
érdekében azon személyek, akik 
nem egy háztartásból érkeznek, 
a másfél méteres távolságot a 
lehetőségekhez képest tartani 
szíveskedjenek! 

A vendégek részére a maszk 
használata nem kötelező, de 
ajánlatos.

A lakodalmakon 200 fő vehet 
részt, maszk és védettségi iga-
zolvány nélkül.

Az Anyakönyvi Hivatalban 
az ügyintézés továbbra is idő-
pontfoglalással történik, az 
alábbi telefonszámon lehet 
érdeklődni: 

 
 Telefon: 76/562-051

Csányiné Mészáros Ágnes
anyakönyvvezető
Kiskunfélegyházi  

Polgármesteri Hivatal
6100 Kiskunfélegyháza,  

Kossuth Lajos u. 1.

Programokban gazdag 
nyár vár a félegyháziakra

Megújult a gyermekbirodalom 

A Petőfi Sándor Városi Könyv-
tárban május 28-án vehették bir-
tokba a legkisebbek a felújított 
Gyermekbirodalmat. Mint az át-
adó ünnepségen Abonyi Szilvia 
igazgató elmondta, a felújítás egy 
sikeres pályázatnak köszönhető, 
aminek önrészét az önkormány-
zat is támogatta. A korszerűsítés 
4,2 millió forintba került, ehhez 
a Nemzeti Kulturális Alaptól 3,8 
millió forint támogatást kaptak. 

A megújult Gyermekbirodalom 72 
új könyvtári polccal, 32 új székkel, 
14 új asztallal és 2 úgynevezett 
kuckópolccal gyarapodott. Az át-
adáson jelen volt Ramháb Mária, 
a Nemzeti Kulturális Alap Könyv-
tárak és Levéltárak Kollégiumának 
kurátora, a Könyvtári Szövetség 
elnöke, Balla László alpolgármes-
ter, Kállainé Vereb Mária nyugal-
mazott igazgató, és természetesen 
a gyerekek. 
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Nyári szünidei étkeztetés
Déli meleg főétkezést nyújt 5 hónapos kortól Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata június 16-ától szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a nyári szünet munkanapjaira a hátrányos, 
halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, kiskunfélegyházi lakóhellyel ren-
delkező kiskorú gyerekek részére.

A jelenlegi tanév nyári szüne-
tében 43 munkanapon nyújtja az 
önkormányzat az arra jogosult 
gyermekek térítésmentes ebédjét. 
Amennyiben a gyermek a szün-
idő e napjai alatt iskolai, óvodai, 

bölcsődei ellátásban 
részesül, részére a 
fenti gyermekétkez-
tetés párhuzamosan 
nem vehető igénybe.

Az étkeztetés 
igénylését az arra jo-
gosult szülőknek már 
előzetesen megkül-
dött nyomtatványon 
keresztül lehet be-
nyújtani a polgármes-
teri hivatal Szociális 
és Közfoglalkoztatá-
si Osztály Szociális 
Csoportjához (I. eme-
let 47.), telefonon a 
76/562-047-es te-
lefonszámon adnak 
tájékoztatást. A nyi-
latkozat kitöltésében 
a KAPOCS Szociális 
és Gyermekvédelmi 
Intézmény nyújt se-

gítséget a Kiskunfélegyházán, a 
Hunyadi u. 6. szám alatt.

A szünidei étkeztetést a Kis-
kunhalasi Szakképzési Centrum 
Középiskolája, Szakiskolája, Spe-
ciális Szakiskolája és Kollégiuma 
konyhája végzi, amelynek címe 
Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34 
szám.   

A félegyházi háborús áldozatokra  
emlékeztek a Hősök Napján
A Hősök parkjában, a Felsőte-
metőben lévő első és máso-
dik világháborús emlékműnél 
emlékezett meg Félegyháza a 
két világháború áldozatairól. 
Az emlékműveknél a városve-
zetés, pártok és civil szerve-
zetek helyezték el koszorúi-
kat, mécseseiket.

A koszorúk elhelyezése előtt Ke-
resztes Tünde kulturális refe-
rens így fogalmazott: – Ezen a na-
pon fejet hajtunk mindazok előtt, 
akik hősi halált haltak a hazáért 
folytatott harcok során. Történel-
münk bővelkedik küzdelmekben, 
amelyek során ezrek áldozták 
életüket a hazáért, népünkért. 
Szüleink és nagyszüleink küzdé-
se, fáradozása előtti tisztelgés is, 
aminek az ad igazán értelmet, ha 
lesznek olyan nemzedékek, ame-
lyek méltó módon, békés körül-
mények között folytatják és telje-
sítik be az elődök örökségét.



2021. június 4.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK4

Vásár a Szérűskertben
Szérűskerti kézműves vásárt és gyermeknapot rendez június 
13-án, vasárnap a Huszka József Hagyományőrző és Sport 
Egyesület. Az egésznapos programban szerepel íjászat, kü-
lönböző kiállítások, ugrálóvár, népi játszótér, városnéző kis-
vasút és állatsimogató is. A látogatók többek között helyben 
sütött rétessel, langallóval, palacsintával és pörköltekkel 
csillapíthatják éhségüket. 

Az egyesület 2020 októberében 
kapta meg kezelésre a Szérűs-
kertet, azóta többek között 
szemetet és építési törmeléket 
hordtak el, terepet rendeztek és 
füvet kaszáltak annak érdeké-
ben, hogy közösségi események-
re alkalmassá tegyék a területet. 
Nemrégiben elkezdték telepíteni 
azt a parkot is, amelyet a Móra-
város pihenőhelyének szánnak, 
és amit Nagy Ágnes főkertész 
asszony szakmai segítsége mel-
lett álmodtak meg. Elültették 
az első tíz fát, raklapbútorokat 
terveznek, és – amint sikerül a 
szükséges forrást előteremteni 
– játszótér is készül – foglalta 
össze Kollár László egyesületi 
titkár a terveket.

– A Szérűskertet rendezvény-
helyszínnek is szántuk, ennek 

megfelelően engedélyt kaptunk 
Csányi József polgármester úr-
tól kézműves vásárok megren-
dezésére. Most pedig elérkezett 
az idő az első alkalom megtar-
tására. Itt valóban csak magyar 
kézművesek termékei lesznek 
kaphatók, az élelmiszerektől 
a viseleti és egyéb ruházaton, 
dísztárgyakon át a használati 
eszközökig. Nem sokkal a gyer-
meknap után családi és gyer-
mekprogramokkal is készülünk, 
hogy igazi családi programban 
legyen része a látogatóknak. 
Lesznek jurtatárlatok, háziál-
lat-bemutató, és természetesen 
finomságokban sem lesz hiány – 
tette hozzá az egyesület titkára. 

A helyszín az Akácfa és a Pla-
tán utcáról, illetve a Kálvária 
menti sétányról közelíthető meg.

Megfiatalodott  
az Angyalos kút
Bozóki István kő-
faragó mester és 
munkatársai, vala-
mint néhány önkor-
mányzati dolgozó 
saját kezű munkája 
nyomán megújult 
Félegyháza egyik 
legkedveltebb köz-
téri alkotása, az An-
gyalos kút. Az alap-
zatot lefestették, 
de – a szakemberek 
javaslatára – az an-
gyalka nem kapott 
felületkezelést.

A szobrot – és kápol-
nát – egyébként Kal-
már József utolsó 
kiskunkapitánynak és 
feleségének, Fazekas 
Annának köszönheti 
a város. A házaspár gyermekeik 
korai halála miatt örökösök nélkül 
maradt, így egy kápolna építtetése 
mellett döntöttek, amely 1876-ra 
el is készült. A feleség szorgalmaz-
ta egy ártézi közkút felállítását a 

kápolna előtt. A vízfakasztást ifj. 
Molnár István kútfúrómester vé-
gezte. A 157 méter mélyből előtö-
rő víz sokáig üdítette a lakosságot. 
Most hálózati vízről működik, bát-
ran lehet inni belőle.

Elkezdődött a Móra emlékház felújítása
Elkezdődtek a Móra Ferenc 
Emlékház felújítási munkála-
tai. Mészáros Márta, a Kiskun 
Múzeum igazgatója beszélt 
lapunknak a folyamatban lévő 
változásokról. 

– 1972. február 8-án nyílt meg a 
Móra Ferenc Emlékház. A műem-
lékké nyilvánított szülőházat az 
elmúlt majd 50 évben természete-
sen több alkalommal is fel kellett 
újítani. A nádtetőn tízévente, a 
falazaton még sűrűbben szükség 
állagmegóvó munkákat elvégez-
ni. A nádtetőt 2000-ben tudtuk 
utoljára rendbe rakatni, azóta az 
időjárás, illetve a madarak tönk-
retették. Az épület állagmegóvá-
sa mellett 2012-ben újult meg az 
1979-ben megnyitott tárlat. Évek 
óta kerestük azt a pályázatot, ami 
fedezi a teljes renoválás költségét. 
Örömünkre szolgált, hogy a Népi 
Építészeti Program kiírása erre 
megfelelő keretet adott, amit ki-
egészítettük a Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzata hozzájá-
rulásával is. Mivel az épület mű-
emléki védelem alatt áll, nagyon 
oda kellett figyelnünk a kivitelezés 

lépéseire. Számos szakvélemény 
bekérésére volt szükség, alapos 
felkészülést igényelt a feladat. Idén 
márciusban lebontottuk a házban 
található kiállítást, és elkezdődött 
a nádtető felújítása. 

Érdekességként megemlítem, 
hogy ugyanaz a mester, Takács 

Ferenc keze által szépült meg a 
tető, mint húsz évvel ezelőtt. Má-
jus közepére készültünk el vele. A 
jövőben is igyekszünk e kulturális 
örökség állagát megóvni, és ha 
módunkban áll, további pályázati 
lehetőségeket kihasználni. A fel-
újítás folyamán a villamoshálózat 

korszerűsítése, a falak meszelése, 
és a kiállítás felfrissítése valósul 
meg június végére. Előreláthatólag 
a Félegyházi Napok programso-
rozat keretében nyitja meg kapuit 
újra a közönség előtt az emlékház 
– tette hozzá az igazgató.

 V. B. 



  2021. június 4. HELYI HÍREK l FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY 5

70 éves érettségi találkozó a Mórában
70 éves érettségi találkozót 
ünnepelt egy maroknyi – örök-
re fiatal – volt osztálytárs má-
jus 29-én, szombaton, a Móra 
Ferenc Gimnáziumban. A mai 
szépkorúak 1951. május 9-én 
ballagtak el az intézményből, 
amely akkor az I. László Gim-
názium nevet viselte.

A 34 fős osztályból – Istennek 
hála – kilencen még köztünk van-
nak. Bár a találkozóra öt fő készült, 
végül csak négyen osztozhattak a 
személyes élményekben. A hangu-
lat azonban kiváló volt. Mesélték 
egykori élményeiket, felidézték a 
szerelmeket, csalódásokat és a 
sok-sok csínytevést is. Természe-
tesen a régi fotók is előkerültek a 
múltidézés közepette.

Az öregdiákokat Kása Zsuzsan-
na igazgatóasszony és Rosta Fe-
renc nyugalmazott igazgató köszön-
tötte és látta vendégül. Mindketten 

szóltak a vendégekhez, akiket apró 
ajándékkal is megleptek. Többek kö-
zött a gimnáziumi évkönyvekkel is, 
az 5, 10, 15 év előtti osztálytalálko-

zók emlékét és az azokon résztvevő 
öregdiákok névsorát felelevenítve. 
Megható volt látni a kilencvenes éve-
ikben járók szép arcát, igényességü-
ket, eleganciájukat, a beszélgetésük 
során érzékelni, hogy humoruk is 
megmaradt. Ez is bizonyítja, hogy 
milyen szilárd alapokat szereztek a 
gimnáziumban, ami egészen a fel-
sőoktatási intézményekig juttatta a 
tanulókat.

Az osztálytalálkozón részt vettek: 
Dr. Szalay Benőné Udvardi Ju-
lianna, Bóna István, Kiss Jenő, 
Missura Tibor. Az utolsó pillanatig 
készült a találkozóra Rátkai Sán-
dor, aki végül csak telefonos kap-
csolattal tudott „jelen lenni”. Cseh 
Nándor, Kocsis Júlia, Németh 
Gyula és Tápai Károly pedig gon-
dolatban voltak az ünnepeltekkel.
 Búcsúzóul megbeszélték, hogy 5 év 
múlva ugyanitt…  s. r.

Átadták a Szent István Közösségi Házat
A Szent István Közösségi Ház 
hivatalos átadó ünnepsége 
volt május 22-én, szombaton. 
Az esemény dr. Bábel Balázs 
kalocsa-kecskeméti érsek, 
Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnöke, városunk parla-
menti képviselője, Balla Lász-
ló alpolgármester és Hajagos 
Gyula plébános ünnepélyes 
szalagátvágásával kezdődött, 
majd a közösségi ház földszinti 
termében folytatódott.

Ismertették, hogy a ház hosz-
szú évek előkészítő munkájának 
eredményeképp jött létre, köszön-
hetően Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata támogatásának, 
valamint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által nyújtott, a Ka-
locsa – Kecskeméti Érseki Hivatal 
rendelkezésére bocsátott állami 
támogatásnak, ami Lezsák Sándor 
alelnök, képviselő közbenjárásával 
valósult meg.  Az említett támo-
gatás mellett a hívek adományai 
egészítették ki az összeget, így 
jöhetett létre a közösségi ház. A 
terveket a 7. Dimenzió Építész Iro-
da készítette, a generálkivitelező 
a LEG-FESTŐ SZINT Kft. volt, Gé-
mes Gábor ügyvezető irányításá-
val, a munkálatokat Csabai Csaba 
műszaki ellenőr felügyelte. 

Hajagos Gyula plébános kö-
szöntötte a megjelenteket, majd 
elmondta: hiszi és vallja, hogy a 
plébánia a közösségek közössége, 
és csak annak a plébániának van 
jövője, amelyik közösségekből épül 
fel. A közösségeknek otthonra van 
szükségük, aminek tárgyi megvaló-

sulása ez a ház. Hitéleti és nem hité-
leti programoknak is szándékoznak 
helyet adni: kulturális, művészeti 
és irodalmi programot is tudnak 
majd szervezni, ez is biztosíthat-
ja az egyházközség jövőjét. Bízik 
benne, hogy a falak között erősödni 
fog sok tartalmas emberi kapcso-
lat, amik minél többeket elvezetnek 
majd Istenhez. Mindezek után Haja-
gos Gyula egy bemutatón keresztül 
részletesen ismertette az építkezés 
folyamatát a megjelenteknek.

Balla László alpolgármester 
beszédében elmondta, hogy a kö-
rülbelül 6 évre visszanyúló terve-
zés, szervezés eredménye ma ez a 
ház, egy megvalósult álom. Méltán 
büszke rá az egyház, a város és 
mindenki, aki csupán egy ötletet is 
tett hozzá. Elmondta, hogy a 120 
millió forintos beruházás költsé-
geihez az önkormányzat 50 millió 
forinttal járult hozzá, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma szin-
tén 50 millió forinttal támogatta 
a projektet. Gratulált a közösségi 
házhoz és megköszönte mindenki 
munkáját.

Lezsák Sándor, az Országgyű-
lés alelnöke, városunk parlamenti 
képviselője mindenkit emlékezte-
tett arra, hogy a megvalósult álom, 
– amit a közösségi ház képvisel – 
olyan időben történt, amikor egy 
tömeggyilkos vírus fenyegetettsé-
gében éltünk és élünk. Olyan idő-
ben, amikor Nyugat-Európában 
mecsetek épülnek és templomokat 
rombolnak. Olyan időben, amikor 
a Kárpát-medencében, Magyaror-
szágon 3000 templomot újítottunk 
fel az elmúlt 10 esztendőben. Nagy 
ellentmondások és feszültségek kö-
zött élünk, amit akár ilyen közössé-
gi házak is oldhatnak. Hozzátette: a 
kormánydöntések alapján 2021-
ben 26,5 milliárd forintot fordíta-

nak templomok, közösségi házak 
felújítására. Az összefogás fontos-
ságára hívta fel a figyelmet, amely-
nek színtere lehet egy ilyen ház. 
Bízik benne, hogy olyan közösségi 
embereket fogad majd ez a hely-
szín, akik képesek ebben az olykor 
sötét, vagy sötétülő világban utat, 
lehetőséget mutatni és fényt adni.

Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecske-
méti érsek megáldotta a közösségi 
házat, beszédében mindenkinek 
köszönetet mondott, akik valami-
lyen módon hozzájárultak annak 
megvalósításához. Azt kívánta, 
hogy egy pezsgő közösségi életet 
adó hely legyen, ami nyitott a jóra, 
ugyanakkor nem engedi meg, hogy 
szellemiségében eltérjen a keresz-
tény értékektől.  

Végezetül Szent Pál szavait idéz-
te: „Akár esztek tehát, akár isztok, 
vagy bármi mást tesztek, mindent 
Isten dicsőségére tegyetek!” Z. A. 
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In memoriam Kiss Andrea
Tragikus veszteség érte a Constantinum Móra Ferenc Általá-
nos Iskolát. Váratlan hirtelenséggel, 54 éves korában elhunyt 
kolléganőjük, Kiss Andrea elsős tanító. Az alábbiakban – a 
nevelőtestület nevében – Barna-Pap Rozália munkaközös-
ség-vezető emlékező gondolatait közöljük.  

Kedves Andika!
Egy tragikusan szo-
morúvá vált hét de-
rekán írom e sorokat. 
Nagyon nehéz szavak-
ba önteni mindazt, 
amit most érzünk. A 
távozásod így napok 
távlatából is felfogha-
tatlan. Most még in-
kább szívbemarkolóan 
fájnak Victor Hugo 
szavai: „Élj úgy, hogy 
ne vegyenek észre ott, 
ahol vagy, de nagyon 
hiányozz onnan, ahon-
nan elmentél!”

Ez a gondolat ró-
lad szól, Andika! Ke-
vés embernek adatik 
meg annyi alázat, 
hogy mindenki mást 
maga elé tudjon he-
lyezni. Te ilyen vol-
tál nekünk! Minden 
alkalommal önként 
jelentkeztél az ext-
ra ügyeletekre, hogy 
mások hamarabb 
hazamehessenek. Mindenkihez 
volt egy kedves szavad, egy 
mosolyod!

Ajándék voltál nekünk! A szi-
gorúnak tűnő gesztusaid mögött 
szeretet, jókedv és lelki szépség 
rejtőzött. Mindig figyeltél ránk és 
a szeretett tanítványaidra!

Örömmel hallgattuk a beszá-
molóidat a hétvégi kirándulá-
sokról, a triatlonos élményeidről! 
Igazán figyelmes beszélgető-
partner voltál, bármilyen témá-
ról is volt szó.

Bárcsak hallottad volna, hogy 
mennyi szépet mondtak rólad 
az elsős kis tanítványaid! Nem 
felejtik el, hogy mindenkit becéz-
getve szólítottál! Azóta is keresik 
a helyüket és téged is! Ők is ér-
zik, hogy ennek nem így kellett 
volna történnie. Még nem…

Tudod, Andika, a gyerekeknek 
azt mondtuk, hogy az angyalok-
hoz költöztél. A szívükben nem 
pótol téged senki, hiszen egy 
Andi néni-alakú űr maradt utá-
nad. És ezt az ürességet mi fel-
nőttek is ugyanúgy érezzük!

Nem látunk téged többet a szí-
nes pulóvereidben, nem rakod 

már le a váltáskádat a tanáriban 
és azóta is üresen áll a kis sárga 
Suzuki helye a parkolóban.

Nagyon nehéz leckét hagytál 
nekünk, Andika! El kell fogad-
nunk az elfogadhatatlant, le kell 
ülnünk ugyanarra a padra, ahol 
még napokkal ezelőtt a félegy-
házi jövődet tervezgettük.

A pedagóguspályád évtizede-
iben nagyon sok mindent meg-
tanítottál a rád bízottaknak és 
most a távozásoddal is tanítasz!

Megmutattad, hogy milyen tö-
rékeny az élet, és hogyan kell a 
mindennapok nehéz hullámcsa-
pásai közepette is derűsnek és 
alázatosnak maradni!

Egy valamit tudnod kell még, 
Andika: a mérhetetlen szomo-
rúság mellett, hálát is érzünk! 
Köszönjük, hogy voltál nekünk, 
hogy ismerhettünk, hogy egy ki-
csit mi lehettünk a családod!

Isten veled!
A feltámadt Krisztus remény-

ségében bízva, megrendülten 
búcsúzom az alsós tanító nénik 
nevében:

Barna-Pap Rozália, 
munkaközösség-vezető

Szüntelen alkotásban 
a Holló Kör tagjai

A Kiskunfélegyházi Holló László Képzőművész Kör tagjai min-
den csütörtökön 17 és 20 óra között tartják összejövetelüket 
műterem-galériájukban, ahol rendszeres alkotómunka folyik, 
vagy a közeli terveiket szövögetik, az előkészületeket végzik. 
Készülődik a nyár és ezzel együtt tervezik a nyári szabadsá-
gukat, programjaikat. Június végén lesz a Tiszaalpári Alkotó-
tábor. Pontos ideje még nincs, mert néhány utolsó szervező-
munka és a körülmények megteremtése még hátra van, de a 
tagságot jelentő több éve visszatérő kiskunfélegyházi és bu-
dafoki alkotók már készülődnek. Remélik, nem lesz akadálya 
az idei tábornak.

A Dulity Tibor Alkotótábornak már 
megvan a tervezett időpontja: jú-
nius 26. és július 4. között rende-
zik meg a Tőserdőben, helyszíne a 
Kontyvirág Erdei Iskola. 

Addig is kihasználják az aktív 
hétvégéket néhány nap kötet-

len alkotómunkára. Így volt ez a 
pünkösdi hétvégén is, amikor a 
Borsihalmi Művésztelep Napra-
forgó-háza fogadta a Holló László 
Képzőművész Kör tagjait – tájé-
koztatta a Félegyházi Közlönyt 
Rátkai Zsuzsanna köri tag.

Kihirdették a helyismereti 
vetélkedő eredményét
Május 28-án, a Kiskun Múzeum 
udvarán tartották a XVI. Helyis-
mereti vetélkedő eredményhir-
detését. A verseny szervezője a 
Kiskun Múzeumból Samu Csilla 
múzeumpedagógus, a Petőfi Sán-
dor Városi Könyvtár képvisele-
tében pedig Seres Judit helyis-
mereti és tájékoztató könyvtáros 
volt. Mellettük a Magyar Nemzeti 
Levéltár Kiskunfélegyházi rész-
lege és a Holló László Képzőmű-
vész Kör is segítette a rendez-
vény megvalósítását.

A műveltségi kihívás idei témá-
ja a Művészetek Kiskunfélegyhá-
zán volt. A dolgozatok leadása az 

online térben történt, három kor-
csoportból 47 csapat teljesítette 
a feladatokat. A díjazottak név-
sora a www.felegyhazikozlony.eu 
honlapon olvasható. A szervezők 
köszönetüket fejezik ki a Kiskun 
Múzeum munkatársainak, Rátkai 
Zsuzsának, Vakulyáné Varga 
Erikának és Tóth Tamásnak, 
a Holló László Képzőművész 
Kör tagjainak, továbbá Berg 
Krisztián informatikusnak, Du-
lity Kálmánnak, Kis-Fekete 
Vilmosnak, a Kiskunfélegyházi 
Balázs Árpád Művészeti iskola 
igazgatójának, illetve Szabó Ildi-
kó művésztanárnak.

Fotó: archív
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Covid-végzősök, avagy ballagás 
és érettségi járványhelyzetben
A járványhelyzet miatti korlátozások mindenkit rosszul érintettek, 
de a végzős középiskolásokat olyan élményektől fosztott meg ez 
az időszak, amelyek bepótolhatatlanok. A szalagavató, a zöldnap, 
a ballagás mellett maga az érettségi is más hangulatban telt, mint 
amire négy éve készültek. Az alábbiakban az érintettek beszélnek 
arról, hogy miként élték meg ezt az időszakot, mi hiányzott nekik a 
legjobban, és hogy volt-e mégis pozitív hozadéka a történteknek.

Mészáros Levente (Móra Ferenc 
Gimnázium)

– Számomra összességében ne-
gatív élmény volt a digitális oktatás. 
Első körben tavaly tavasszal még 
élveztem a digitális oktatást, mert 
itthonról tanulhattam, nem kellett 
korán kelni, és tudtam, hogy egy 
utolsó évre – jövőre – találkozom 
a barátaimmal. Sajnos a rendszer 
még igen kidolgozatlan volt, min-
denki kísérletezett, ezért a tanme-
netben tervezett anyagokkal kicsit 
lemaradtunk. Ezeket nagyrészt 
sikeresen behoztuk, de ezt köve-
tően megint otthonról kellett ta-
nulnunk. Központi döntés alapján 
havonta elnapolták a nyitást, nem 
tudtuk, hogy találkozunk-e a többi-
ekkel még, és egyre közeledett az 
érettségi vizsga is. Pedagógusaink 
minden tőlük telhetőt megtettek, 
hogy felkészítsenek bennünket az 
érettségire, de ebben kisebb nehéz-
ségek azért adódtak a megszokott 
személyes kontaktus hiánya miatt. 
Jelenléti oktatásban szinte elég volt 
figyelni órán, hogy megtanuljuk az 
anyagot, de most reggeltől estig 
az asztal előtt kellett ülni, mert a 
tanórák után is bőven volt elsajá-
títani való. Úgy gondolom, hogy az 
érettségi követelményeknek jobban 
kellett volna igazodnia a vírushely-
zethez, a tantárgyak többségénél 
nehezebb feladatsorokat kaptunk, 
mint vártuk. Visszatekintve úgy lá-
tom, hogy mentálisan is komolyan 
megviselt mindenkit ez a helyzet és 
sokkal nagyobb teher volt rajtunk, 
mint egy hagyományos végzős év 
alatt. Emellett sajnos nem sok meg-
határozó emlékem maradt ezzel az 
időszakkal kapcsolatban, hiszen 
nem volt hagyományos szalagozó, 
szerenád és „zöldnap”. Tanáraink 
viszont igyekeztek emlékezetessé 
tenni a szalagtűzést és örömmel 
vettük, hogy ballagási ünnepséget 
is szerveznek. 
Lénárt Fanni (PG)

– Amikor novemberben áttér-
tünk az online oktatásra, már 
kezdtem érezni a helyzet súlyát, 
és elkezdtem aggódni az elkövet-
kezendő időszak miatt. Sajnos hi-
ába igyekeztünk minden kiskaput 

m e g t a l á l n i , 
elmaradt a 
s z a l a g o z ó , 
az osztályki-
rándulás, és 
a „Gépész-
napok” is. 
Nemcsak szá-

momra volt ez keserves, de a csa-
ládom számára is. Kislány korom 
óta álmodoztam arról, hogy milyen 
lesz a szalagozó ruhám, a fiú, aki-
vel táncolni fogok, később pedig 
az utána következő buliról. Sajnos 
számomra ezek mind kimaradtak. 

Osztálytársaimmal már hosszú 
idők óta tervezgettük a végzős ki-
rándulásunkat is. Horvátországba 
mentünk volna egy pályázat jóvol-
tából, és tűkön ülve vártuk. De ezt 
is elvette tőlünk a vírushelyzet…

Nekünk, PG-s diákoknak a Gé-
pésznapok jelentik az egyik leg-
nagyobb iskolai „bulit”, ami év-
ről-évre jobban összekovácsolja 
a közösséget, nemcsak az egy 
osztályban lévőket, hanem külön 
osztályokat is. Sajnos azonban – 
az előző tanévhez hasonlóan – ez 
is elmaradt. Most is elszomorít, 
ha visszagondolok arra, hogy már 
nem lesz lehetőségem újra megél-
ni ezeket az élményeket.

A ballagásunk az egyetlen olyan 
ünnep, amit az idei tanév során 
megtarthattunk. Hálás vagyok 
azért, hogy legalább ez meg lesz 
tartva, hiszen ez az az alkalom, 
amikor lezárjuk végleg középisko-
lás éveinket. Nem szeretnék úgy 
elmenni innen, hogy lezáratlannak 
érzem ezt a korszakot. Nem lehet 
úgy kezdeni egy újat, hogy még el-
varratlan szálak tartanak vissza. 

Tanulás szempontjából ez a tan-
év eszméletlenül nehéz volt szá-
momra. Sok gyakorlati órám lett 
volna, és ezeket nem lehet online 
rendesen megtartani. Az elméleti 
tantárgyakat illetően vegyes ér-
zelmeim vannak. Úgy érzem, éle-
temben nem tanultam még annyit, 
mint ebben az évben. Talán még 
összesítve sem. Igaz, meg is lett 
a gyümölcse, hiszen egy külföldi 
egyetemre sikeresen fel is vettek. 
Viszont nagyon nehéz időszakon 

vagyok túl, és szerintem nem én 
vagyok az egyedüli, aki így élte 
meg. Több átsírt éjszaka (és nap) 
vezetett addig, hogy sikeres érett-
ségit tettem. Tudtam mi a célom, 
és bármit képes voltam megtenni, 
hogy azokat elérjem. Sokkal nehe-
zebb volt, mintha csak egyszerűen 
bejártunk volna, hiszen személye-
sen könnyebben átadható a tan-
anyag a tanárok részéről is.

A sok negatív után, viszont fon-
tosnak tartom kiemelni a jót is. A 
példaértékű osztályközösségün-
ket. Elmondhatatlanul hálás va-
gyok osztálytársaimnak, hiszen 
nélkülük megőrültem volna. Min-
den nap, órák között, és esténként 
is rendszeresen videochat formá-
jában beszéltünk. Kedvenc prog-
ramjaim voltak a közös reggelik, 
illetve a közös esti tanulások. Biz-
tattuk és segítettük egymást min-
den szempontból.

Ez a tanév különleges volt szá-
momra. Okozott sok szomorú 
pillanatot, de voltak boldogok is. 
Úgy gondolom, hogy mindennek 
megvan a maga oka, így nem töl-
töm az időmet kesergéssel, hiszen 
nem fog segíteni a helyzetemen. A 
tanév minden egyes pillanatából 
megpróbáltam a legjobbat kihozni.

Sikár Renáta 
(Móra Ferenc 
Gimnázium)

– 2020 
márciusában 
hirtelen ott 
találtuk ma-
gunkat egy 
világjárvány 

közepén, és valami megváltozott 
akkor mindannyiunk életében. Sej-
tettük, hogy valami monumentális 
dolog történt. Egy évvel később ez 
már teljesen nyilvánvalóvá vált.

Hiába nyitottak ki az iskolák 
szeptemberben, napról napra arra 
„vártunk” mikor jelentik be az 
újabb zárást. Addig pedig készül-
tünk az érettségire, s persze a sza-
lagavatóra, ami végül nem valósul-
hatott meg. Számomra akkor még 
nem volt egyértelmű, csupán most 
visszagondolva érzem a hiányát. 
Tény, hogy sok élményből marad-
tunk ki, azonban egy ilyen időszak-
ban mondhatni ez volt a legkeve-
sebb. Szerencsére a szerenád, a 
ballagás, és a bankett nem marad 
el. Rendhagyó formában, de ré-
szünk lehet benne.

Először biztos voltam benne, hogy 
könnyebb lesz a vizsgákra való felké-

szülés otthonról, de idővel ez a felté-
telezésem megváltozott. Amennyire 
jól tudtam kezelni novembertől a 
helyzetet, annyira csúsztam el szin-
te mindennel a tél végére. Majd 
márciustól újult erővel, tisztán látva 
a céljaimat érkeztem el az érettségi 
előtti utolsó órákba. Az addigi laza 
gyakorlást felváltotta egy gyorsabb 
tempójú tanulás, emellett tudatosan 
kialakítottam egy napirendet. Ez 
sokat segített, ugyanis a fix tanórák 
mellett be tudtam osztani a mara-
dék időmet is, amit nem ismétléssel 
töltöttem.

Egyik tantárgyból való számon-
kérést sem tartottam könnyebbnek 
az elmúlt évek gyakorlatánál, vi-
szont nem is volt megoldhatatlan. 
A tanáraink sokat segítettek idén, 
akárcsak azelőtt. Mindent össze-
vetve megfelelő alapokat kaptunk, 
az már csak rajtunk múlt mennyire 
éltünk vele. Ezenkívül kifejezetten 
sok online „gyorstalpaló” kurzus-
sal találkozhattunk, amelyek na-
gyon jól jöttek az utolsó pillanatok-
ban. A szóbeli vizsgák hiányának 
nem örülök, mert így egyetlen le-
hetőségünk volt jól teljesíteni, és 
egy újabb élménytől estünk el.

Összességében rossz volt ez a 
tanév, és senki sem ilyet képzelt 
el annak idején. Egyúttal mégis 
van az egésznek pozitív oldala, 
mert szerintem sokat tanultunk 
az életről, ami már soha nem lesz 
olyan, mint volt, pedig számunkra 
csak most kezdődik igazán. Hálás 
vagyok az iskolának, a tanároknak, 
akik ezekben a hónapokban sem 
engedték el a kezünket, ugyanígy a 
barátoknak és a családnak a támo-
gatásért, mert a legfontosabb: nem 
vagyunk egyedül.

Kiss Dániel 
(Constant i -
num)

– Számom-
ra és diáktár-
saimnak is ki-
hívásokkal teli 
időszak volt 

ez, mivel online térben, egyénileg 
kellett felkészülni az érettségire. 
Emellett nagyon sok meghatározó, 
életre szóló élményt nyújtó dolog-
ból maradtunk ki, a zöldnaptól, a 
szalagozón át a hagyományos kö-
rülmények között megrendezett 
ballagásig. 

Az érettségi szóbeli nélküli 
kevesebb javítási lehetőséget kí-
nált, de úgy vélem, így is fognak 
születni jó eredmények. Most el-
jött a pillanat, amikor – ahogy 
mondani szokás – belépünk a 
nagybetűs életbe, ami újabb ne-
hézségeket tartogat számunkra. 
Ehhez kívánok sok sikert minden 
diáktársamnak!
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Olyan a kert, mint a szépasszony
Matejcsik Ferenc életébe ak-
kor hozott örömöt a kertészke-
dés, amikor legkevésbé várta, 
és amikor a legnagyobb szük-
sége volt rá. Története mások-
nak is példát mutathat arra, 
hogy olykor a vígasz és öröm-
forrás szó szerint a lábunk 
előtt hever, csak észre kell 
venni, és lehajolni érte.

– A közösségi oldalon megosz-
tott nagyon szép képeidből ki-
derült, hogy megszállott, gon-
dos kertépítő vagy. De mielőtt 
erről szólnánk, kérek egy rövid 
bemutatkozást. 

– Matejcsik Ferenc vagyok, s az 
idén töltöttem be a 71 évet. Éle-
tem Szolnokon kezdődött 1950 
áprilisában, a vicces hónapban. 
Mondhatnám bolond hónapnak is, 
mert életemben meglehetősen sok 
bolondságot csináltam. Nősültem, 
elváltam, újra nősültem, amíg a 
halál el nem választott tőle. S mint 
az egyszeri boszorkának, nekem 
is három fiam született. Egyedül 
a munkában nem ismertem tréfát, 
bár amilyen bolond vagyok, rész-
munkaidősként még dolgozgatok. 
16 évesen a Szolnoki Cukorgyár-
ban próbáltak belőlem embert fa-
ragni, olyannyira, hogy 25 évesen 
áthelyezéssel már Kiskunfélegy-
házán az Április 4. Gépgyár sze-
relésén találtam magam. A világ 
hirtelen kinyílt előttem, ismerős 
lettem az ország nagy erőműve-
iben, még Pakson is.  2010-ben 
nyugdíjba vonultam, de előbb még 
meg kellett élnem görög szárma-
zású feleségem – aki kollégánk is 

volt – és szeretett gyáram halálát. 
3 hónapot nyugdíjaskodtam, ami-
kor az MVM OVIT Zrt. vezére be-
hívott, hogy újra életet kell lehelni 
a hazai energetikai gépgyártásba. 
Leheltem is még 10 évig, a végén 
már naperőműveket építve, példá-

ul Kiskunfélegyházán is. Az idén 
már csak alkalmanként teszek-ve-
szek, ha az MVM úgy akarja. 

– Legyen így sokáig! Most pe-
dig térjünk rá a kertmániára.

– Aki ismer, tudja, hogy a nagy-
apám a Szolnoki Cukorgyár főker-

tésze volt, és sikerült elérnie, hogy 
a kertnek a közelébe sem men-
tem. 2001-ben, Budapestre, he-
lyesebben Budatétényre költözve 
viszont kertes házat vásároltunk, 
ahol nem nagy örömmel, de azért 
tologattam a fűnyírót. Egyetlen 
kerti beruházás egy magnólia-
fácska ültetése volt, amire any-
nyira vágyott a feleségem. A nagy 
változást a már említett kettős 
trauma okozta, a virágokba, a 
tulipánfácskánk gondozásába 
menekültem. Ezen az sem változ-
tatott, hogy újra elért a szerelem, 
gondolom, „nagy meglepetést” 
okozok, ha megmondom, hogy a 
barátnőm is Kiskunfélegyházán él. 
Azóta kétlaki vagyok, hét közben 
itthon, a hétvégeken nála, s a vi-
lág legszerethetőbb uszodájában 
gyönyörködöm az élet szépségé-
ben. A virágokhoz egyre jobban 
vonzódtam, már őszi és tavaszi 
virágkollekciókat állítottam össze, 
majd ez kiegészült kaktuszmániá-
val, százvalahány szúrós csodám 
van, s már összeoperálásokat is 
sikerrel végeztem. A kert nagy át-
alakítására 2020 novemberében 
szántam rá magam, egy görög 
barátom hathatós közreműkö-
désével. Kifejezetten jókor, hogy 
a pandémia miatti bezárásokat 
könnyebben tudjam kezelni. Most 
már egyre szebb, jönnek elő a rej-
tett virágok, s mindig történik va-
lami új csoda. S persze rá kellett 
jönnöm, hogy a kert is olyan, mint 
a szépasszony: simogatni, szeret-
getni kell, a kedvében járni, hogy 
gyönyörködhessünk benne.

 Hájas Sándor

Erdő és Vad Konferencia Félegyházán
Sikeresen pályázott az elmúlt évben a Szentkúti Kulturális és 
Turisztikai Egyesület a Környezettudatosan Kiskunfélegyházán 
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01931 azonosítószámú program-
sorozat megszervezésére. A projekt keretében június 17-én 
és 18-án egy vadászattal és erdőgazdálkodással kapcsolatos, 
később is visszanézhető online tanácskozást, valamint kerek-
asztal-beszélgetéseket szerveznek, Erdő és Vad Konferencia 
címmel, a Móra Ferenc Művelődési Központban. Téma a klíma-
változás és a Homokhátságon állandósult vízhiány, illetve ezek 
hatásai az ágazatokra. 

A résztvevők országos és helyi 
szakmai szervezetek, mint a Kis-
kunsági Nemzeti Park (KNP), a 
Kiskunsági Erdészeti és Faipari 
Zrt. (KEFAG ZRT.), a környékbe-
li vadásztársaságok, a Magyar 
Őzért Szakmai Műhely, a Magyar 

Vizsla Klub Egyesület, illetve 
még számos kapcsolódó állami 
résztvevő.

A konferenciát kizárólag érvé-
nyes védettségi igazolvánnyal, 
előzetesen regisztrált személyek 
látogathatják. 

Fotó: Ujvári Sándor
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Csakúgy, mint tavaly, idén is mélyebben kell a zsebbe nyúlni, ha 
szamócalekvárt szeretnénk készíteni a családnak. Körbejártuk 
a félegyházi piacot és érdeklődtünk, hogy milyen választékkal 
találkozunk és mennyibe kerül most a szamóca. 

A választék nagyon széles, már 
szabadföldi is kapható a gyü-
mölcsből, de bőven találunk még 

fóliában termettet. Kérdésemre 
elmondták a termelők, hogy nem 
igazán várható, hogy jelentősen 

csökken a gyümölcs ára, sőt, a 
szabadföldi beérését most a sok 
eső is gátolja. Emiatt sem indokolt 
az árcsökkentés. 

A finom félegyházi szamócák 
mellett kóstolhatunk kisteleki, bu-
gaci epret is. A választék nagyon 
nagy, az árak is nagyobb skálán 

mozognak. Nem ritka a 2000 fo-
rint feletti kilogrammonkénti ár, 
bár ezek inkább a nagyobb szemű 
szamócákra jellemzőek. A legol-
csóbbat 1200 forintért vásárolhat-
juk meg, ezek a legkisebbek is.

Kistelekről érkezett termelők 
3600 négyzetméteren termelik 
szamócájukat. Hamarosan már 
lesz befőzésre alkalmas, 1000 fo-
rintos kilogrammonkénti áron el-
érhető gyümölcsük. Véleményük 
szerint ennél olcsóbban nem kap-
ható majd. 

Bugaci termelő 2400 és 2000 fo-
rint kilogrammonkénti áron kínálja 
portékáját, ez még fóliás, hamaro-
san érkezik a szabadföldi szamóca. 
Véleménye szerint korai megmon-
dani, hogy mennyiért kínálja majd 
azokat, de nem lesz sokkal olcsóbb. 
Az első szabadföldi adagot virágzá-
sában elvitte a fagy, most meg az 
eső okoz gondokat, ezért nem vár-
ható, hogy csökken az ára.

Félegyházi termelőktől is vásá-
rolhatunk: Romhányi János és 
felesége már szabadföldi gyümöl-
csöt árul, állításuk szerint nagyon 
finom a szamócájuk. 

A Kanyó családnál egyelőre 
fóliás szamócát kaphatunk, de 
nemsokára már szabadföldivel is 
érkeznek a piacra, sőt lesz majd 
lekvárnak való szamócájuk, ami 
jóval kedvezőbb áron kapható 
majd.  Z. A. 

A tavasz a megújulás szimbóluma. Ez a természetben sincs 
másként. Ilyenkor gyomlálunk, ültetünk, vetünk, és várjuk a 
szebbnél szebb növények megjelenését kertjeinkben és balkon-
ládáinkban. Ezúttal arról kérdeztük városunk lakóit, hogy miként 
teszik színesebbé, kedvesebbé környezetüket, lakhelyüket. 

Dr. Szabó Imre László (49): – 
Minden tavasszal megtervezem 
a leendő kertemet. Elkezdem az 
udvari munkálatokat: kitakarítom 
a zöldfelületeket, a gazokat ki-
szedem a földből, felfrissítem a 
talaj szerkezetét, hiszen csak így 
várhatok eredményt a termések-
ben, friss hajtásokban. Nagyon 
szeretem a növényeket! Minden 
évben jácintot, nárciszt, és tuli-
pánt ültetek. Igyekszem odafigyel-

ni arra, hogy a ligetemben mindig 
virágozzon valami. Ezután követ-
keznek a gyümölcsfák és a bokrok 
ápolása, rendbetétele. Kedvenc 
fáim, a ribizli, meggy, cseresznye, 
őszibarack, kajszibarack. Jó kedv-
re derít, ha látom, hogy a házamat 
színkavalkád veszi körül.

Gálné Aczél Erika (47): – A 
kertemben nemcsak haszonnö-
vények vannak, hanem szemet 
gyönyörködtető virágok is. Legin-

kább a színes, illatos növényeket 
kedvelem, mint például rózsa, 
muskátlik, gyöngyvirág. Azért, 
hogy ne kelljen megvennem a 
piacon az ételekbe szükséges 
zöldségeket, minden évben vetek 
sárgarépát, gyökeret, káposztát, 
karfiolt. Ezekből pont annyi ter-
més lesz, amennyi a családi asz-
talra elegendő.

Gácsi Melinda (34): – Tavasszal 
bevetem a konyhakertemet burgo-
nyával, borsóval. Nagyon szeret-
jük a friss zöldségeket, odafigye-
lek arra, hogy csak megbízható 
forrásból szerezzem be azokat. A 
dísznövények közül a piros mus-
kátli a kedvencem, amelyet nagy 

gonddal, odafigyeléssel ápolok. 
Azért, hogy egész nyáron szépek 
és egészségesek legyenek, tápol-
datot is adagolok a locsolásokkor. 
Az édesanyám nagy mestere a nö-
vényeknek, tőle kérek segítséget a 
nevelésüket illetően.

Kasztel Antal (35): – Kertészmér-
nökként végeztem, így a kert min-
dig is közel állt a szívemhez. Az, 
hogy most taníthatom a ter mesz-
téstechnológiákat, a metszést, a 
növényvédelmet, igazi ajándék. A 
diákokkal együtt nyomon tudjuk 
követni tél végétől késő őszig a 
növények fejlődését, és ezáltal az 
egészséges táplálkozás is központi 
szerepet kap. V. B. 

KÖRKÉRDÉS: Ön kertészkedik-e? Melyik a kedvenc növénye?

Nagy szamócakörkép
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Lélekvirágok
Vakulyáné Varga Erikának nyílt 
kiállítása a Móra Ferenc Mű-
velődési Központban. A tárlat 
megnyitója után – amikor Rát-
kai Zsuzsanna Lélekvirágok-
nak nevezte a kiállított munká-
kat – a művésznő kérdésünkre 
elmondta: logopédus hivatása 
mellett mindig bujkált benne a 
művészet szeretete. 

– Olyannyira, hogy már apukám 
– aki úri szabó volt –, amikor es-
ténként szabta a ruhákat, akkor én 
a selymek és anyagok közt éltem. 
Közel állt hozzám az anyagok il-
lata. Képzőművésznek szerettem 
volna elmenni, de nem éreztem 
akkora tehetséget magamban, 
hogy az iparművészetire jelentkez-
zek. Közben azért ott volt bennem 
mindig a kreativitás. Egyszer csak 
elém toppant ez a technika, ami 
szerelem volt első látásra. Azóta 
képzem magam, ebben próbálok 
kiteljesedni, ez a hobbim.

Régi székből babakonyha – kézzel, szeretettel
Simon-Herczeg Petra és férje, Si-
mon Tibor szó szerint nagy fába 
vágták a fejszéjüket: régi, kiselej-
tezett székekből megrendelésre ba-
bakonyhákat és sparhelteket készí-
tenek. A fiatal házaspár kezdetben 
saját gyermekük játékigényét és a 
környezettudatosság szempontjait 
tartotta szem előtt, amiből megszü-
letett a Bella’s Kitchen márka. 
– Honnan jött az ötlet? 

– Már egészen fiatalon érdekeltek a 
kézügyességet igénylő kreatív dolgok. 
Mindig azt néztem, hogy miből mit le-
hetne egy kis fantáziával létrehozni. A 
nagypapám is restaurált ezt-azt. Mindig 
kíváncsisággal néztem hogyan dolgozik. 
Amikor Tiborral összekötöttük az éle-
tünket, rájöttem, hogy megtaláltam a 
másik felemet a fantáziadús lényében. 
A házunkat is közösen, a két kezünkkel 
szépítgetjük, csinosítgatjuk. Bella, a kis-
lányunk, még csak másfél éves volt, ami-
kor egyszer eszembe jutott, hogy milyen 
jó lenne neki egy kiskonyha, ami masz-
szív, és nem műanyagból készült. Termé-
szetesen a jóminőségű műanyaggal sin-
csen semmi gond, de én valami régiből 
szerettem volna újat alkotni. Ekkor jött 
az ötlet, hogy egy egyszerű kisszéket fel-
áldozok a cél érdekében. Ebből született 
meg az első kiskonyha. Így utólag vissza-
gondolva nagyon kezdetleges volt, mivel 
a szék lábait egy szétvágott, pelenkás 
kartondobozzal borítottam be, amit ragasztó-
szalaggal rögzítettem. Ez volt a konyhaszekrény 
fala. Felraktam a Facebook-ra a képet, és na-
gyon meglepődtem, mert rengeteg pozitív meg-
erősítést kaptam, hogy ez tetszik másoknak is. 

Sokan írtak üzenetet, hogy nekik is készítsek 
ilyet, de inkább azt tanácsoltam, hogy egyszerű, 
otthon is fellelhető alapanyagokból kitűnő dol-
gok születhetnek. Csak próbálják meg, eresz-
szék szabadjára a képzelőerőjüket!

– Mikor éreztétek először, hogy ez a 
dolog több már, mint hobbi? 

– Körülbelül két éve hoztuk létre a 
vállalkozásunkat. Azóta pedig egyre 
többen írtak, hívtak, hogy szeretnének 
ilyen konyhát rendelni. Mi pedig öröm-
mel teljesítjük ezeket az igényeket. 

– Hogy választjátok ki a megfelelő 
székeket? 

– Eleinte zsibvásárokat, garázsvásá-
rokat látogattunk, vagy a neten keres-
géltünk, de végre találtunk egy olyan 
kereskedőt, akinek a lerakatában min-
denféle szék megtalálható. Többnyire 
már csak tőle vásárolunk. Lecsiszoljuk, 
lekezeljük és előkészítjük a szereléshez. 
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az 
ügyféllel, bármikor tudunk változtatni, 
az igényekhez alkalmazkodni. Több heti 
precíz munkát igényel egy-egy bútor 
megszületése. Tibor szerkezetkészre 
barkácsolja, utána jön az én feladatom: 
saját magam keverem a festéket, pont 
olyanra, mint a megrendelő kívánja, 
kiválasztjuk a kiegészítőket, textileket, 
a gombokat, fogókat gyerekbiztosra 
szereljük. 

– Miben más a ti konyhátok, mint a 
piacon levő többi gyártójáé?

– Minden alapanyag, ami a konyha, 
vagy a sparhelt szépségéhez kell, termé-
szetbarát, méreganyagoktól mentes. Mi 
nem használunk új, csakis régi székeket. 
A bútorokat nem lakkozzuk, hanem egy 

tiszaalpári méhésztől szerezzük be a méhvi-
aszt, amellyel tovább tartósítjuk a fa élettarta-
mát. Mindegyik egyedi igények szerint, kézzel 
és szeretettel készül.

 V. B. 
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Bemutatkoznak az általános 
iskolák elsős osztályfőnökei
Óvodából az iskolába. Számos félegyházi család számára fon-
tos, emlékezetes döntések és pillanatok forrása, amikor gyer-
mekük, unokájuk megkezdi iskolai tanulmányait. Ezt az élményt 
szeretnénk lehetőségeinkhez mérten megkönnyíteni azzal, 
hogy bemutatjuk a kicsiket szeptemberben szeretettel és vá-
rakozással fogadó tanítókat, akikre osztályfőnökként meghatá-
rozó szerep hárul ebben a folyamatban. Sorozatunkkal szeret-
nénk minden félegyházi érintett számára személyesebbé tenni 
az iskolakezdést.

Tiszta Forrás  
Waldorf Iskola

Ferenczi László családjával Deb-
recenből költözött Csongrádra 
néhány évvel ezelőtt. Tanító-kom-
munikációs szakirányú diplomája 
megszerzése után nem sokkal 
szakmát váltott, a pénzügyi szek-
torban helyezkedett el. Körülbe-
lül húsz éves kihagyás után visz-
szavágyott a pedagógusi pályára. 
László számára fontos a gyer-
mek- és élményközpontú szem-
lélet, illetve az, hogy a diákok a 
saját maguk által megtapasztal-
takból merítkezve fejlődjenek, 
tanuljanak, ezért választotta a 
Waldorf-pedagógiát. 

Mindinkább digitálissá váló 
világunkban mindent szeretne 
megtenni azért, hogy a gyermekek 
megszeressék a könyvolvasást, és 
ne a készen kapott képi világ alap-
ján alakítsák ki az értékrendjüket. 
Nagy szeretettel és lelkesedéssel 
készül az elsősök fogadására.

József Attila  
Általános Iskola

Rekedt-Nagyné Hatvani Emőke 
2000-ben került a Dunántúlról 
Kiskunfélegyházára, ahol mun-
kahelyet és családot kapott. Úgy 

véli, hogy bár a pedagógus köz-
ismert feladata az ismeretek át-
adása, de ugyanolyan fontos a 
közösség formálása is. Meglátni 
a gyermekekben az erősségeket, 
kibontakoztatni azt, gyengesége-
iben pedig segíteni. Kiemelt fon-
tosságú számára, hogy a gyerek 
megszeresse a tanulást, élvezze 
tudásának gyarapítását. Azon-
ban, nemcsak az ismeretekhez 
vezető út a lényeges, hanem az is, 
hogy jó kedvvel, örömmel járjon 
a diák az iskolába, mivel – mint 
mondja – ez nem csupán az in-
formációátadás, hanem a közös-
ségi élet, a nevetés, vidámság és 
egymás segítésének színtere is.

A sportosztályban – aminek 
osztályfőnöke lesz – emelt óra-
számban, heti hat órában folyik a 
testnevelés oktatása. Az első két 
évben testnevelő tanárok segítsé-
gével sajátítják el a gyerekek az 
úszás, a tenisz alapjait. 

Solymosi Ildikó több, mint har-
minc éve pedagógus. Fontosnak 
tartja az önképzést, az új mód-
szerek megismerését, kipróbálá-
sát, a modern technikai eszközök 
használatát az oktatásban. 2015-
ben szerezte meg a mesterpeda-
gógusi fokozatot, azóta szakértői 
feladatokat is ellát tanítóként. 
Az oktatást nem munkának, ha-

nem hivatásnak éli meg, amely-
ben mellőzhetetlen erények a 
türelem, az empátia és a pozitív 
megerősítés. Megingathatatlan 
abban a meggyőződésében, hogy 
minden kisgyermek tehetséges 
valamiben.

Idén szeptembertől a „b” osz-
tály vezetője lesz. Az itt tanuló 
gyerekek a délelőtti tanítási órák-
ba beépítve sakkfoglalkozáson 
is részt vesznek, délutánonként 
pedig lehetőségük lesz drámape-
dagógia, néptánc és kosárlab-
daszakkörökön feltöltődni. Már 
nagyon várja, hogy megismerje 
leendő kis tanítványait, és közö-
sen elinduljanak egy nagy utazás-
ra, ahol megtanulnak írni, olvas-
ni, számolni, miközben sok-sok 
élménnyel gazdagodnak.

Dózsa György  
Általános Iskola

Csanádiné Tarjányi Boglárka 
tanító és német nyelvtanár vég-
zettséggel rendelkezik. Pedagó-
guspályáját 2004-ben kezdte. 
Minden korosztályt tanított már, 
de a legkedvesebbek számára 
mégis a kisiskolások. A gyerme-
kek vidámsága, csillapíthatatlan 
kíváncsisága, mosolygós szeme, 
szerető, őszinte tekintete a leg-
jobb visszajelzés számára. Óráit 
a játékos ismeretátadás, a tanu-
lás örömének megismertetése 
jellemzi. A lelki fejlődés támo-
gatásának kiemelt szerepét tu-
lajdonít, ugyanis – mint mondja 
– a mosoly, a pozitív megerősítés 
gyakran többet ér, mint a kimon-
dott szó. Dalokkal, mesékkel, 
versekkel fejleszti diákjai szókin-

csét, képzeletét, de nem zárkózik 
el a digitális világ adta lehetősé-
gek bevonásától sem. 

Leiz-Vidéki Anett 2001 óta 
tanít az iskolában. Néhány évig 
napközis nevelőként dolgozott, 
majd a 2018-as tanévtől kezdve 
osztályfőnöki feladatokat lát el. 
Az iskoláról kialakított pozitív 
véleményét mi sem bizonyít-
ja jobban, mint hogy mind a két 
gyermeke az intézménybe jár. 
Odafigyel a tanítványaival közö-
sen kialakított szokás- és sza-
bályrendszerre, ami biztonságot 
nyújt számukra a mindennapi 
életében. Pedagógiai módszerei 
kiválasztásánál mérlegeli a kicsik 
életkori sajátosságait, az osztály 
összetételét, igényeit. Támogatja 
a tehetséggondozást, segíti őket 
képességeik személyre szabott 
kibontakoztatásával. Önállóság-
ra ösztönözi tanítványait, ami 
megkönnyíti a felsőbb osztályok-
ba való átmenetet számukra. Az 
iskolában is kulcsfontosságúnak 
tartja a modern technikai esz-
közök okos használatát azért is, 
mert véleménye szerint a fejlő-
dés közelebb hozza egymáshoz a 
generációkat.

 V. B. 
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Jó munkakapcsolat
Ha május, akkor egynyári virágültetés a parkokban: minden év-
ben más problémákkal, kihívásokkal, de most már egyre isme-
rősebben kezelve azokat. Néhány évvel ezelőtt még jóval koráb-
ban, május elején kezdődött a virágok ültetése, de 3-4 éve ez 
a kezdés már május végére tolódott. Ezt jobbára a szélsőséges 
tavaszi időjárás, a kitolódó nyár vége, valamint a viszonylag me-
leg ősz eredményezte. 

A virágültetést mindig érdeklődő 
várakozás előzi meg: szépek lesz-
nek-e az idei virágok? Ebben az 
évben kicsit több mint 7000 darab 
egynyári virágot ültettek ki a vá-
rosfenntartó cég munkatársai. Ez 
a mennyiség évről-évre némikép-
pen csökken, mivel egyre több az 
évelő növény. Az előző évben meg-
tervezett, az év elején megrendelt 
virágok útja gyakran nem is olyan 
egyszerű a termesztőtől a felhasz-
nálóig. A közparki virágágyakba 
többnyire nem alkalmasak a há-
zikertekben ültetett növények. 
Az ide használt kevésbé igényes 
virágok magjai gyakran nehezen 
szerezhetők be, a nem megoldott 
fajtafenntartás miatt. Némelyikük 
nehezen és rosszul csírázik, vagy 
körülményesen nevelhető. Az idén 
is volt olyan virág, amit háromszor 
kellett vetnie a kertésznek, hogy 
meg legyen belőle a rendelt meny-
nyiség. És amikor készen vannak, 
ültethetők és szépek a virágok, 
akkor mindenki örül. Az évek óta 
tartó jó munkakapcsolat nyomán 
az ültetési időszak kezdetén öröm-
mel találkozik újra termesztő és 
fenntartó. 

Munkák a parkokban

A korábbi gyakorlattól eltérően – 
amikor ősszel befejeződtek, majd 
tavasszal indultak újra a kerti 

munkák – a sok és sokféle évelővi-
rág miatt a közparkokban ma már 
egész évben folynak a munkák. A 
téli metszéseket és mulcsozást 
követően tavasszal újra indul a 
gyomlálás, ami a növényfelületek 
záródásáig elég komoly tevékeny-
séget jelent. Van ahol könnyebben, 
máshol nehezebben záródnak a 
növények, mivel sokféle körülmény 
és környezet adódik a különböző 
növényágyakban, amire nagyon el-
térő módon reagálnak a növények. 
Automata öntözés nélkül ezek 
az intenzíven használt területek 
fenntarthatatlanok lennének. Kie-
gészítő kézi locsolásra így is min-
dig szükség van kisebb-nagyobb 
felületeken. 

A tavasz folyamán kerül sor a 
naggyá nőtt tövek szétszedésére 
és a kiszedett növények átülte-

tésére a hiányosabb helyeken. 
Aztán a nyár elején folytatódik 
a munka a növényhiányok pótlá-
sával. A Zöld város területén ez 
még garanciális kötelezettség 
keretében történik, júniusban, 
majd várhatóan szeptember-ok-
tóberben 3000-3000 darab évelő 
kerül még a közkertekbe. A par-
kokban addig is lépten-nyomon 
találkozhatunk az ott szorgosko-
dó kertészekkel.

Felhívás,  
képes beszéddel

A parkokban a fenntartási mun-
kákat végző dolgozók gyakran 
panaszolják fel az ott eldobott 
sok szemetet, otthagyott kutya-
ürüléket, le- és kitaposott nö-
vényeket. Néha-néha beszédbe 
elegyednek az „elkövetővel” és 
többnyire kiderül, hogy egysze-
rű figyelmetlenségről van szó. A 
rendet néha annyira természe-
tesnek vesszük, hogy nem is óv-
juk. Pedig nagyon sérülékeny. És 
a rendetlenség rendetlenséget 
szül, mivel aki azzal találkozik, 
annak már eszébe se jut, hogy 
a rend csak kemény munka árán 
tartható fenn. Kedves figyelmez-
tetés gyanánt született az ötlet, 
hogy színes kis piktogramok ke-
rüljenek a parkokba, felhívva az 
arra járók figyelmét a parkok, 
közterületek használatának szép 
rendjére. A fémlemezen rögzített 
különböző színes táblácskákból 
egyre több tűnik fel városközpont 
szerte a nyár folyamán.

Nagy Ágnes városi főkertész
Fotó: Görög Anita
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Júniusban folytatódnak
a népszerű előadássorozatok
Júniusban minden héten ismeret-
terjesztő előadással várja az ér-
deklődőket a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár.

Június 8-án, kedden 17 óra-
kor – 2019 után – újra ellátogat a 
könyvtárba Lénárt Gitta nyersé-
tel-szakértő, táplálkozási tanács-
adó, aki gyermekei születése után 
kezdte el kutatni, hogyan élhetne 

egészségesebben. Végül arra ju-
tott, hogy a zöldségek, gyümöl-
csök, olajos magvak minden fel-
dolgozás nélküli fogyasztása lehet 
a kulcs egy teljesebb élethez.

Június 10-én, csütörtökön 17 
órakor a földrajzi szabadegye-
tem sorozat előadója Gruber 
László, aki világutazó, számos 
tankönyv írója, nemzetközi föld-

rajzverseny szervező-
je, de mindenekelőtt 
földrajz–történelem 
szakos középiskolai 
tanár. Képes vetített 
előadásával Itáliába 
utazunk egy vulkán-
túrára, ellátogatunk 
a pipáló Vezúvhoz, 
az Etnához és az állandóan aktív 
Strombolihoz.

Június 17-én, csütörtökön 17 
órakor a Zöld könyvtári esték 
előadássorozat vendége Sipos 
József agrármérnök, növény-
orvos, méhész, aki 2019-ben 
megnyerte az Év Agrárembere 
verseny díját növényvédelem ka-

tegóriában és övé 
lett a közönségdíj 
is. Hivatásának 
tekinti, hogy segít-
se az embereket 
azzal, hogy friss, 
ellenőrzött, vegy-
szermaradék-men-
tes élelmiszerek és 

alapanyagok kerüljenek az asztal-
ra. Előadásának címe: Kertjeink 
titkai az egészségesebb életért.

Minden programot a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA) támogat. 
Az előadásokon védettségi iga-
zolvány felmutatásával vehet-
nek részt és javasolják a maszk 
viselését.

KÖNYVTÁRSAROK

Látványos kertekkel nevezett a 
megmérettetésre a Százszorszép Óvoda 
„A legszebb konyhakertek” – 
Magyarország legszebb kony-
hakertjei elnevezésű országos 
kezdeményezéshez idén Kis-
kunfélegyháza is csatlakozott. 
Az első szemle május 28-án 
megtörtént, a közösségi ka-
tegóriában nevezett Százszor-
szép Óvodába látogatott el a 
szakmai zsűri.

Lantos Szabolcs, az óvoda 
technikai munkatársa, a kertek ter-
vezője ismertette növényeket, be-
mutatta az újrahasznosított anya-
gokból készült magaságyásokat és 
függőkertet. 

Fricska Gyöngyitől, a napközi-
otthonos óvoda intézményveze-
tő-helyettesétől megtudtuk, hogy 
idén is – mint minden évben – a 
lehetőségekhez mérten megtartot-
ták a Víz világnapját, a Föld nap-
ját és a Madarak-Fák napját. Ezen 
alkalmak során is erősítették a 
gyerekekben a környezettudatos-
ság, fenntarthatóság fontosságát. 
Így született meg a gondolat, hogy 
a lakótelepi óvoda gyermekeihez 
még közelebb hozzák a növény- és 
állatvilágot, felhívják figyelmüket 
annak gondozásának, megóvásá-
nak fontosságára. Ezen a ponton 
találkozott az elképzelésük és a „A 
legszebb konyhakertek” címmel ki-
írt pályázati felhívás. E célból két 
magaságyást és egy függőkertet 
alakítottak ki változatos, ritkaság-
nak számító fűszer- és gyógynö-
vényekből, valamint konyhakerti 
növények és palánták ültetésével. 
Ezek betelepítésében és gondozá-
sukban a gyerekek folyamatosan 
részt vesznek. Eközben tapaszta-
latokhoz és élményekhez jutnak, 

érzékelésük, észlelésük gazdago-
dik. A palánták és fűszernövények 
egy részét a szülők ajánlották fel. 
A kezdeményezők bíznak abban, 
hogy ez a megmozdulás ösztön-
zőleg hat a gyermekek és család-
jaik körében, s a fenntartható világ 
alapjait elültetve bennük környe-
zetbarát felnőttekké válnak.

Vaskó Éva óvónő elmondta, 
hogy a gyerekek nagyon élvezték 
a kertek kialakítását, segítettek a 
beültetésben és a gondozásban is. 
Folyamatosan figyelnek, és ha egy 
kis gaz felüti a fejét, akkor felnőtt 
segítséggel kicsipegetik. Bíznak 
benne, hogy egy idő után a szeme 
rááll a gyermekeknek, hogy melyik 

a gyomnövény, és melyik az, ame-
lyik folyamatos óvást, gondozást 
igényel. Rácsodálkoznak a növe-
kedésre, hiszen egy-két esős nap 
után szemmel látható a növények 
fejlődése.

Görög Anita oktatási- és köz-
művelődési referens, a „Legszebb 
konyhakertek” pályázat koordiná-
tora és zsűritagja elmondta, hogy 
június 15-éig lehet még jelent-
kezni a megmérettetésre. A felhí-
vás mindenkinek szól, aki büszke 
munkája gyümölcsére, a kertjére. 
Több kategóriában lehet nevezni: 
balkon, mini, normál, zártkertek 
és közösségi kertek. A jelentkezé-
si lapokat a polgármesteri hivatal 

aulájába kell eljuttatni, ezek után 
a zsűri két szemlét tart a pályázó 
kertjében a nyár folyamán, előre 
egyeztetett időpontban. A szemle 
során az országos program által 
meghatározott szempontok alap-
ján értékelnek, az eredményhirde-
tés szeptemberben lesz. A szemlét 
szakmai zsűri vezeti, melynek tag-
jai Nagy Ágnes főkertész, Tarjá-
nyi Ágoston, a Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Középiskola és 
Szakiskola nyugalmazott kertész 
tanára, aktív kertművelő és Görög 
Anita, a program önkormányza-
ti koordinátora. Örömmel várják 
minden kertművelő jelentkezését!

 Z. A. 
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Az utóbbi esztendőben megélt kényszerű „remeteélet” különö-
sen sok lemondással járt a gyerekeknek, akik talán még nálunk, 
felnőtteknél is nehezebben viselik egymás, és a közösségben 
töltött idő hiányát. Az ő kedvükért, szüleiket segítve szemez-
getünk az alábbiakban a félegyházi gyermektáborok széles 
választékából.

Időutazók

Sok év után július 5. és 9. között 
újra megszervezi a Kiskun Múze-
um Legyél Te is időutazó! címmel 
bentlakásos honismereti táborát 
9-12 éves gyerekeknek. A progra-
moknak a Borsihalmi Művésztelep 
és a Kiskun Múzeum ad otthont. A 
Nemzeti Kulturális Alap által tá-
mogatott esemény napi program-
jai között vannak többek között 
várostörténeti tematikus délelőt-
tök hozzá kapcsolódó tárgyalkotá-
sokkal, szabadidős tevékenységek 
helyi mesterekkel, egyesületekkel, 
társasjáték-délután, esti tábortűz.

Jelentkezni június 15-éig lehet 
Samu Csilla múzeumpedagógus-
nál: 76/461-468, 30/431-8396

Trükkös Békák

A Batthyány Lajos Általános Isko-
lában 6-14 éves gyermekek részé-
re szervezik meg a Trükkös Békák 
tábort június 16. és 18. között, 
amelynek központi szándéka idén 
segítséget nyújtani kicsiknek és 
nagyoknak az elmúlt esztendő 
ijesztő, izgalmas, változásokkal 
teli eseményeinek feldolgozásához. 
Lesznek foglalkozások, finommo-
torikát segítő mozgások, önisme-
retet fejlesztő játékok, kreativitást 
támogató gyakorlatok, stressz- és 
feszültségoldó feladatok, szabad-
téri mozgások, összpontosítás 
gyakorlása, kitartás edzése, mun-
katempó tartása, kézműveskedés, 
csillámtetoválás, arcfestés, közös 
relaxáció. A tábor szervezői külö-
nös hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
a gyermekek az elmúlt hónapok 

váratlan eseményeit, a feszültsé-
geket kidolgozzák magukból, hogy 
jó és kellemes élményekkel cserél-
jék fel azokat. 

Jelentkezés és információ: Se-
res Helén, 06-30/515-8198

Kézműveskedőknek

Ahogyan évek óta, a Móra Ferenc 
Művelődési Központ idén is szer-
vez gyermek kézműves táboro-
kat. 2021-ben 4 turnusban várják 
a 6-12 éves gyermekeket június 
21. és július 16. között, hétköz-
napokon. A járványügyi szabályok 
betartása mellett a maximum tur-
nuslétszám 12 fő. 

Jelentkezés és információ: Fe-
kete Krisztián, 76/466-843

A részvételéhez szükséges do-
kumentumok letölthetők a www.
mfmk.hu/dokumentumok oldalról.

Felszínrehozó 

Immár ötödik alkalommal vár-
ja a gyerekeket a Felszínrehozó 
Alkotótáborába Tarjányi Xénia 
alkotóművész-tanár. A gyerekek 
képzőművészeti technikákkal, iz-
galmas rajzi trükkökkel ismerked-
hetnek meg a napközis táborban. 
Közösségépítő kreatív szabadtéri 
játékok, a meseterápia, és a jobb 
agyféltekés módszerek segítségé-
vel a gyerekek a mesék varázslatos 
szereplőinek, illetve nagy művé-
szek nyomába eredhetnek, a kor-
osztályuknak megfelelő módon. A 
tábor végén szabadtéri kiállításon 
mutathatják be az elkészült alkotá-
saikat a családtagjaiknak. A tábor 
naponta 8 és 16 óra között jelent 

elfoglaltságot, helyszíne: Kossuth 
utca 29-31. Szabad helyek vannak 
még július 5. és 9. között 7-10 éve-
seknek, július 12. és 16. között 11-
14 éveseknek.

Jelentkezés és információ: Tar-
jányi Xénia, tarjanyixenia@gmail.
com

Kosárlabdásoknak

Idén nyáron is megrendezi Kosár-
labdás Sporttáborát a Félegyházi 
Térségi Sportiskola, ahová – az 
igazolt játékosok mellett – olyan 
fiatalokat is várnak, akik megis-
merkednének a kosárlabdázással. 
A tábort június 21-e és 25-e között 
a Kiskunfélegyházi Városi Sport-
csarnokban tartják meg, ahová 
elsősorban a 8 és 14 év közötti 
fiatalokat várják. A tábor fő célja 
továbbra is az, hogy a gyermekek 
kedvet kapjanak a sportoláshoz 
és a kosárlabdázáshoz. Ehhez se-
gítséget nyújtanak a Félegyházi 
Térségi Sportiskola Kosárlabda 
Szakosztályának edzői, akik töb-
bek között labdavezetést, kosárra 
dobást és egyéb taktikus elemeket 
oktatnak korosztálytól függően. 

Jelentkezés és információ: Si-
mon Zoltán, 20/966-9472, Szabó 
Csaba, 30/353-3053

Pingpongozóknak

A Félegyházi Asztalitenisz Sportis-
kola edzőtermében pingpongsulit 
rendeznek a gyermekek számára. 
A kéthetes táborba 6 évestől 18 
éves korig várják a fiatalokat. A 
programokat szakképzett edzők és 
tanárok vezetik. Ennek során elsa-
játíthatók az asztalitenisz alapjai 
és a gyerekek megszerethetik a 
sportágat. A pingpongon kívül ko-
ordinációs feladatok, illetve egyéb 
játékok is szerepelnek a program-
ban, s a tervek szerint strandolás-
ra is jut majd idő.

A tábor tervezett ideje: július 26-
30. és augusztus 2-6.

Jelentkezés és információ: Bene 
Györgyi, 70/439-0536, Pen-
gő-Mura Renáta, 20/417-8595

Izgő-mozgók 
a strandon

Júniusban négy héten át vár-
ja a gyermekeket az Izgő-Mozgó 
Kölyökklub strandtábora. Lesz 
úszásoktatás, edzés, rengeteg já-
ték és kvalitásos művészek által 
vezetett kézműves foglalkozások. 
Augusztus első két hetében pedig 
művészeti tábort tart Kis Virág 
keramikus művész és Kis Judit 
kurátor, médiaművész. A 2004 
óta működő egyesület hitvallása, 
hogy a gyermeki lét egyik fontos 
alapeleme a játék és a mozgás. Az 
értelmi fejlődés szoros összefüg-
gésben áll a mozgásfejlődéssel. 
Éppen ezért alakították ki a mind-
ezeket támogató játéktárukat és 
programkínálatukat. Azért szer-
vezik táboraikat a strandra, mert 
a mozgás a vízben a legegészsé-
gesebb, valamint az ugrálás is ott 
a legkönnyebb és legizgalmasabb. 
De a szárazföldön is hódolhatnak 
a gyerekek kedvenc mozgásfor-
májuknak az ugrálóvárakban és 
trambulinokon, hiszen minden 
téren ez fejleszti legkönnyebben a 
mozgáskoordinációt és egyben az 
önbizalmukat is.

Kids Party 

Hevér Bernadett foglalkoztató tá-
bort szervez a három és tíz év kö-
zötti korosztálynak, ahol akár már 
a kiscsoportosok jelentkezését is 
fogadják (a legkisebbeket délután 
altatni is tudják).

A tábor célja, hogy a különbö-
ző korosztályok együtt tudjanak 
játszani a koruknak megfelelő 
eszközökkel, így mindenki megta-
lálhatja az érdeklődésének megfe-
lelő programot. Mindegyik turnus 
végén meglepetés előadással ör-
vendeztetik meg szüleiket a tábo-
rozók, napközben pedig kinti-benti 
foglalkozások, ének-zene tanítás, 
színjátszás, társasjátékozás, me-
seterápia várja a táborozókat. 
A turnusok június 28-ától július 
2-áig, illetve augusztus 9-étől au-
gusztus 13-áig tartanak. Továb-
bi igény esetén július 5-9. között 
is szerveznek foglalkozásokat. A 
tábornak az Aranyalma Népme-
sepont, a Szakmaközi Művelődé-
si Ház és annak zárt udvara ad 
otthont. 

Jelentkezés és információ: Hevér 
Bernadett, 70/333-6617, babaszo-
barendezveny@gmail.com

Táborozni csuda jó
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Sportszerkesztő: Gubu Zoltán

Küzdelmes szezont követően az 
ezüstérem is szépen csillog a 
Kiskunfélegyházi HTK megyei I. 
osztályú labdarúgócsapatának 
játékosai nyakában, akik elsősor-
ban a tavaszi teljesítményüknek 
köszönhetően lettek másodikak a 
Jánoshalmi FC mögött a ligában. 
Az érmeket és a kupát május 29-
én vették át a Honvéd Sporttele-
pen. Némedi Norbert edző csa-

pata nagyot kapaszkodott előre, 
hiszen ősszel a nyolcadik helyen is 
állt a tabellán. A szezonból mond-
hatni a legtöbbet kihozták a KHTK 
játékosai. Az érmeket Balla Lász-
ló alpolgármester, Szász Roland, 
az MLSZ Bács-Kiskun megyei 
igazgatóságának dél-területi kép-
viselője, illetve ifj. Busa Imre, a 
KHTK labdarúgó szakosztályának 
vezetője adta át.

Ezüstérmet szerzett 
az U19-es lánycsapat

Átvették ezüstérmeiket az Ast-
ra-HFC Kiskunfélegyháza leány lab-
darúgói, akik második helyen zártak 
az U19-es labdarúgó-bajnokság dél-
keleti csoportjában. A csapat tagjai 
közül Czinege Eszter a gólkirályi 
címet is megszerezte, összesen 41 
alkalommal terhelte meg az ellen-
felek kapuját. A félegyházi csapat az 
előzetes várakozásokat felülmúlva 
elsősorban a tavaszi menetelésének 
köszönhetően érte el a második he-

lyet a minden bajnokiját megnyerő, 
így százszázalékos mérleggel záró 
Gyulai Amazonok mögött. A csa-
pat tagjai: Vámos Viktória, Vidéki 
Orsolya, Gál Tímea, Baksa Lili, 
Csenki Mária, Károly Annabella, 
Hajagos Vivien, Czinege Eszter, 
Pöszmet Eszter, Papp Tamara, 
Novák Gabriella, Pallagi Vivien, 
Kovács Alexandra, Kádár Kíra, 
Molnár Kleopátra, Szabó Hajnal-
ka. Edző: Abonyi Péter.

Kézilabdás évértékelés

Befejeződtek a felnőtt és utánpót-
lás kézilabda-bajnokságok, ame-
lyekben a P&P Kiskunfélegyházi 
HTK is érdekelt volt. A félegyházi 
együttes hat fiú és férfi korosztá-
lyos csapattal működött a 2020/21-
es szezonban. Utolsóként a megyei 
I. osztályú férfi felnőtt bajnokság 
zárult le, amelyben a fiatal félegy-
házi játékosokra építő P&P KHTK 
a 9. helyet szerezte meg. A tavasz 
során szép győzelmeket ért el az 
együttes, amik mindenképpen elő-
remutatóak a jövőt illetően. Isán 

András szakosztályvezető elmond-
ta, alkalmazkodtak a járványhely-
zet adta körülményekhez, az idény 
minden mérkőzését nézők nélkül 
rendezték. A félegyházi fiatalok-
ra építő megyei csapat előtt még 
hosszú út áll. A bajnokság kicsit 
hektikusan alakult, a fejlődés már 
az eredményekben is kezd megmu-
tatkozni. Ebben az évben öt serdü-
lőkorú játékos jutott lehetőséghez a 
felnőttek között és ez a létszám a 
tervek szerint a közeljövőben még 
tovább bővül.

Megkapták 
ezüstérmeiket 

Óriási bravúrt hajtott végre Bá-
rány-Almási Bianka, a Kiskunfél-
egyházi Birkózó SE versenyzője a 
Tatabányán megrendezett diák II-es 
szabadfogású magyar bajnokságon. 
Ezt a versenyt a 10-11 éves fiúknak ír-
ták ki, de lányok is elindulhattak rajta. 
Bianka úgy döntött, hogy szerencsét 
próbál és nagyon jól tette. A 63 kg-os 
súlycsoportban minden ellenfelét le-
győzve szerezte meg a bajnoki címet. 
A félegyházi birkózólányok már két év-

tizede remekelnek a hazai és nemzetkö-
zi versenyeken. Különböző korosztályos 
Európa- és világbajnokságokon is meg-
mérettették magukat, Lőrincz-Szabó 
Emese révén pedig Eb-ezüstéremmel 
is büszkélkedhetnek. Olyan is akadt 
közülük, aki szépségversenyt nyert a 
sportágban, de most Bianka az első, 
aki a fiúk mezőnyében tudott országos 
bajnokságon a legjobb lenni. Edzői: Ván 
Jenő, Szabó József, Kelemen András 
és Polyák Dániel. 

Női birkózósiker
a fiúk mezőnyében 

Megnyerte a megyei II. osztályú 
labdarúgó-bajnokság északi cso-
portját a Kiskunfélegyházi HTK II., 
amely hazai környezetben harcolta 
ki az aranyérmet. A KHTK II. min-
den előzetes várakozást felülmúlva 
lett első. Másodikként a Kiskunmaj-
sai FC végzett, míg bronzérmes a 
Nyárlőrinci LSC lett. A lefújást 
követően a közös ünneplés sem 

maradt el. A szurkolók vastapssal 
köszönték meg a játékosok éves 
teljesítményét, munkáját.

Bács-Kiskun Megyei II., Észak 
26. ford., 05. 29.

Kiskunfélegyházi HTK II. – SC 
Hírös-Ép Egyesület 2-0 (2-0)

Gólszerzők: Oroszi Dániel 10. 
p., Polgár Szabolcs 32. p.

Piros lap: Kulcsár Gábor 57. p.

Bajnoki címet szerzett 
a KHTK II.
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Miután az 1872. évi VIII. tör-
vénycikk megszüntette a céhe-
ket, és az ipartevékenységet 
bárki számára lehetővé tet-
te, az iparosok működését az 
1884. évi XVII. törvénycikk ipa-
rengedélyhez kötötte. Ettől az 
évtől kezdve készült az iparo-
sokról nyilvántartás (lajstrom). 

Az építészek, építőmesterek és 
kőművesmesterek a lajstrom 
szempontjából azonos kategóriába 
tartoztak, vagyis az egyszerű kő-
művesmester is ugyanúgy kőmű-
ves iparra bírt engedéllyel, mint az 
akár kastélyokat tervező építész. 
A kőművesipar-engedéllyel bírók 
megélhetését a lakosság megren-
delései biztosították: Kiskunfél-
egyházán elsősorban polgár- és 
parasztházak, istállók, gazdasági 
épületek, színek építésére és javí-
tásokra, átalakításokra, toldások-
ra volt szükség.

Az első kiskunfélegyházi össze-
írás szerint 1883-ban még nem 
működött építőiparos a városban, 
1897-re viszont már 11 fő dolgo-
zott ebben a szakmában. 1950-ig 
összesen 78 építő- és kőműves-
mester tevékenykedett a városban. 
Ők átlagosan 12,4 évet töltöttek a 
szakmában, de a 72 főből csak 13 
rendelkezett hosszabb, 20-29 éves 
tapasztalattal, és mindössze csak 
4 fő működött 30 évnél tovább. Az 
1896 és 1914 között kért iparen-
gedélyek mintegy felét 1914 előtt 
vissza is adták, ami jelzi a megél-
hetési lehetőségek korlátait.

Kiskunfélegyháza lakosainak 
gazdasági ereje sohasem bírt egy-
szerre 16-17 kőművesnél többet 
eltartani a városban, ami azért kü-
lönös, mert a város építőiparának 
legjelentősebb figurái közül egyik 
sem helyben született. Ujszászy 
János és Lantos István Csong-
rádról, Majláth József pedig 
Nagykőrösről származott. Közülük 
is elsősorban Ujszászy emelkedett 
ki folyamatos innovációi révén. Ő 
még 1864-ben céhes keretek kö-

zött kezdett dolgozni, hosszú év-
tizedeken keresztül képes volt al-
kalmazkodni a piac folyton változó 
körülményeihez, és lett Kiskunfél-
egyháza építészetének meghatáro-
zó alakja 1890 és 1914 között, sőt, 
még az első világháború után is.

Az első világháború cezúrát je-
lent Kiskunfélegyháza építőipará-
ban (is). A nagyobb vállalkozások 
túlélték az építőipari visszaesést, 
az 1914 előtt elindult vállalkozá-
sok közül azonban csak hat tudta 

folytatni tevékenységét, de őket is 
magával sodorta az 1929/30-as 
gazdasági világválság. 1930 után 
teljesen lecserélődtek a helyi épí-
tőipar szereplői, azok azonban, 
akik az 1930-as években kezdtek 
dolgozni, 1950 után is folytatták a 
munkát. Mindannyiuk keze munká-
ja hozzájárult a városkép alakulá-
sához a 20. században, nagyrészt 
nekik köszönhetően ismerjük Kis-
kunfélegyházát jelen formájában.

 Brunner Attila
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Hirdetés

Itt a nyár, kapcsolódj ki!
Felújított PRÉMIUM notebook-ajánlatunk:
NEC VersaProVX-H: Intel Core-i3 4000, 4 GB mem., 120 GB SSD, Wifi, 
DVD-író, 15,6”-os kijelző, 1 év gar.                   Br. ár: 102.990 Ft

Toshiba SatelliteB651: Core-i7 2640, 
4 GB mem., 320 GB HDD, 15,6” kijelző, 
1 év gar. Br. ár: 94.990 Ft

Lenovo Thinkpad T430: Core-i5 3320, 
4 GB mem., 120 GB SSD, webcam, DVD, 
14,1”-os kijelző, ½ év gar. Br. ár: 119.990 Ft

ÚJ notebook-ajánlatunk:
Asus X543M: Intel Dual N4020, 4 GB mem., 
256 GB SSD, Wifi, webcam, 15,6”-os kijelző, 
2 év gar. Br. ár: 172.990 Ft

Lenovo V15-IIL: Intel Core i3-1005G1, 
8 GB mem., 256 GB SSD, Wifi, webcam, 
15,6”-os kijelző, 2 év gar. Br. ár: 224.990 Ft

Kőműves iparengedélyek 
Kiskunfélegyházán

ÚJSZÜLÖTTEK:
Nagy Mira (anyja neve: Tapodi Tí-
mea), Boros Attila (Bagi Petra), 
Kurucz Gergő (Bodrogi Réka), 
Böröczi Tamás (Kurucz Beáta), 
Balogh Bence (Karsai Dóra), Bar-
na Ádám (Barna Tünde)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
Szász Anett Zsuzsanna – Botos 
István, Závori Erika – Pap-Szigeti 
Róbert, Molnár Alexandra – Csá-
nyi László, Dancsa Mónika – Fe-
kete Martin, Kollár Noémi – Polyák 

Dániel, Minkó Adrienn – Csúri Vik-
tor, Bozsó Brigitta Krisztina – Pajlo-
vics Zoltán Dávid, Tóth Nikoletta – 
Balázsik Tibor

MEGHALTAK:
Lajos Ferencné Takács Eszter, La-
jos József, Császár Diána Veronika 
– Kiskunfélegyháza, Marosi Sára 
Terézia – Kecskemét, Szatmári 
Imréné Kállai Erzsébet – Tiszaal-
pár, Seres Ferencné Iványi Katalin 
– Szabadszállás, Gulyás Ferencné 
Ritka Margit Magdolna – Jász-
szentlászló, Juhász Györgyné Csá-
nyi Julianna – Pálmonostora, Cseh 
Istvánné Róza Ilona – 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
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