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Tulipánmező a százéves platánok árnyában

Fotó: Görög Anita

Tulipánmezők hirdetik a tavaszt Félegyháza főutcáján. A ter-
mészet szigorú rendje szerint a februárban kinyílt hóvirágokat, 
sáfrányokat, a márciusban virágot bontó nárciszokat, puskíniá-
kat és szellőrózsákat követik a harsogó levelű, egyenes szárú, 
ölelkező szirmú pompás virágok. Amikor a 60 ezer virághagyma 
– több mint felerészben tulipán – a város köztereinek virágos-
kertjeibe került, még egyikünk sem sejtette, hogy idén más lesz 
az április, mint amit elképzeltünk. Senki sem tudhatta, hogy mire 
újjászületik a természet, sokan kényszerű, vagy önként vállalt 
karantént töltve nem láthatják csodáit. 

De a tavasz nem tud járványról, 
kijárási korlátozásról, félelemről 
és tanácstalanságról… Egyszerű-
en csak teszi a dolgát, és hirdeti az 
életet a bajok, nehézségek, gondok 
közepette is. Most éppen kedves 
kis hírnökeivel, a szemkápráztató 
színekben pompázó tulipánok-
kal. Szívszorítóan nehéz ezekben 
a percekben is otthonmaradást, 

fegyelmet és lemondást kérni. Az 
unoka öleléséről, a családi húsvéti 
ebédről, a nagyi almáspitéjéről, és 
még a tavaszi tulipánmező lélek-
melengető látványáról is… Mégis 
azt kérjük: érjék be ezekkel a fo-
tókkal, és maradjanak otthon! Hús-
vétkor is. Ragyogó napsütésben is. 
Tulipánvirágzáskor is…

 Folytatás a 2. oldalon!



2020. április 10.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK2

A koronavírus-járvány lassítása érdekében bevezetett kijárási 
korlátozás miatt csak indokolt esetben hagyhatjuk el otthonun-
kat. A négy fal között hasznosan is eltölthetjük az időt és átvé-
szelhetjük a következő időszakot – derül ki a félegyháziak vála-
szaiból. Körkérdésünk ezúttal a személyes találkozást mellőzve 
készült, így nyilatkozóinkról nem készült fotó.

Tímárné Mária (64): – A lerom-
lott egészségi állapotom miatt fo-
kozottan vigyáznom kell ebben a 
járványos időszakban. Eddig sem 
mentem el feleslegesen otthonról, 
a kijárási korlátozás miatt még 
inkább betartom a szabályokat. 
Mindenkinek azt ajánlom, hogy vi-
gyázzon magára és embertársaira, 
hiszen bárki elkaphatja a vírust. 
Ne mozduljunk ki otthonról, csak 
indokolt esetben. Hasznos elfog-
laltságnak tartom a könyvolvasást, 
ami frissen tartja az elmét. Nem 
mellesleg az otthoni tanulásra, 
továbbképzésre is megnyílik a 
lehetőség.

Váradi Viktor (28): – Haza kel-
lett jönnöm Németországból, így 
most itthon vészelem át a követ-

kező heteket, hónapokat. Bízom 
benne, hogy mielőbb rendeződik a 
helyzet és visszamehetek dolgozni. 
Sokan hazajöttek, alkalmazkodni 
kell a helyzethez. Az itthon töltött 
időm nagy részében főzök, vagy 
sorozatokat nézek. Próbálom le-
kötni magamat. A takarításra és 
egyéb dolgokra is több időm jut. 
Annak örülök, hogy Berlint még 
akkor hagytam el, amikor még nem 
volt annyira fertőzött.

Lovas Mártonné (65): – A mos-
tani helyzet korlátoz sok minden-
ben, de próbálok alkalmazkodni. 
Három hete nem mentem ki az ut-
cára, a bevásárlást másra bízom. 
Szabadidőmben kertészkedek, il-
letve olvasok és tévét nézek. Nem 
szabad elhanyagolni magunkat, a 

sportolásra a test karbantartására 
is ügyelnünk kell. Ami nehézséget 
okoz, az a gyermekek és az unokák 
hiánya. Velük csak interneten és 
telefonon beszélhetek.

Hideg László (62): – Nagyon 
rosszkor jött a bokszegyesüle-
tem számára a koronavírus. A 
diákolimpiára készültünk, de az 
edzéseket abba kellett hagynunk. 
Leállt a teljes sportélet. Alkal-
mazkodva a helyzethez, a ver-
senyzőknek egyéni edzésterveket 
készítek, és interneten keresztül 
adok tanácsokat az otthoni felké-
szüléshez. Sajnos nem lehet tud-
ni, hogy a járvány mikor ér véget. 
Nemsokára 63 éves leszek, ezért 
a szabályokat és az intézkedése-
ket betartom, az unokámat sem 
látogatom.

Laczkó Róbert (42): – Mint 
mindenki mást, úgy engem és a 
családomat is mélyen lesújtott a 
világjárvány. Az NB II-es KKC ko-
sárlabdaedzőjeként, illetve spor-
tember lévén próbálok pozitívan 

hozzáállni és kitartani a jelenlegi 
állapotokban. A lányokkal nagyon 
sokat edzünk idehaza Szerbiában. 
A nagyobbik kislány U14-es szerb 
korosztályos válogatott és nagyon 
sokat tudunk segíteni egymásnak a 
gyakorlatok megtervezése terén. A 
minap tettünk fel a YouTube-ra egy 
erősítő gyakorlatokból álló videót, 
labdával. Beosztjuk, hogy ki mikor 
megy bevásárolni és vinni ezt-azt 
a nagyszülőknek, hisz ők koruk-
nál fogva még jobban korlátozva 
vannak a kijárás terén. Emellett 
sokat társasjátékozunk. A József 
Attila iskola U11-es kosárlabda-
csapatommal online dolgozunk, 
e-mailben és interneten tartjuk a 
kapcsolatot, amin keresztül kü-
lönböző feladatokat kapnak. Ezen 
alkalmat megragadva nagyon meg 
szeretném őket dicsérni, jók a visz-
szajelzések, elvégzik a feladatokat 
és pluszban tesznek fel különböző 
videókat a csoportjukba. Bízunk 
benne, hogy mihamarabb túl le-
szünk a nehezén. G. Z.

KÖRKÉRDÉS: Mivel tölti az idejét otthon?

Folytatás az 1. oldalról!
Nagy Ágnes városi főkertésztől 

tudjuk, hogy ez az ismert és ked-
velt hagymás növény Kis-Ázsiából 
származik, természetes élőhelyei 
hegyi rétek, lombhullató és vegyes 
erdők, mérsékelt övi sztyeppek és 
mediterrán cserjések. A hagyma a 
szélsőséges hideg, meleg és szá-
raz időjárás elleni védekezés ki-
tűnő eszköze, ide húzódik vissza a 
növény a fagyos télben és a forró, 
száraz nyárban. A tulipán termé-
szetes élőhelyeiről máig nem egé-
szen feltárt módon került Európá-
ba, dokumentálhatóan az 1550-es 
évek végén. Kevéssé, vagy inkább 
alig ismert, hogy a Kárpát-meden-
cében 1835-ben, a Kazán-szoros-
ban és a Vaskapuban is fedeztek 
fel ott honos tulipánfajt, aminek 
a Tulipa Hungarica Borbás nevet 
adták. A néprajzkutatás a magyar 
népművészetben használt tulipán 
motívumot az egyik legrégebbi vi-
rágmotívumként tartja számon. 
Különösen izgalmas kérdés, hogy 
az 1526-os mohácsi vészt köve-
tő török uralom milyen szerepet 
játszhatott a tulipán világhódítá-
sában, hiszen azt megelőzően a 
magyar reneszánsz kultúra már 
fontos nyugat-európai kapcsolato-
kat ápolt. Mindenesetre a törökök 
híresen szép kertkultúrát hoztak 
ide és honosítottak meg Magyar-
országon. A hollandoknak köszön-

hetően a tulipánnak mára rengeteg 
fajtája ismert, gyakorlatilag vala-
mennyi színben, pompásabbnál 
pompásabb árnyalatban megtalál-
ható. Már a választás sem könnyű. 
Ebből a bőségből kapunk ízelítőt 
most Félegyházán. 

A főkertész szerint a tulipán 
gondozása nem bonyolult: szereti 
a tápdús talajt, az elvirágzott vi-

rágszárakat el kell távolítani, aztán 
hagyni, hogy a levél a hagymára 
dolgozzon. A városi virágoskertek-
ben felszedésüket később sem ter-
vezik, inkább egyfajta frissítés a cél. 

Mindeközben a tavasz teszi a 
dolgát, engedelmeskedve a ter-
mészetet átrendező, újjászülető 
életnek. Nem ismeri kételyeinket, 
érzéseinket, megrendült valónkat, 

nem tud vészhelyzetről, a megáll-
ni látszó világról… De elementá-
ris erővel üzeni, hogy minden jóra 
fordul. Megmutatja az életet és a 
szeretetet, amivel a vészhelyzet 
után megújulva, szabadon, maszk 
és gumikesztyű nélkül – akár köny-
nyes szemmel – lehet megölelni 
egymást.

 Nagy Ágnes – Tóth Timea

Fotó: Fantoly M
árton
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Nem vesznek fel új ellátotta-
kat a félegyházi Szivárvány 
Személyes Gondoskodást 
Nyújtó Intézménybe. Az Em-
beri Erőforrások Minisztériu-
ma (EMMI) pedig látogatási 
tilalmat és ezzel egyidejűleg 
az Országos Tisztifőorvos 
intézmény-elhagyási tilal-
mat rendelt el. Az intézke-
dések célja az ellátottak 
védelme és megóvása a 
járványveszélytől.

Az intézmény elhagyása ki-
zárólag indokolt esetben (szük-
séges egészségügyi vizsgálat 
elvégzése, közeli hozzátartozó 
elhalálozása), az intézményve-
zető külön engedélyével lehetsé-
ges. A félegyházi otthonokban a 
hozzátartozóknak biztosítják a 
telefonos kapcsolattartást. Kü-
lönös figyelmet fordítanak arra, 
hogy az ellátottak és a dolgozók 
betartsák a higiénés előíráso-
kat. A dolgozóknak, bizonyos 
munkakörökben, a munkavégzés 
során eddig is kötelező volt a 
védőeszközök használata (száj-
maszk, gumikesztyű, védőruha), 
ezt most kiterjesztették minden 
dolgozóra. Rájuk különösen nagy 
felelősség hárul, hogy munka-
időn túl is gondoskodjanak saját 
és családjuk védelméről, hogy a 
fertőzéstől védjék az ellátotta-
kat, zavartalanul biztosítani tud-
ják az intézményi működést.

Az ellátottaknál megszüntet-
ték a csoportos foglalkoztatást, 
és nagy hangsúlyt fektetnek az 
egyéni megbeszélésekre, jó idő 
esetén az intézmény kertjében is 
lehetőség van sétára, beszélge-
tésekre, ami csökkenti a bezárt-
ság érzését, de a hozzátartozók 
jelenlétét nem tudják pótolni 
– tájékoztatta Gálig Erzsébet 
intézményvezető a Félegyházi 
Közlönyt.

Kijárási tilalom a hajléktalanoknak
A kiskunfélegyházi Hajléktalanok Átmeneti Szállója nem 
fogad újabb rászorulókat. Március 19-étől az ott élők 
számára kijárási tilalmat is elrendeltek. Csak különösen 
indokolt esetben, a szakmai vezető engedélyével lehet 
elhagyni az intézményt, munkavégzés (igazolt, hivatalos 
munkaviszony esetén), illetve indokolt egészségügyi el-
látás miatt. 

A veszélyhelyzet miatt az intéz-
ményen belül átrendezték a he-
lyiségeket úgy, hogy a bent tartóz-
kodók biztonságosabb távolságra 
legyenek egymástól. Jelen hely-
zetben különösen fontos az el-
különítő helyiségek (női és férfi) 

készenlétben tartása. A dolgozók 
fegyelmezetten viszonyulnak a 
rendkívüli helyzethez. A védőfel-
szerelést biztosítani és viselni 
kell, a takarítást illetve fertőtle-
nítést a kiadott protokoll szerint 
fokozott gyakorisággal végzik. 

Létszámstop 
és látogatási 
tilalom

Maszk a lakosságnak

Eddig több mint 6000 maszkot 
juttatott el a félegyházi lako-
soknak az önkormányzat, és 
még további 6000 maszk var-
rásához elég anyaggal rendel-
kezik. Jelenleg napi 800 masz-
kot készítenek az intézmények 
dolgozói és a civil segítők. 

Csányi József polgármestertől 
megtudtuk azt is, hogy a háziorvo-
sok, fogorvosok és asszisztenseik 
részére magasabb védelmet nyújtó 
FFP2 maszkokat vásárolt a város.

A tavaszi időjárás beköszöntével 

eltörölték a korosztályok között 
eddig alkalmazott időkorlátokat, 
így 9 és 16 óra között bárki elvihe-
ti a háztartásonként 2 darab mos-
ható maszkot az Egészségközpont 
előtt, a szabad levegőn felállított 
elosztóhelyről.

A külterületen élő 65 év felet-
tieknek, valamint a város teljes 
területén élő mozgáskorlátozot-
taknak, nehezen mozgóknak to-
vábbra is kiszállítják háztartáson-
ként a 2 maszkot. Az igényeket 
névvel, címmel, telefonszámmal a  
szocialis@kiskunfelegyhaza.hu 

címre legyenek szívesek eljuttatni, 
vagy a 76/562-030 és a 76/562-
003-as számon jelezni.

A maszkokat az átvétel után 
szükséges magas hőmérsékleten 
kimosni és kivasalni! Fontos tudni, 
hogy a maszkok csak korlátozott 
védelmet adnak viselőjüknek, és 
4 óra elteltével kötelező azokat 
magas hőmérsékleten kimosni és 
kivasalni. A maszkviselés önma-
gában nem elég a védelemhez, és 
semmiképpen sem helyettesíti a 
többi higiénés szabály, valamint a 
biztonsági távolság megtartását!
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Húsvét üzenete
Az alábbi sorokat régebbi írá-
saim között találtam. Nem tu-
dom már, hogy mennyi belőle 
az én gondolatom és mennyi 
a másoktól merített, de közre-
adom, mert igaz.

Jézus nem akarja, hogy sajnáljuk 
őt. Szenvedése és kereszthalála 
bármily szomorú eseménynek tű-
nik is, valójában diadalmenet – Is-
ten végtelen szeretetének diadal-
menete. S a húsvét hajnala a csúcs. 
A feltámadás! Ha Jézus feltámadt, 
mi is feltámadunk! Ez örömünk 
oka. És ma valóban örvendezünk. 

De Jézus nem ezt akarja. Pon-
tosabban többet akar. Azt akarja, 
hogy megértsük miért szenvedett, 
miért halt meg és miért támadt 
fel. Mert az Istentől kapott öröm 
lényege nem az, hogy megesszük a 
sonkát, hogy együtt a család, hogy 
egymás nyakába borulunk az ün-

nepi koccintás után. Persze ez is 
hozzátartozik. 

Az Istentől kapott öröm nem fér 
belénk. Indít. Űz. Hajt. Megérti és meg 

akarja értetni a Titkot, 
az igazi üzenetet:

hogy az élet értelmes, 
hogy az élet feladat, nem sodródás, 
hogy az életet komolyan kell venni, 

hogy mindig van újabb esély, 
hogy küldetésünk van, 

hogy a szeretet mindent le tud győzni.

Jézus nem azt akarja látni, hogy 
örvendezünk,

hanem azt, hogy örömünk tevékeny 
örömmé válik.

„Lehet, hogy a fájdalom emlé-
keztet arra, hogy élünk, a szeretet 
viszont arra emlékeztet, hogy miért 
élünk.” (Trystan Owain Hughes)

Rónaszéki Gábor
plébános

Megkezdődött a nagyheti felkészülés a félegyházi határban. Az 
út menti keresztek állítóinak leszármazottai, a közeli tanyákon 
élők szükség esetén lemeszelik a keresztet, kitisztítják a kör-
nyezetét, virágokat ültetnek.

Sajnos sok kereszt szorul felújí-
tásra, a téli fagyok kárt okoznak 
a fából, homokkőből készült szak-
rális alkotásokban. Egyre több 
helyen illetéktelen kezek nyomán 
eltűnnek a keresztfülkékből a 
Mária-szobrok. 

Néhány kereszt uniós támoga-
tással, mások jóérzésű emberek 
költségén újultak meg. Így történt 
2015-ben a Molnártelepen is a 
Russai-kereszttel a Jégh család 
jóvoltából, az elmúlt évben pedig 
a halasi úti Darányi-kereszttel.

Ezt a keresztet Darányi Imre 

neje, Kasza Anna és családja ál-
líttatta vörös gránitból 1928-ban 
a Halasi úton, a haleszi iskolától 
2 kilométerre. A keresztet a hát-
só oldalán a II. világháború alatt 
súlyos sérülés érte, amit gondos 
kezek az akkor rendelkezésre álló 
anyagokkal kijavítottak. 

PG-s (Petőfi Gimnázium) jóba-
rátom, dr. Kurucz László bal-
eseti sebész főorvos, aki jelenleg 
Budapesten él, nyugállományba 
vonulása után olvasta az Út menti 
keresztek Kiskunfélegyházán al-
bumot. Hálát adva sorsáért, arra 

a gondolatra jutott, hogy helyre-
állíttatja a keresztet, amelynek 
korpusza is több helyen kilyukadt. 
Döntését családja messzemenőkig 
támogatta. Öccse, Kurucz István, 
Félegyházán élő testnevelő tanár 
segítségével felvette a kapcsolatot 
Bozóki István kőfaragó mesterrel, 
aki szívesen fogott a munkához. A 
Darányi család leszármazottai 
nevében Tóth Istvánné, Darányi 
Imre lánya örömmel egyezett bele 
a felújításba, vállalva a kereszt 
környékének gondozását. 

A gyönyörűen felújított alko-
tást Hajagos Gyula esperes ál-
dotta meg 2019. június 16-án. A 
mai, koronavírusos időszakban a 
templomok a fertőzés megszűné-
séig ideiglenesen bezártak. Az út 

menti keresztek adják a lehetősé-
get a környékén lakók számára az 
ottani imádságra, húsvéti virágaik 
elhelyezésére. H. S.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia március 22-étől elrendelte, hogy a templomok-
ban nem lehet nyilvánosan szentmisét és szertartásokat tartani. 
Az új, szokatlan helyzetről a félegyházi Szent István Egyházköz-
ség plébánosával, Hajagos Gyula atyával beszélgettünk. 

– Én harminchetedik éve vagyok 
pap és eddig egyszer sem fordult 
elő az, hogy rendeletben szabályo-
zott módon, zárt ajtók mögött kell 
a szentmisét megtartani. Március 
22-e volt az első nap, amikor át-
mentem a templomba, az ajtót be 
kellett zárni és a falaknak miséz-
tem. Döbbenetes élmény volt szá-
momra, soha nem éltem még meg 
ilyet – mondta Gyula atya. 

Véleménye szerint mindenki-
nek nagyon nehéz ez a helyzet, 
hiszen a helyi hívek életéhez 
hozzátartozik, hogy vasárnap 
elmenjenek a szentmisére, eh-
hez igazítják napi beosztásukat, 
életüket. Jelenleg a templomaj-
tók csak meghatározott időben 
vannak nyitva, de a mindennapos 
szentmisék idejére bezáródnak 
és a szertartás zárt kapuk mö-
gött zajlik, hívek nélkül.

A plébános elmondta, hogy az 
emberek, akikkel beszélt, nagyon 
nehezen fogadták el azt a hely-
zetet. Bíznak abban, hogy ez az 

állapot gyorsabban lecseng, így 
kevesebb áldozata lesz a járvány-
nak a korlátozások által és aztán 
visszatérhet az élet a normális 
kerékvágásba. 

Az internet adta lehetősége-
ket is igyekeznek kihasználni, 
hiszen az egyházközségnek van 
saját Youtube-csatornája és Fa-
cebook-oldala, ahol evangéliumi 
részletet olvasnak fel, beszéde-
ket, gondolatokat osztanak meg, 
aktuális híreket közölnek, ame-
lyek fontosak az egyházközség 
életében. Hisznek benne, hogy 
így minél több emberhez eljut ez 
a lelki táplálék, hiszen most, hús-
vét előtt kiemelten fontos liturgi-
kus időszak van.

Gyula atya arra kéri a híveket, 
hogy a Nagyhét szertartásaiba 
kapcsolódjanak be lelkileg, kísér-
jék ily módon az eseményeket. Az 
interneten, a magyarkurir.hu, ka-
tolikus hírportál oldalán olvasha-
tó napra lebontva egy olyan írás, 
ami a lelki ráhangolódást segíti. 

Újjászületett a Darányi-kereszt

Mise, zárt ajtók 
mögött
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Változik az óvodai beiratkozások rendje
Az emberi erőforrások minisztere – a kialakult járványügyi veszély-
helyzetre tekintettel – a 7/2020. (III.25.) EMMI határozata alapján 
a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatko-
zásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. 

A 2020/2021. nevelési évre tör-
ténő óvodai beiratkozás rendje 
az alábbiak szerint történik:
1. Ha a szülő nem a lakóhely szerint 
kötelező felvételt biztosító óvodába 
szeretné gyermekét beíratni, akkor 
erre irányuló szándékát április 17-
ig kell az általa választott óvoda 
vezetőjének eljuttatni elektronikus 
úton, telefonon vagy különösen 
indokolt esetben személyesen. A 
szándéknyilatkozatban meg kell je-
lölni a kötelező felvételt biztosító 
óvoda nevét és címét is.

A szándéknyilatkozatokat az aláb-
bi e-mail címre kell megküldeni:

felegyhaziwaldorf@gmail.com
constantinum@constantinum.hu

felegyhaziovi@gmail.com 

2. A körzettel nem rendelkező óvo-
dák a beiratkozást április 20-áig 
tartják úgy, hogy az óvoda vezető-
jéhez beérkező szülői szándéknyi-
latkozatok alapján – a veszélyhely-
zet által megkövetelt egészségügyi 
szempontokra figyelemmel – az 
óvoda tájékoztatja a szülőt a részé-
re rendelkezésre álló beiratkozási 
időpontról. Az óvodába való felvé-
teléről április 20-áig dönt az óvoda 
vezetője, amelyről értesíti a szülőt.

3. A kötelező felvételt biztosító óvo-
dák április 21-éig hivatalból felve-
szik a körzetbe tartozó azon gyer-

mekeket, akik április 20-áig nem 
kértek, vagy nem nyertek felvételt a 
Waldorf Óvodába vagy a Constanti-
num Óvodába. A kötelező felvételt 
biztosító óvoda vezetője a felvétel-
ről értesíti a szülőt. A beiratkozás-
hoz szükséges iratok bemutatására 
a gyermek első óvodai nevelési nap-
ján kerül sor.

Amennyiben az óvoda a kötelező 
felvételi kötelezettség teljesítését 
követően további felvételi kérelme-
ket is teljesíteni tud, akkor az óvoda 
vezetőjéhez április 17-éig eljuttatott 
szülői szándéknyilatkozatok alapján 
– a veszélyhelyzet által megköve-
telt egészségügyi szempontokra fi-
gyelemmel – tájékoztatják a szülőt 
a rendelkezésre álló beiratkozási 
időpontról.
Beiratkozáshoz szükséges 
iratok:

– a gyermek nevére kiállított sze-

mélyazonosságot igazoló hatósági 
igazolvány (a gyermek születési 
anyakönyvi kivonata, vagy személyi 
igazolványa),

– a gyermek lakcímkártyája,
– a gyermek TAJ kártyája,
–  a szülő személyazonosságát 

igazoló hatósági igazolványok 
(személyi igazolvány),

– a szülő lakcímkártyája.
A fentieket összefoglalva csak 
azoknak a szülőknek kell a letölthe-
tő szándéknyilatkozatot kitölteni és 
eljuttatni a megadott e-mail címre 
április 17-éig, akik a Constantinum 
Óvodába, a Waldorf Óvodába, vagy 
a Kiskunélegyházi Napköziotthonos 
Óvoda nem lakóhely szerinti körze-
tében lévő tagóvodájába szeretnék 
gyermeküket beíratni.

A többi kisgyermeket – a lakcím-
nyilvántartás alapján – a körzeti 
óvodába hivatalból beírják.

Maszk tanároknak, diákoknak
200 maszkot varrtak meg az iskola saját anyagából a Kossuth Lajos 
szakiskolában a varró tanulók, a felnőttoktatásban részt vevő taná-
rok és a szakoktatók. Felmérték az igényeket a dolgozók és a tanulók 
között, és április elején elkezdték a kiosztásukat az iskolában – tájé-
koztatta lapunkat Ágoston Tibor igazgató. 

Nem fogad személyesen 
ügyfeleket az EFI
A koronavírus-járvány következtében április 1-jétől az alábbiak 
szerint változott az EFI ügyfélfogadási rendje. A veszélyhelyzet 
fennállása alatt nem áll módjukban személyes ügyfélszolgála-
tot biztosítani, viszont telefonon és online elérhetőek, keressék 
őket bizalommal! Telefonon és online az alábbi szolgáltatásokkal 
állnak a lakosság rendelkezésére:

Tóth Katalin EFI irodavezető
+36/20 230-7567

Tanácsadás egészségügyi és 
pályaorientációs témakörökben, 

életmódtanácsadás.
Hétfőtől péntekig  

9 és 12 óra között

Modok Ágnes  
EFI mentálhigiénés vezető

+36/20 230-7634
Pszichológiai tanácsadás, 

krízisintervenció, 
változásmenedzsment.

Hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között

Ficsór Anita EFI mentális 
egészségfejlesztő
+36/70 382-7887

Gyermeknevelés, konfliktuskezelés, 
tanácsadás időseknek.

Hétfőn és szerdán  
13 és 15 óra között 

Pappné Szabó Szilvia  
EFI munkatárs

+36/70 313-1003
Tanácsadás egészségügyi 

témakörökben, fertőzésmegelőzéssel 
kapcsolatosan.

Kedden és csütörtökön  
11 és 13 óra között

Surányiné Pap-Ferenc Izolda  
EFI mentális egészségfejlesztő

+36/70 431-6702
Mentálhigiénés tanácsadás telefonon, 

illetve online a www.ujkomplex.hu 
webes felületen keresztül.

Hétfőtől péntekig 9 és 12 óra között

Szívós Péterné Lídia EFI munkatárs
+36/70 337-5887

Gyászfeldolgozás, veszteségkezelés, 
egészségügyi tanácsadás.

Hétfőn és szerdán  
10 és 12 óra között 

Szalontai Enikő dietetikus
+36/30 545-0270

Táplálkozási tanácsadás, diétás ételek 
otthoni elkészítése, „karanténkonyha”.

Kedden és csütörtökön  
13 és 15 óra között

Elmarad a Libafesztivál

Elmarad idén Félegyháza egyik legnagyobb ünnepe is, a szep-
temberre tervezett XXII. Libafesztivál. Erről közleményben tájé-
koztatta a város lakosságát Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Fe-
renc Művelődési Központ igazgatója, Csányi József polgármester 
és dr. Horváth Sándor, az Integrál Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Mint elmondták, a rendezvény-
re szánt pénzt átcsoportosítják 
a koronavírus-járvány okozta 
gazdasági nehézségek orvos-
lására. Hangsúlyozták: a jelen 
helyzetben meghozott felelős 
döntéssel mindannyiunk egész-
ségét óvják. A félegyháziak szá-
mára is szomorú hír, hogy a már 

21 éve megtartott fesztivál idén 
ősszel elmarad, ami színvona-
las programjaival várta a város 
apraját-nagyját és az ország 
minden részéről idelátogató 
vendégeket.

Megértésüket köszönve kérik, 
hogy vigyázzanak magukra, csa-
ládjukra, embertársaikra!
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Egyelőre tartják még  
a munkaerőt

A RollSped Kft. 25 éve üzemel Kis-
kunfélegyházán. Hatvan kamionjuk 
járta folyamatosan Európa és Ma-
gyarország országútjait. A korona-
vírus megjelenése óta azonban a 
legtöbb európai üzem leállt, ahova 
szállítottak, így sofőrjeiket haza-
hívták. Belföldön még 15 autójuk 
naponta útnak indul. Sofőröket még 

nem bocsátottak el. A 85 alkal-
mazottat csökkentett munkadíjjal 
még tartani tudják néhány hónapig 
– mondta el a Félegyházi Közlöny 
megkeresésére Szűcs-Szabó Sán-
dor ügyvezető, aki azt is hozzátette, 
hogy a dolgozók hosszú távú meg-
tartásához mindenképpen szükség 
lesz kormányzati segítségre. 

Nehéz helyzetben 
a kertészek
Kiskunfélegyházán és környé-
kén a zöldségtermelők a kí-
gyóuborka, paprika, karalábé, 
retek és földieper gondozásával 
foglalatoskodnak a fóliasátrak 
alatt. A munkával nincs is gond, 
de valamennyien arról számol-
nak be, hogy a vírusveszély mi-
att kialakult helyzetben komoly 
értékesítési gondjaik támad-
tak, mivel a nagybani piacon is 
egyre nehezebb értékesíteni a 
portékát.

Súlyosbítja helyzetüket, hogy 
szinte lehetetlen munkaerőt 
szerezni a termés leszedéséhez. 

Szerény menekülési útnak tekin-
tik, hogy egyre többen hirdetik a 
portékák házhoz szállítását. So-
kan megfogalmazták azt is, hogy 
a szezon végeztével sok termelő 
jut csődbe. 

Bajzák Bettináék földiepret 
termelnek. A fólia alatt védőfel-
szerelésben és gumikesztyűben 
szedik az árut, és zártan csoma-
golják, a kézfertőtlenítés pedig 
eddig is kötelező volt a fóliába 
lépve. Remélik, hogy a későbbiek-
ben számukra, a kertészeti ágazat 
számára is elérhető lesz valami-
lyen könnyítés, vagy támogatás.

A baromfivágó üzemel

Az Integrál Zrt. baromfivágója a 
madárinfluenza megjelenése elle-
nére a korábbiakban megszokot-
tak szerint folytatja a szárnyasok 
vágását, feldolgozását. Természe-
tesen szigorúan csak olyan állo-
mányból fogadnak szárnyasokat, 
ahol bizonyítottan nem jelent meg 
a kór – tájékoztatta a Félegyházi 

Közlönyt Vajda Tamás főosztály-
vezető. Próbálnak humánusan 
eljárni, folyamatosan ütemezni a 
munkát. A dolgozók mindennél szi-
gorúbban betartják a higiéniai sza-
bályokat. Abban azonban bizony-
talanok, hogy ez meddig tartható 
így, ha kiterjedtebb lesz a járvány 
– tette hozzá.

Ismét felütötte a fejét  
a madárinfluenza

Kiskunfélegyházán eddig két 
lúdtartó gazdaságban iga-
zolódott a madárinfluenza 
– tájékoztatta a Félegyházi 
Közlönyt a Nemzeti Élelmi-
szerlánc-biztonsági Hivatal. 

Jelen körülmények között az 
állattartók legfontosabb teendője, 
hogy a baromfikat kötelező zár-
tan tartani, valamint – járványvé-
delmi minimumfeltételként – zárt 
helyen kell őket etetni, itatni, to-
vábbá a takarmányt és az almot 
is zárt helyen kell tárolni. A jár-
ványvédelmi minimumfeltételek 
betartása – amit a 3/2017-es 
országos főállatorvosi határozat 
részletesen tartalmaz – kulcs-

fontosságú. A Nébih tematikus 
oldalán ezzel kapcsolatban szá-
mos hasznos tájékoztató anyag 
és információ érhető el. 

A lakosságnak érdemes tud-
nia, hogy a házi állományokat 
is védeni kell. A zártan tartás 
kötelezettsége az ország teljes 
területén érvényben van január 
óta és minden baromfitartó gaz-
daságra vonatkozik, beleértve a 
háztáji állományokat is. Minden 
gazda alapvető érdeke jelenleg, 
hogy megakadályozza az állatok 
vadmadarakkal való érintkezé-
sét, és azt is, hogy a vadmadarak 
hozzáférhessenek az alomhoz, 
takarmányhoz.
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Szinte megsemmisült a baracktermés
Kiskunfélegyházán a Marillen Kft.-nek 
12 hektár kajszibarackosa van. A virá-
gok szigorú vizsgálatára április 6-án 
került sor, amikor kiderült, hogy idén 
nem lesz baracktermés. Buszlai István 
ügyvezető a gyümölcsfeldolgozás okán 
az ország számos gyümölcstermelőjé-
vel kapcsolatban van. Az ő tapasztala-
taikat is megosztotta lapunkkal.

– A klímaváltozás egyre újabb kihívá-
sok elé állítja a gyümölcskertészeteket 
is. Az aszályos időszakok miatt tudomá-
sul kellett venni, hogy kiépített, korszerű 
öntözés nélkül nem lehet méretes, szép 
gyümölcsöt termelni. Aztán azt is meg 
kellett tanulnunk, hogy fagyvédelem nél-
kül nem lehet biztonságosan átvészelni a 
tavaszi fagyokat. Komolyabb téli fagyok-
kal nem is találkoztunk mostanában, így 
a kártevők alaposan el is szaporodtak – 
foglalta össze Buszlai István.

Az ügyvezető a fagyvédelemmel kap-
csolatban elmondta: bizonyos hőmér-
séklethatárig többféle megoldás is van. 
Füstölés, nedves szalmabála égetés 
elégséges lehet -1, -2 fokig. Vannak mo-
bil, traktor után kapcsolható – szalma-
bála-égető és gázüzemű – hőlégfúvók, 
amelyek talán többre képesek. Létezik 
fagyvédelmi öntözés is, aminek viszont 
igen költséges a kiépítése és rengeteg 
víz kell hozzá. A fagy kezdetétől folyama-
tosan a fa koronájára kell szórni mikro 
szórófejekkel a vizet egészen addig, 
amíg a fán kialakult jégpáncél a nap 
melegétől le nem olvad. A jégburok fagy-
mentesen tartja a rügyeket.

Legutóbb a paraffingyertyákkal való 
hőfejlesztés került előtérbe, ami szintén 
drága mulatság, ugyanis minden egyes 
fa mellé kell egy-egy 2.500 forintos 
gyertya, ami maximum 8 órán át ég és 

fejleszt hőt. Csak csoportosan használ-
va van remény a sikeres fagyvédelemre. 
Nulla foknál kell begyújtani és eloltani 
akkor lehet, ha a hőmérséklet nulla fok 
fölé emelkedik. Egy ültetvényt szervezett 
munkával 8-10 fő tud megvédeni az el-
fagyástól. Természetesen éjszakai mun-
kával. Ez a védelmi mód is csak -6 C fok 
hőmérsékletig és rövid ideig tartó fagy 
esetében hatásos.

Egy hektárra 400-500 darab gyertya 
kell, aminek ára 1-1,2 millió forint. To-
vábbi hátránya, hogy nem kapható min-
den boltban, tehát, ha a gyertya elfogy, 
nem lehet azonnal pótolni. Hallottunk az 
idén olyan kollégáról, akinek a gyertyái 
az utolsó védekezési napra elfogytak, és 
az utolsó napi fagy mindenét elvitte. Te-
hát hiábavaló volt az addigi védekezés is. 

Mi is felkészültünk a tavaszi fagyvéde-
lemre. A tavalyi készlet kiegészítésére 2 
millió forint értékű gyertyát vettünk, amit 

időben ki is helyeztünk. Folyamatosan 
figyeltük az előrejelzéseket, és fagyvé-
delmi ügyeletet szerveztünk. Az előrejel-
zés alapján kollégáim március 22-én 22 
órakor megérkeztek a gyümölcsösbe. 
A hőmérsékletet folyamatosan figyelve 
nulla fokon történt a fokozatos gyújtás. 
Vasárnapról hétfőre virradóra még si-
keres volt a védekezésünk, mert „csak” 
-4,5 fokra csökkent a hőmérséklet. 
Másnap is tudtuk védeni az ültetvényt, 
mert néhány nap múltan a virágvizsgá-
lat 50 százalék fölötti ép bibét talált. A 
következő héten viszont már nem volt 
ilyen szerencsénk. Március 30-áról 
31-ére virradó éjszaka még csak -2,2 
fokos fagyra védekeztünk, azonban egy 
nappal később nagy csapást kaptunk. 
Már este 10-kor gyújtottunk és csak 
másnap 8.30-kor tudtunk oltani. A leg-
alacsonyabb hőmérséklet -6,5 fok volt. 
A letaglózást a következő éjszaka szen-

vedtük el, amikor tartósan alacsony, -7,0 
C fokos alsó hőmérsékletet mértünk. 
Nagy csatát vívtunk, sokat költöttünk, de 
vereséget szenvedtünk. Természetesen 
a növényvédelem terén is mindent el-
követett szakértőnk. Még a várható fagy 
előtt, és közvetlenül a fagyok után olyan 
kondicionáló, stresszoldó szerekkel per-
meteztette a gyümölcsöst, amelyek a 
fagytűrést erősítették – mindhiába.

Ezt a hőmérsékleti krízist már nem 
élték túl a pici gyümölcsök. Az alapos 
virágvizsgálat szinte alig talált ép bibét 
és még mindig kell attól tartani, hogy 
az egy-két megmaradt kis gyümölcs a 
fejlődés későbbi szakaszában hullik le a 
fáról. Sajnos már most ki lehet jelenteni, 
hogy a 12 hektár kajszis 100 százalé-
kos fagykárt szenvedett. Ilyen alacsony 
hőmérsékleten már a gyertyás védelem 
is hatástalannak bizonyult. Ugyanerre a 
sorsra jutott Bébygold őszibarackunk, 
ami szintén teljes virágzásban volt – 
számolt be a faggyal vívott küzdelemről 
az ügyvezető.

Buszlai István hozzátette: – Ez a ta-
vaszi fagy nem csak a mi térségünkben 
volt ilyen kemény, az ország jelentős 
része hasonló fagykárt szenvedett. Ká-
rosodtak a korai cseresznyék és még 
az alma bizonyos fajtái is. Csupán az 
volt a kérdés, mennyire voltak kinyílva 
a virágok. A mi ültetvényünk március 
22-én már teljes virágzásban volt, a leg-
érzékenyebb állapotában. Tavaly nem-
csak hazánkban, hanem Európában is 
csúcstermés volt kajsziból. Ez a veszély 
sajnos az idén nem fenyeget bennünket. 
Vigyázni kell nagyon a tavalyi lekvár és 
befőtt készletekre – hívta fel a figyelmet 
a félegyházi cég vezetője. H. S.

Ebzárlat és legeltetési tilalom 
Ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendelt el április 25-éig a 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Kiskunfélegyháza, Baja, Bá-
csalmás, Jánoshalma, Kalocsa, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa és Kis-
kőrös településeken. A rendelet 
értelmében az ebzárlat ideje alatt 
a tartási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a kutyá-
kat megkötve úgy kell tartani, hogy 
azok más állattal vagy emberrel ne 

érintkezhessenek; zárt udvarban 
a kutyák elzárását vagy megköté-
sét mellőzni lehet, ha azok onnan 
ki nem szökhetnek. Kutyát tartási 
helyéről csak pórázon vezetve és 
szájkosárral szabad kivinni. A te-
lepülés területéről kizárólag érvé-
nyes veszettség elleni védőoltással 
rendelkező kutyát vagy macskát és 
csak a hatósági állatorvos kedvező 
eredményű vizsgálata után és en-
gedélyével szabad kivinni.

Jól viselték a fagyokat  
a szántóföldi növények

A szántóföldi növényi kultúrák 
eddig jól viselték a gyakran szél-
sőséges időjárást. Bácsi István 
gazdálkodó, aki búza, köles, ku-
korica és mák termesztésével 
foglalkozik, lapunknak elmondta, 
hogy pillanatnyilag vetik a napra-
forgót és minden egyéb szüksé-
ges munkálatot elvégeznek. Úgy 
fogalmazott, hogy a farmerokat 
nem viselheti meg néhány fok 

mínusz, mint ahogy a koronaví-
rus-járvány sem befolyásolhat-
ja a munkájukat. A traktorban 
egyedül ülnek, természetesen a 
biztonsági szabályokat munka 
közben is betartják. Arra azért 
nem vállalkozott, hogy az elő-
re várható termésmennyiségről 
nyilatkozzon, mert mint mondta, 
nagyon sokat alszanak még kint a 
növények a betakarításig. 
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Hazatérnek a gyurgyalagok Félegyházára
A gyurgyalagok, ezek a színek-
ben pompázó madarak, nem 
felejtik el, hol van Kiskunfél-
egyháza. Telelni elköltöztek 
ugyan melegebb tájakra, de 
első csoportjuk már elindult 
Izraelből Európa felé. Így re-
ménykedhetünk abban, hogy 
április végén, május elején 
újra benépesítik a Kiskun utca 
végén a homokfalban kivájt 
fészkelőhelyeiket. 

Meizl Ferencnek, a Madárbarát 
Klub vezetőjének kezdeményezé-
sére idén a régi telephely mellett, 
egy új rézsűt is kialakítottak az 
érkező vándormadaraknak. Fontos 
ez azért is, mert a homokba fúrt 
fészkekben a partifecskék is szíve-
sen megtelepednek. 

Meizl Ferenc kezdeményezésé-
re hamarosan egy olyan kerítést 
is építenek a fészkelőhelyek köré, 
amely megakadályozza, hogy bár-
ki tönkre tehesse a homokba vájt 
fészkeket, ugyanakkor az érdeklő-
dők, óvodás és iskolás csoportok 
is zavartalanul megfigyelhetik a 
madarak mindennapi életét. Az ott 
élő szomszéd házak lakó is szíve-

sen fogadják a vendégeket, és gon-
doskodnak a folyamatos ivóvíz-el-
látásukról is.  

A gyurgyalag rokonaihoz ha-
sonlóan tarka madár. Tollazata 
a napfényben ragyogó színeket 

szór: hasa és mellrésze kéke-
szöld, dolmánya, feje gesztenye-
barna, vállfoltja és torka arany-
sárga. Szemsávja, torokszalagja 
fekete. Hosszú, fekete csőre he-
gyes és enyhén hajlított. Az öreg 

madarak középső faroktollai 
hosszúak. Meleg, napsütötte 
domboldalakat, a déli fekvésű 
homokbányákat, folyópartokat 
kedveli. Szárnyának fesztávol-
sága 44–49 cm. Tömege 40-65 
g. Átlagos testhossza 28 cm. 
A nemek hasonlóak. A fiatalok 
összességében véve halványab-
bak, hátuk és szárnyfedőjük zöl-
des, szürkésbarnától a piszkos 
homokszínekig. 

Rovarevő specialisták. Többnyi-
re kisebb-nagyobb szitakötőkkel, 
lepkékkel és sáskákkal táplálkoz-
nak. Társaságkedvelő madarak. 
Szívesen ülnek akár csoportosan 
is kiálló ágakon és villanydróto-
kon. Kiválóan repülnek, de a föl-
dön ügyetlenek. Télen akár 2500-
10500 km-t is megtesznek délre 
vonulva, mert táplálkozásukhoz 
csak ott találnak elegendő rovart. 
Csak nappal tudnak vonulni, de 
röptükben is tudnak táplálkoz-
ni. Szívesen hallatják hangjukat. 
Repülés közben leggyakrabban a 
prürr vagy a krük krük hallható tő-
lük, különféle variációkban. Riadó-
hangjuk a pitt-pitt-pitt – írja róluk 
a Wikipédia.

Zavartalan az elárvult 
kutyusok ellátása
Zavartalanul üzemel a koronavírus okozta helyzetben is a kis-
kunfélegyházi kutyamenhely. A befogadott állatokat a koráb-
biakhoz hasonló módon gondozza az öt főállású dolgozó és 
a két önkéntes segítő. Köszönhetően annak, hogy korábban 
sikerült élelmiszertartalékot (tápot) beraktározni, négylábú 
barátaink étkeztetéséről is gondoskodni tudnak. Szigorítá-
sok azonban vannak. 

Az állatotthonban látogatókat, 
nézelődőket nem fogadnak. 
Örökbefogadási szándékkal is 
csak naponta egy ember mehet 
be a telephelyre (nyitvatartási 
időben) – tájékoztatta lapunkat 
Bay Diána állatotthon-vezető. 

Akik segíteni szeretnék az elár-
vult kutyák gondozását, azoktól 
azt kérik, hogy tisztító és fer-
tőtlenítőszereket ajánljanak fel, 
mert ennek bizony híján vannak, 
ami részben a felvásárlási láz-
nak is köszönhető. 

Sokan jelentkeztek 
véradásra

A helyi Vöröskereszt két hely-
színen, a Rocktárban és az Ipar-
testület székházában szervezett 
véradást. Az önkéntes véradókat 
a rendkívüli helyzet nem tartot-
ta otthon, és 97-en jelentkeztek 
véradásra. Nagy többségük fe-
gyelmezetten viselte a fokozott 
biztonsági intézkedéseket is. A 
helyszíneken jártak a városi né-
pegészségügyi hivatal munka-
társai is, akik javaslataikkal se-
gítették a munkát – tájékoztatta 
lapunkat Sinkó Melinda, a Vérel-

látó donorvizsgálója. Hozzátette: 
Április 22-én, szerdán délután is-
mét lesz véradás, ezúttal a Szak-
maköziben. Vért adhat minden 
egészséges ember, aki több mint 
30 napja nem járt külföldön, be-
töltötte 18. életévét, de még nincs 
65 éves, testsúlya pedig meg-
haladja az 50 kg-ot. Ezen kívül 
érdemes tudni, hogy férfiak akár 
ötször, nők viszont maximum há-
romszor adhatnak vért egy évben. 
A két véradás között pedig legke-
vesebb 56 napnak el kell telnie.
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Hasznos weboldalakról
A híradások szerint a koronavírus-járvány még hó-
napokig tarthat, ami miatt a kulturális intézmények 
sem látogathatóak. Éppen ezért olyan gyűjtemé-
nyeket ajánlunk olvasóink figyelmébe, amelyek a 
tartalmas szórakozást, kikapcsolódást segítik.

Ha már saját könyvtárunk minden köny-
vét megnéztük és elolvastuk gyermekünk-
kel, látogassunk el a Virtuális Diamúzeumba  
(http://dia.osaarchivum.org). A nemzetközileg is 

ritkaságszámba menő diafilm- és diaberendezés 
magángyűjtemény több mint 40 év kutatómunká-
ját tükrözi. Az 1920-as évektől napjainkig megje-
lent alkotásokat láthatunk huszonöt kategóriában, 
a meséktől a magyar irodalmat, festészetet, törté-
nelmet bemutató ismeretterjesztő filmekig.

2008-ban Hunyadi Mátyás trónra lépésé-
nek 550. évfordulója tiszteletére készült el a 
Mesék Mátyás királyról (http://matyasmesek.
oszk.hu) című ünnepi honlap. A gyerekek-
nek és felnőtteknek is szánt oldalon Helyey 
László színművész előadásában számos me-
sét hallgathatunk meg és belelapozhatunk az 
Országos Széchényi Könyvtárban őrzött cor-
vinákba is.

Az MTVA ar-
chívuma (htt-
ps://archivum.
mtva.hu) mint-
egy hatezer 
hangoskönyvet 
és komolyzenei 
művet tett on-
line szabadon 
elérhetővé kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
A választékban kötelező és ajánlott olvas-
mányok, rádiójátékok, mesék, komolyzenei 
művek egyaránt megtalálhatóak, amelyekből 
mindenki választhat érdeklődésének, ízlésé-
nek megfelelően.

KÖNYVTÁRSAROK

Lantos Csaba, az M1 Televízió 
szerkesztő-riportere Szentesen 
született, rövid ideig Csong-
rádon élt, általános iskolai ta-
nulmányait már Pálmonostorán 
végezte. Ezt követően Kiskun-
félegyházán, a Móra Ferenc 
Gimnáziumban érettségizett. A 
sajtó, a művészetek iránti ér-
deklődése ekkor fejlődött ki. A 
későbbiekben rádióknál és te-
levízióknál érlelődött. Szakmai 
életútjáról így nyilatkozott a 
Félegyházi Közlönynek.

– Már a pálmonostori általános 
iskolai tanulmányaim ideje alatt 
megmutatkozott a humán tárgyak, 
valamint az előadó-művészet irán-
ti vonzalmam. Eleinte mesemon-
dó, majd később szavalóversenyek 
állandó indulója voltam, emellett a 

színjátszásba is belekóstoltam. Ez 
a szenvedélyem akkor is megma-
radt, amikor Kiskunfélegyházán, a 
Móra Ferenc Gimnáziumban kezd-
tem középiskolás éveimet. Mind a 
színjátszás, mind a szavalóverse-
nyek állandó része lett az életem-

nek, közben pedig egyre jobban 
megkedveltem az irodalmat és 
történelmet, amiket a mai napig az 
egyik legfontosabb tantárgyaknak 
tartok. Érettségi és továbbtanulás 
előtt több út is állt előttem, végül 
a Dunaújvárosi Főiskola mellett 
döntöttem, ahol akkor indult egy 
gyakorlatközpontú kommunikáció 
szak. Ekkor még nem tudtam, hogy 
a televíziózás lesz a jövőm, 3 éven 
keresztül a helyi kereskedelmi rá-
dióban voltam állandó műsorve-
zető az iskola mellett. (Kívánság-
műsorok, beszélgetések, reggeli 
show-k.) 

Hatalmas szerencsének tartom, 
hogy ezekre akkor volt lehető-
ségem, hiszen azokból az évek-
ből rengeteget tanultam, amely 
készségeket később kamatoztatni 
tudtam. 

A főiskola után a Kecskeméti 
Televízió munkatársa lettem, mint 
riporter. Az ott töltött 7 év alatt 
az alapoktól tanultam meg ezt az 
izgalmas és változatos szakmát, 
ezért pedig hatalmas köszönet 
illeti meg az akkori kollégákat, 
akiknek volt türelmük tanítani. 
Eckhardt Balázs akkori főszer-
kesztőnek, hogy mindig adott he-
lyet és lehetőséget kibontakozni. 

A helyi, városi anyagok készítése 
mellett lehetőségem volt az M1-el, 
későbbi hírcsatornával is együtt 
dolgozni. A KTV akkoriban, mint 
ahogy most is, az M1 Bács-me-
gyei tudósító műhelye is egyben. 
Rengeteg élmény kötődik ehhez 
az időszakhoz, tudósítottam ár-
vizekről, a röszkei migránskrízist 
heteken át a helyszínen éltem át, 
és adtam hírt a történésekről, de 
emellett a nagy bugaci erdőtűz ol-
tásánál is ott lehettem. Közben a 
tudósítói és riporteri munka mel-
lett belekóstolhattam a műsorve-
zetésbe, sőt egy rövid ideig a KTV 
vezetésébe is. Emellett Kecske-
méten és a környező városokban 
rendszeresen vállaltam műsor-
vezetést. Így lehettem hosszú 
éveken át többek között Kecske-
mét összes nagy fesztiváljának a 
házigazdája. 

Hét év után keresett meg az M1, 
hogy szeretnék, ha náluk dolgoz-
nék. Erre rövid gondolkodás után 
igent mondtam. Itt lényegében 
előlről kellett kezdeni mindent, 
ugyanúgy újra kellett tanulni a 
riporteri szakmát. De nem bán-
tam, izgalmas kihívás volt, és azt 
hiszem szakmailag nagy előrelé-
pés is egyben. Később a riporteri 
munka mellett az egyperces hírek 
szerkesztését és vezetését is rám 
bízták, majd teljes értékű szer-
kesztő lehettem. Jelenleg az M1-en 
látható napközbeni, illetve éjszakai 
híradókat szerkesztem. 

Ezen túl több alkalommal is 
lehetőséget kaptam a műsorve-
zetésre, mivel úgy éreztem, hogy 
szívesen csinálom ezt is, illetve az 
eddigi feladataim mellett erre is 
marad még energiám. Szerencsé-
re a főnökeim is így látták, így a 
nézők a közeljövőben többször is 
találkozhatnak majd velem az M1 
képernyőjén. Ebben a szakmában 
megtaláltam a számításomat, iz-
galmas, változatos, és minden nap 
igazi kihívást jelent – tette hozzá 
Lantos Csaba. 

Megtaláltam a számításomat
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Állták a legényes kihívást a néptáncosok

Legényesezz otthon! címmel kihívást indított az interneten a Ma-
gyar Nemzeti Táncegyüttes kezdeményezésére Sánta Gergő Ha-
rangozó-díjas táncművész. Három táncost kér fel: mutassák be 
otthonukban a férfi táncok királyaként ismert legényest. Ez a régi 
stílusú táncaink különösen fejlettebb típusa legjobban Erdélyben 
maradt fenn. Alkalmi jelleggel táncolták a legények nyitásként, a 
páros táncok előtt. Improvizáció, változatos formakincs és látvá-
nyos figurák jellemzik. A kalotaszegi legényest tartják mind közül 
a legnehezebbnek. 

A kihívás Kiskunfélegyházát sem 
kerülte el. S mivel nagyon sok ma-
gasan képzett táncos, művész él 
városunkban, a közösségi oldalon 
élvezhettük az otthonukban ké-
szült, mezítlábasan előadott rövid 
videókat. Az itt megszólaltatott 
táncosok mindegyike kiskunfélegy-
házi, előadásuk saját Facebook-ol-
dalukon megtekinthető.

Gulyás László, vándormuzsi-
kus, a Padkaporos Táncegyüttes 
alapítója is reagált a kihívásra. 
37 éve kezdett táncolni, s ahogy 
videójában elmondja, régen volt 
már, amikor utoljára táncolta a 
már említett kalotaszegi legényest, 
térdfájdalmai miatt már nem aktív 
táncos. Most mégis kivételt tett és 
a kihívást elfogadva, otthon legé-
nyesezett. „Maradjatok otthon!” 
– hívta fel ő is a figyelmet a videó 
végén. Kérdésünkre elmondta, 
hogy lélekemelőnek tartja a kezde-
ményezést. Mint fogalmazott, fon-
tos, hogy a bajban is tudjunk mo-
solyogni. Azt pedig öröm volt látni, 
hogy több száz, vagy még inkább 
több ezer ember „vette a lapot”, és 
otthonában zokniban, akár pizsa-
mában eltáncolt egy legényest, 
vagy hölgyként egy karikázót. 

Kátai Tibor Nagykikindán szüle-
tett, 45 éve táncol és pontosan 10 
éve él Kiskunfélegyházán. A Padka-

poros Táncegyüttes és a Félegyházi 
Táncszínház tánckarának vezetője 
a néphagyomány és népszokások 
szerint élte mindennapjait gye-
rekkorában, innen jött a néptánc 
iránti szeretete is. „Táncolni akkor 
érdemes, ha jókedvből csinálja az 
ember. Muszájból soha.” – vallja. 
Videója elején egy piros szív köré 
elhelyezett szavakkal – egészség, 
kitartás, hiányoztok – üzeni diák-
jainak, ismerőseinek, táncosoknak, 
rokonoknak, haveroknak: tartsatok 
ki, vigyázzatok magatokra és persze 
szeretteitekre is! 

Varga Andreas Délvidéken, 
Temerinben született, ötödik osz-
tályos korában kezdett néptán-
colni. Körülbelül 15 éve települt 
át Kiskunfélegyházára, azóta a 
Kiskun Alapfokú Művészeti Is-
kola néptánctanára. A Magyar 
Táncművészeti Főiskolán végzett, 
így lett hobbiból hivatása a tánc. 
A Legényesezz otthon! kihívást 
nagy szeretettel fogadta a nép-
táncmozgalom, és gyakorlatilag az 
indítás napján elért Andreashoz a 
felkérés. Véleménye szerint a kihí-
vással a néptánc népszerűsítése 
volt a cél, és az, hogy a kollégákat, 
barátokat egy kicsit felpezsdítse. 
Úgy véli, hogy a növendékek is jó 
szívvel nézték a régi „öregeket”, a 
tanáraikat táncolni. Látott videót, 

amelyen például egy 70 éves nép-
tánctanár állta a kihívást, ráadásul 
fantasztikusan. Véleménye szerint 
az emberek szívéhez közel áll a 
néptánc, a népi kultúra. S ha ezek 
a videók egy kicsit is segíteni tud-
nak abban, hogy az emberekben 
tartsák a lelket a nehéz időszak-
ban, akkor megérte.

Keserű Benedek szerint min-
den táncos fiúcska azt várja, hogy 
megtanulhassa a legényest, ezt a 
rendkívül látványos táncot. Ő is 
így volt ezzel. Jelenleg a Padkapo-
ros Táncegyüttes és a kecskeméti 
Kunság Táncegyüttes tagja. 16 éve 
táncol és számára a legényes egy-
fajta önkifejezési forma, amibe be-
leviheti az ember a saját stílusát, 
érzéseit, hangulatát. 

– Meglévő koreográfiákon kívül a 
táncházakban is lehet kamatoztat-
ni ezt a tudást akár a fiúk közötti 
versenyben, akár a lányok kegyeiért 
való versengésben, az udvarlás-
ban. Egy tapasztalt táncos eszében 
40-50, vagy akár 100 pont is lehet 
a motívumkincs. A jelenlegi körül-
mények között a művészvilág nem 
tehet mást, mint gyakorol. Mi tán-
cosok is ezt tesszük. Az itthonlét-
ben nem unatkozunk, hiszen ilyen 
szólótáncoknál lehet újat tanulni, 
vagy fejleszteni az eddigi tudást. 
A mostani kihívás nemcsak a Kár-
pát-medencében, hanem az egész 
világon megmozgatott táncosokat. 
Én is részese lehettem, egy kalota-
szegit táncoltam, majd én is kihív-
tam három általam tisztelt táncost. 
Minden videóban elhangzik, hogy 
„Maradj otthon!”, „Legényesezz 
otthon!”, „Vigyázzunk egymásra!” 
– utalt a kezdeményezés üzeneteire 
Keserű Benedek.

Papp Máté úgy 10 éve kezdett 
táncolni, míg korábban tűzzel-vas-
sal harcolt ellene. 9 éve a Szegedi 
Délikert Möndörgő néptáncegyüttes 
tagja, emellett pár éve a Tiszavirág 
Néptáncegyesület, Kerepetye-cso-
portjában is táncol. 

– Mindig szívesen térek vissza a 
Félegyházi Táncszínházba táncolni, 
ami általában nyári időszakra tehe-
tő. Idén is elkészül a tervek szerint 
a Sorsunk felújított változata. Szá-
momra a tánc a teljes kikapcso-
lódást jelenti. Megszünteti a világ 
zaját, és igazán feltölt – mondta el 
Máté. 

Szerinte más legényest táncol 
az ember, ha bohókás kedve van, 
mást, ha motivált, és megint mást, 
ha valakit le akar nyűgözni. Sze-
rinte ez az igazi szépsége ennek a 
műfajnak. S bár nem híve az online 
kihívásoknak, úgy érzi, hogy ma-
napság különösen jól esik az em-
bereknek művészetet, szépséget, 
örömkifejezést látni. No és persze a 
táncos társakat, ha már táncházak-
ban, próbákon nem találkozhatnak. 

Papp Nóra mezítlábas leányost 
adott elő otthonában az internet 
közönségének. 15 éve táncol, je-
lenleg Szegeden, a Möndörgő Tánc-
együttes aktív táncosa és a Deszki 
Tiszavirág Együttesben tanít növen-
dékeket ovisoktól gimnazistákig. A 
Magyar Táncművészeti Egyetem II. 
éves és az SZTE BTK Néprajz tan-
székének I. éves hallgatója.

– Számomra a néptánc életfor-
ma, érzelemkifejezés. Amióta az 
eszemet tudom, néptáncolok. A 
pályát mestereim példáját követve 
választottam. Nagyon jó ötletnek 
tartom ezt a kihívást. Alapvető-
en nem vagyok híve annak, hogy 
férfi szerepbe lépjen egy nő akár a 
néptáncban is, ahol igen körülha-
tároltak a szerepek, most mégis 
kivételt tettem. Mert úgy éreztem, 
hogy ez a kezdeményezés inkább 
arról szól, hogy bárki megmutat-
hassa: otthon is lehet táncolni. A 
néptáncos szakma összefogása 
nyomán ez most láthatóvá is vált. 
Ezért vállaltam el én is a kihívást. 
Hatalmas örömmel tölt el, hogy lá-
tom azokat a barátaimat, ismerő-
seimet táncolni, akikkel már régen 
találkoztam, beszéltem. Ha most 
nem lenne ez a helyzet, mindezt 
táncházakban tennénk meg, ahol 
mindenki a zenekar előtt mutat-
hatná meg, mit tud. Mivel ez most 
nem lehetséges, nagyon örülök, 
hogy elindult ez a mozgalom. Itt 
a hivatásos táncostól a tanárokon 
át a kezdőkig mindenki egyenlően 
megnyilvánulhat.  Z. A.
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Nyugdíjas tagjaikról gondoskodnak

Együtt menni fog! – vallják a Vállalkozók Ipartestülete Szolgál-
tató Egyesületnél, és ezt a gondolatot tettekre is váltják. A jár-
ványhelyzet rendkívüli körülményei között sem hagyják magukra 
nyugdíjas tagjaikat, segítséget nyújtanak számukra a nehéz idő-
szak átvészelésében.

A Vállalkozók Ipartestülete Szol-
gáltató Egyesület elnöke, Keme-
csei János megkeresésünkre 

elmondta, hogy 20-30 fő között 
van a nyugdíjas tagság, őket fi-
gyelemmel kísérik. Ezen kívül 

most a szárnyaik alá vették a 
Béke nyugdíjas klub 30 fős kö-
zösségét is. Vállalták, hogy be-
vásárolnak számukra alapvető 
élelmiszereket, elmennek a fel-
íratott gyógyszerekért, befizetik 
a postán csekkjeiket és elintézik 
a napi ügyeket.

Az egyik vállalkozó tagjuk 

(Family étterem) felajánlotta, hogy 
házhoz szállítja a nyugdíjasoknak 
az ebédet kiszállítási és csomago-
lási költség nélkül. Egy másik tag, 
a Heni Virágszalon pedig virág ház-
hozszállítással segíti a nyugdíjasok 
ilyen jellegű igényeit. Ők így segítik 
az idősebbeket abban, hogy min-
denképpen maradjanak otthon. Az 
irodavezető, Németh Tünde ott-
honában szájmaszkokat varr és 
díjmentesen bocsátja a rendelke-
zésre ott, ahol éppen szükség van 
rá. Megkeresésünkkor a kórháznak 
juttatta el munkáit. Elérhetőek 
telefonon, a 06-30/422-4817-es 
számon.

A segítők mi vagyunk!
A rendkívüli helyzetek sokszor rendkívüli helytállásra, együtt-
érzésre és segítőszándékra indítják az embereket. Öröm lát-
ni, hogy ez történik városunkban is. A naponta gyarapodó 
kezdeményezések közül ragadunk ki ismét példákat.

150 doboz vitamint adományo-
zott a félegyházi egészségközpont 
épületében működő BENU Gyógy-
szertár a város szociális otthona-
iban élő időseknek. A csomagot 
– amelyben az immunrendszer 
erősítésében segítő 1000 mg-
os C-vitamin pezsgőtabletták, 
multivitaminok és D-vitamin van 
– március 27-én, pénteken adta 
át dr. Kurucz Dóra gyógyszer-
tárvezető Gálig Erzsébetnek, a 
Szivárvány Személyes Gondos-
kodást Nyújtó Intézmény vezető-
jének. Az adományozó elmondta: 
ily módon szeretnék segíteni a 
város intézményeiben élő veszé-
lyeztetett korosztályt szervezetük 
megerősítésében és az eredmé-
nyes megelőzésben. 

– A jelen helyzetben fokozott a 
gyógyszertárakban dolgozók fe-
lelőssége abban, hogy szakszerű 
tanáccsal és megfelelő vitamin-
készítmények kínálatával segít-
sük a lakosságot. Többek között 
abban, hogy miként erősíthetik 
ellenállóképességüket most, 
amikor szervezetünk vitamin tar-
talékai egyébként is kifogyóban 
vannak – mondta el a gyógyszer-
tárvezető. Hozzátette azt is, hogy 
az elmúlt hetekben nehéz volt a 
beszerzés a patikáknak, számos 
hiánycikk jelent meg a piacon, 

amelyek pótlása még mindig nem 
zökkenőmentes. Az egészségköz-
pontban működő BENU Gyógy-
szertár azonban széles választék-
kal és nagy készlettel rendelkezik, 
és mindent megtesz azért, hogy 
az elsők között szerezzék be a 
létfontosságú gyógyszereket, 
vitaminokat. Úgy remélik, hogy 
mostani akciójukkal felhívják a fi-

gyelmet az immunrendszer erősí-
tésének fontosságára is, másokat 
pedig arra buzdítanak, hogy ha 
tehetik, segítsék a városban élő 
időseket, a bentlakásos intézmé-
nyekben élőket megfelelő készít-
mények felajánlásával.

Dr. Kurucz Dórát arról is meg-
kérdeztük, hogy milyen vitami-
nok szedését javasolja most. A 

babáknak és kisgyermekeknek jó 
megoldásnak tartja a C-vitamin 
cseppet, a felnőtteknek pedig mi-
nimum 1000 mg retard, azaz fo-
kozatosan felszívódó készítményt 
ajánl, de napi 1500 mg-ra is bát-
ran felemelhetjük a C-vitamin fo-
gyasztást a jelenlegi helyzetben. 
A szülők figyelmét arra is felhívja, 
hogy a C-vitamin mellett a D-vi-
tamin pótlásról se feledkezzünk, 
amit megtehetnek csepp vagy 
valamilyen multivitamin készít-
mény használatával. Továbbá a 
felnőtteknek napi 2000 NE D-vi-
tamint javasol. A márkák közötti 
eligazodásban és a pontos dózis 
megállapításában bátran kérje-
nek segítséget a gyógyszertár 
dolgozóitól! 

A szakember szerint immun-
rendszerünk erősítéséhez rendkí-
vül fontos emellett a mozgás és 
a vízfogyasztás is. Legalább 2-3 
liter vizet igyunk meg naponta! 
Aki pedig bármilyen betegségre 
utaló jeleket tapasztal magán, 
az hagyja abba a multivitamin és 
egyéb készítmények szedését, va-
lamint a testmozgást is, és kizá-
rólag C-vitamint fogyasszon. Így 
a kézmosás mellett ezzel teheti a 
legtöbbet azért, hogy szervezete 
a kórokozók elleni küzdelemben 
sikeresen vegye fel a harcot. 

Vitaminok ajándékba
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MEGTERVEZTÜK,  
MEGÉPÍTETTÜK! 

AZ 54. SZ. FŐÚT KÖZEL  
6 KM HOSSZÚ SZAKASZON 
2X2 SÁVOSSÁ BŐVÜLT!
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ÉS BIZTONSÁGOSABBAN  
ÉRHETŐ EL KECSKEMÉT.
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Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 
honlapján: www.nepfolakitelek.huA Lakitelek Népfőiskola hírei

Korlátozások a Hungarikum 
Liget vendéglátásában

A koronavírus terjedésével kapcsola-
tos járványügyi helyzet miatt a Nép-
főiskola Alapítvány március 17-étől 
nem fogad szállóvendégeket!

A Hotel Club Tisza hétfőtől-vasár-
napig 8 és 16.30 között tart ügye-
letet! Kérjük kedves vendégeinket, 
hogy amennyiben a Lovarda és/vagy 
a Nimród Footgolf és Szabadidő Park 
szolgáltatásaira váltanak jegyet, akkor 
a fenti nyitvatartási időben keressenek 
fel bennünket a Hotel recepcióján!

Felmerülő kérdésük esetén szemé-
lyesen vagy telefonon, illetve e-ma-

il-ben is forduljanak hozzánk bizalom-
mal! Megértésüket köszönjük!

Hotel Club Tisza munkatársai
Tel.: 76/549-050 / E-mail: 

hotelclubtisza@nepfolakitelek.hu

Zárva az NKM iroda

A Lakitelek Népfőiskola Kölcsey Házá-
ban működő Nemzeti Közművek iroda 
a koronavírus okozta helyzet miatt to-
vábbi rendelkezésig zárva van. Megér-
tésüket köszönjük!

Álláslehetőség

A Népfőiskola Alapítvány munka-
társat keres számviteli szakértő 
munkakörbe.

A munkakör betöltéséhez szükséges 
feltétel: Mérlegképes könyvelői végzett-
ség, főiskolai, egyetemi végzettség, 3 
éves szakmai tapasztalat, motiváció a 
szakmai fejlődésre, magasszintű kom-
munikációs készség, önálló munkavég-
zés, felelősségvállalás, együttműködési 
készség, határozottság, Microsoft Offi-
ce magabiztos használata.

Feladat: Főkönyvi és analitikus, 
belső elszámolások könyvelése, havi 

és éves záráshoz kapcsolódó egyez-
tetések elvégzése, bevallások (havi, 
negyedéves, éves) elkészítése, bekül-
dése, havi negyedéves éves jelenté-
sek készítése, KSH adatszolgáltatás, 
adóhatósági ellenőrzésekhez szüksé-
ges anyagok összeállítása, ellenőrzés 
lebonyolítása, éves zárások és a be-
számolók összeállítása, pénzforgalmi 
jelentések készítése, éves működési 
terv készítése, részlegek költségeinek 
folyamatos nyomon követése, pályá-
zatok készítésében, elszámolásában 
való közreműködés.

Amit kínálunk: Kulturált, színvona-
las munkakörnyezet, kiváló munkafel-
tételek a mun-
kavégzéshez, 
magas szintű 
m u n k a t á r s i 
együttműködés, 
megfelelő bére-
zés, széleskörű 
béren kívüli 
juttatások. 

Jelentkezési 
dokumentum: 
fényképes ön-
életrajz, amely-
ben jelölje meg, 

hogy a számviteli 
szakértő munka-
kör érdekli! 

Jelentkezését az allas@nepfolakite-
lek.hu mail címre vagy az intézmény 
portáján várjuk.

Bezárt a Gyarmati Dezső 
Tanuszoda és Termálfürdő

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, 
hogy március 17-étől a koronavírus 
okozta helyzet miatt átmenetileg be-
zárt a Lakitelek Népfőiskola Gyarmati 
Dezső Tanuszoda és Termálfürdője.

Megértésüket köszönjük!

Hirdetés
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Minden könyvtáros azon dolgozik, hogy a 
raktári állományt átválogassa, a zsúfolt 
polcokat lazítsa, rendezze. Az alagsori 
raktárban több ezer könyvet vonnak ki el-
avult, rossz állapotuk miatt az állomány-
ból. A munkatársak az önkormányzat fel-
hívására védőmaszkokat varrnak azzal a 
céllal, hogy segíteni tudják a város lakóit. 
E munkákat elsősorban a nem szakmai 
területen dolgozók végzik nagy lelkese-
déssel, de szívesen bekapcsolódnak a 
könyvtárosok is. 

A dolgozók munkaterületenként rendezik a 
gyűjteményeket. A helytörténeti gyűjtemény-
ben folytatódik a Petőfi Népe és a Félegyházi 
Közlöny azon cikkeinek analitikus feltárása és 
rögzítése az adatbázisban, amelyek városunk-
kal és a térségünkkel foglalkoznak.

A rendezvények dokumentálása krónika ve-
zetésével történik. Dokumentálják a könyvtár, 
a Gyermekbirodalom és kiállítások történetét 
fotókkal, meghívók és újságokban megjelent 
cikkek rögzítésével. A gazdasági területen dol-
gozó kollégák a lezárult EFOP-pályázattal kap-
csolatos munkákat végzik. A könyvállomány 
gyarapítása sem szünetel, bíznak benne, hogy 

mire nyithat a könyvtár, nagyon 
sok új könyvvel, DVD-vel, CD-
vel, és diafilmmel találkozhatnak 
látogatóik. 

Kérik az olvasókat, hogy írják 
meg a könyvtár e-mail címére 
(psvk@psvk.hu), hogy milyen új 
könyvet szeretnének kikölcsönözni 
a nyitás után. A lejárt kölcsönzési 
határidőt az intézmény honlapján, 
vagy telefonon lehet meghosszab-
bítani, de a könyvbedobó rendszer 
továbbra is működik.

A Minősített Könyvtár Kitüntető 
Cím továbbra is kötelezi az intéz-
ményt az igényes szakmai munka 
végzésére. Projekt- és munkacso-
portok rendszeresen üléseznek, 
s elemzik az elvégzett munkát. 
Előkészítettek azon félegyháziak 
számára egy kérdőívet, akik nem 
tagjai könyvtárnak, amelyben 
megkérdezik, hogy szívesen láto-
gatnának-e el a városi bibliotéká-
ba. Teszik ezt annak reményében, 
hogy lesznek ebben az évben még 
nagyobb közösségi rendezvények, 
ahol megszólíthatják leendő olva-
sóikat – tájékoztatta a Félegyházi 
Közlönyt Kállainé Vereb Mária 
igazgató. 

Zárva tartás alatt is dolgoznak 

A magyar dal diadalútja – Solti Károlyra emlékezünk
Az itt megjelenő emlékezés rövidített változata annak az emlé-
kező beszédnek, mely elhangzott volna április 25-én, 17 órakor, 
Solti Károly születésnapján, a szülőháznál. Sajnos, a járvány el-
söpörte ezt is, valamint az ugyanarra a napra tervezett dalesetet, 
amely fővárosi művészek közreműködésével hangzott volna el a 
művész emlékére a Móra Ferenc Művelődési Központban.

Emlékezzünk Solti Károlyra, váro-
sunk szülöttjére, a magyar nóta-
éneklés koronázatlan királyára. A 
félegyházi népdalok, népies mű-
dalok, a magyarnóta előadásának 
országos reprezentánsa 1910. 
április 27-én született Kiskunfél-
egyházán, Saiber Károly néven. 
Édesapja ismert asztalosmester, a 
Petőfi Daloskör meghatározó éne-
kese volt. Fia is kitanulta tőle az 
asztalosmesterséget, azonban az 
éneklés jobban vonzotta. Csiszolta 
hangját, állandóan énekelt, fütyö-
részett. Zongorázott, dobolt az 
iskola zenekarában, templomi kó-
rusban énekelt.

Próbaéneklésen volt a rádióban, 
majd Salgótarjánban tagja lett az 
acélgyárban működő színjátszó 
csoportnak, dalárdának, tánczene-
karnak, mindez jó gyakorlótérnek 
bizonyult. 1940-ben a Zenekadé-
mián tartott nótaénekes-kutató 
versenyen első helyezést ért el. 
Nem sokkal később már szerző-
dést kapott Budapestre, s ezzel el-

indult zenei pályája. Egymás után 
következtek a fellépései a kávéhá-
zakban, s rendszeressé váltak a 
rádiófelvételek: nóta, operett, mű-
dal, népdalok, operaáriák tanúsít-
ják tiszta művészetét, tehetségét.

Közben tanult a Zeneakadémián, 
ekkor változtatta meg nevét Sai-
berrről Soltira, mert mint mond-
ta a professzora, Molnár Imre: 
„magyar nótához magyar név kell.” 
1946 és 1953 között kis híján ket-
tétört felfelé ívelő nótaénekesi 
pályája, mert nem volt hajlandó 
mozgalmi dalokat énekelni. Ezért 
hosszú ideig csak vendéglátóhe-
lyeken énekelhetett.

A tiltás lejárta után bejárta az 
ország minden táját, majd Euró-
pa országait. Legnagyobb sikereit 
a tengerentúli magyarok között 
aratta. Ő lett a magyar dal, a ma-
gyarnóta utazó nagykövete, mint-
egy kapocs az itthoni és a világon 
szétszóródott magyarság között. 
Vitte az óhaza szeretetét, mint a 
19. században Reményi Ede he-

gedűvirtuóz. Megbecsülést szer-
zett mindenütt hazánknak.

Mindemellett ezer szállal kötő-
dött szülővárosához, gyakran láto-
gatott haza, szívesen adott dales-
teket is az Aranypáva Étteremben, 
a Rózsakertben, a Csillag Vendég-
lőben, a Tiszti Klubban. Nagy ra-
jongótábora volt a városban.

Elsősorban, mint nótaénekes ért 
el sikereket, de szívesen énekelt 
egyéb műfajban is. Erre egy példa: 
1950. február 13-án a Kapus Béla 
által alapított és vezetett Ifjúsági 
Vegyeskar első nyilvános hangver-
senyének ő volt a vendégművésze: 

a népdalok mellett operaáriát is 
énekelt.

Élete szinte utolsó napjáig fellé-
pett. 1990 elején már betegen, de 
még tengeren túli turnén vett részt, 
tizenkettedik alkalommal, óriási si-
kerrel. A turnét még befejezte, de 
néhány hónap múlva jött a szomorú 
hír haláláról, éppen 80. születésnap-
ján, szerető társa, Pintér Györgyi 
szeretetétől övezve.

A Farkasréti temető művészpar-
cellájában nyugszik.

A rádióban, TV-ben őrzött fel-
vételek, CD-k, a nótakedvelő em-
berek emlékezete őrzi sajátosan 
egyedi, szárnyaló bariton hangját, 
érzelemgazdag, kifejező éneklését. 
Zenei intelligenciája példaértékű. 
2010 óta városunk díszpolgára, 
ami a magyar zene terjesztésének, 
a külhoni magyarokkal és a szülő-
városával való kapcsolatának mél-
tó elismerése.

Köszönjük Pintér Györgyinek a 
szintén kiváló nótaénekesnek, Sol-
ti Károly özvegyének, ahogy ápolja 
férje emlékét és tartja a kapcsola-
tot a szülővárossal.

Tisztelettel, kegyelettel őrizzük a 
110 éve született és 30 éve meg-
halt kiváló, nívódíjas művész, Solti 
Károly emlékét.

 Kapus Béláné
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Kiskunfélegyházi Az Év Ügyvédje Díj  
kitüntetettje energiajog-kategóriában

– Nem feltétlenül annyira egyér-
telmű: mi is az az energiajog?

– Az energiajog a működő villa-
mos energia, kőolaj- és földgáz-
szektor jogága, vagyis a gyakorlat 
teremtette, nem az elmélet. Az ener-
getikai, fizikai jelenségeknek létezik 
egy alapvető műszaki keretrendsze-
re. Mindez kellő szakmai alázatra 
int: egy jogásznak is meg kell értenie 
a műszaki kereteket, az energiajog 
pedig ezt a rendszert képezi le sa-
játos logikában. A hagyományos jo-
gágaktól és jogviszonyoktól ráadásul 
eltérítik a rárakódó közgazdaságtani 
sajátosságok, végül a társadalmi 
elvárások, a közérdek is. Ez utóbbi 
a legfontosabb: a biztonságos, elér-
hető és minél zöldebb energiaszol-
gáltatás alapvető szükséglet, ennek 
biztosítása érdekében maradt je-
len az állam az energiaszektorban. 
Olyasmi értékelődik fel tehát ebben 
a modern iparágban, amit annyiszor 
temettek már: állam a piaci szerep-
lők mellett, közérdek a magánérdek 
felett.

– Legutóbb a koronavírus és 
a változó jog- és létszemlélet 
témájában, illetve a klímakérdés 
kapcsán olvashattunk tőled több 
helyen. Ezek a szűken vett szak-
mádtól, az energiajogtól távolabb 
eső területek. Honnan és hogyan 
jönnek akkor?

– Ezek mögött a kérdések mögött 
meggyőződésem, hogy olyan folya-
matok, jelenségek húzódnak meg, 
amelyek összekapcsolódnak elemi 

kérdésekké. Olyanok-
ká, amelyek a ter-
mészet és az ember 
viszonyára, a társa-
dalmak, az államok 
és a jog alapvető fó-
kuszára és legfőképp 
az ember valódi ter-
mészetére kérdeznek 
rá. Ezek ugyanúgy 
foglalkoztatnak mind-
annyiunkat – egy ilyen 
közös diskurzushoz 
én a saját szakmai 
nézőpontomat tu-
dom hozzáadni. A 
cipész maradjon a 
kaptafánál.

Ezeknek az elemi 
kérdéseknek, szerin-

tem van egy alapvető felismerés a 
gyújtópontjában: az, hogy hihetetlen 
sebességgel alakul át a világ körü-
löttünk, ennek része a jog válsága is. 
Ilyen átalakulás az energetikában a 
hidrogéngáz vagy a villamos energia 
tárolhatósága, de sokkal izgalma-
sabb ez a felismerés az energetikán 
túl. Gondoljunk csak a mesterséges 
intelligenciára, ami egész embertö-
megeket, korábbi szakmák tucatjait 
értékeli le, láthatatlanul összetörve 
az egalitarizmus (minden ember 
egyenlő) és a minden ember rend-
kívüli értékét állító individualizmus 
dogmáját. Mindeközben a génse-
bészet, a személy-specifikus orvos-
lás és gyógyszerkutatás a morális 
határokat feszegeti, ténylegessé 
nagyítva az ember és ember közti, 
eddig zömmel elkendőzött genetikai 
távolságot, egyidejűleg ténylegessé 
csökkentve az ember-állat közötti, 
korábban áthidalhatatlannak vélt 
szakadékot is.

Ezek a felismerések persze, hogy 
nem hagyják érintetlenül a világké-
pünket! Hát, még ha melléjük sora-
koznak a globális méretű járványok, 
amilyennek most is épp a kellős kö-
zepén vagyunk, netán a virtuális tér 
kérdései (pl. álhírek és bizalomvesz-
tés) vagy az európai nagyvárosok 
megváltozó emberanyaga és az erő-
források várható szűkössége, mint 
nagyon is fizikai, fenyegető jelensé-
gek. Ez vezet egyfajta eloldódáshoz 
Nyugaton, amihez képest a vidék 
maga a felüdülés.

– Mitől oldódik el a Nyugat?
– Mindattól, ami a tegnaphoz tar-

tozik. Régi mintáktól, megszokástól, 
fókusztól, indentitástól, eszközöktől, 
a régi kapcsolatainktól, társadalom-
szervezési elvektől és értékektől. 
Még fontosabb azonban, hogy amit 
a modern globalizmussal jelentke-
ző elidegenedés e mindenféle régi 
érték közül a lehető legszívósabban 
támad, az nem más, mint az eredeti, 
természeti, biológiai, primordiális 
hagyomány és természeti eredet 
még úgy-ahogy megmaradt keret-
rendszere. A nemzetek és államok, 
a család, a nemi szerepek (nőiség, 
anyaság), a biológiai-evolúciós férfi 
és női modellek, képzetek, a hie-
rarchia, a kötelesség, vagy az olyan 
férfias ideák, mint a hősiesség, lo-
vagiasság, hadsereg. Eloldódtunk 
a természetes ösztönöket kódoló 
népdaltól, a férfias családfenntartó 
apamodelltől, az összetartó gyerek-
csapat vagy a zárt görög falanx alt-
ruizmusától és közösségi élményé-
től. Eloldódtunk az erőfeszítés vagy 
a szemlélődő koncentráció ideájától 
és belső idealizmusától. Eloldódtunk 
az egymás szemébe nézéstől, az 
előre köszönéstől, a férfiak harcias 
kiállásától, a nők előreengedésétől: 
a primordiálistól.

– Mit is értesz valójában a pri-
mordiális alatt? 

– A primordiális az őseredeti. 
Azokat az elemi, eredeti tartalmakat 
értem alatta, amelyek az embernek 
a természetből a történelembe lé-
pésekor, természeti meghatározott-
ságként megjelenve csontosodtak 
emberi tulajdonságokká, intézmé-
nyekké, és mint ilyenek, nyilvánva-
lóan evolúciós jelenségek: ilyen az 
állam és a jog is. Az utóbbi három-
száz év során a vegytiszta elméleti 
okoskodók a jogot és államiságot is 
elidegenítették természeti eredőitől, 
és ennek az eredményeként a legin-
kább művinek tűnő jelenségekként 
szokás tekinteni azokra. A való-
ságban, a történelemben, a jog- és 
államtörténetben sosem kötöttek a 
liberálisok által vizionált társadalmi 
szerződéseket, ami jóval több, mint 
a termelőeszközök birtoklása, osz-
tályharc vagy a többség szavazati jo-
gának terméke: természetes nagy ki-
emelkedők (uralom), népek (etnosz) 

és idealizmus (mítosz) barázdálják. 
Ha úgy tetszik, ez a jog és államiság 
primordializmusa.

– Kiskunfélegyházán szület-
tél, itt is nőttél fel, mit jelent ez 
számodra?

– A származás, valahova tartozás 
az ember egészséges értéktételezé-
sének fontos része. Az apai nagy-
apámat, aki a Félegyházi Közlöny 
főszerkesztője volt egykor és a vá-
rosi nyomdát is vezette, azt hiszem 
mindenki ismerte Félegyházán, il-
letve a munkásságát, kezdeménye-
zéseit. Ami viszont személyes, hogy 
rengeteg történetre emlékszem, 
amit mesélt a hosszú életéből, ezek 
a gondolkodásom részévé váltak. 
Hihetetlen részletességgel ismerte 
a város legújabb kori történetét és 
nagy érdeme van abban, hogy a több 
évtizednyi változás, fejlődés kellő-
képpen dokumentált, szövegesen és 
képekkel is. Neki, az ő élő munkájá-
nak és történeteinek köszönhetően 
nem pusztán egy fizikai ténnyé, ha-
nem meghatározó tudati élménnyé 
vált számomra félegyházinak lenni. 

A másik nagyapám ismert agrár-
mérnök volt, aki szinte egy volt a 
földdel: a náluk, a város határában 
lévő családi földeken eltöltött egész 
nyarak alatt tőle értettem meg a 
vér és föld ősi misztériumát. Tőle 
tanultam, hogy a föld nem egyszerű 
tárgy vagy termelőeszköz, hanem 
élő entitás, amelyhez az ember 
kapcsolódik, amelynek nép, kultú-
ra a részévé válik, begyökeresedik 
abba és együtt fejlődik vele. Nagy 
hatással voltak rám öntudatlanul is 
mélyen pogány szavai: azok a nyár-
fák nekünk zúgnak, az a rög nekünk 
terem, a szőlő nekünk érik, ahogy 
az ő nagyapjának és az ő nagyapjá-
nak. A láncolat végén, mint szinte 
szakrális valóság ott volt a földjeink 
mellett álló ősi kurgán, amely nép-
vándorlás kori, a családi legendári-
um szerint az e földért vívott csa-
tában elesett, talán épp honfoglaló 
harcosok álmát őrzi.

Ez a föld, ez a város ezért megha-
tározó az identitásomban akkor is, 
ha nem itt élek, ha a munkám már 
másfelé szólít. Ha hazatérek, mindig 
jó érzés látni a régi kedves helye-
ket, a Petőfi-szobrot, ahogy persze 
a város fejlődését is. Otthon lenni 
egy tájban, annak történetében, be-
legyökeresedni abba, együtt nőni fel 
vele maga is egy természetes, pri-
mordiális igény. Nekem az a szeren-
cse adatott, hogy ezt félegyháziként 
élhettem meg. Hájas Sándor

Országosan egyre többször találkozunk egy kiskunfélegyházi származású szakember nevével, gondola-
taival jogon innen és túl is. Dr. Tóth Máté LL. M. energiajogász, a Magyar Energetikai Társaság elnök-
ségi tagja és tagozati elnöke, saját tárgyakat tanít a Corvinus Egyetemen és a Pécsi Tudományegye-
temen. Az LL. M. (Master of Law) fokozatát Bostonban szerezte, valamint elnyerte Az Év Ügyvédje Díjat 
energiajog-kategóriában, miközben – állítása szerint – lélekben sosem szűnt meg félegyházinak lenni. 
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A Hattyúház egy 
darabka a régi Fé-
legyházából, abból 
az időből, amikor 
Petőfi Sándor kis-
gyermek volt itt. 
Édesapja, Petrovics 
István 1822-től bér-
lőtársként, 1824-
1830 között pedig 
egyedül bérelte az 
épületben elhelye-
zett két mészár-
széket. Ekkortájt a 
város fejlődő, élénk 
volt, „15000 Lel-
kekre szaporodott”, 
ahol „Heti gyalog 
és Marha vásárok” 
tartattak. 

1817-ben a „Csap Szék” a városhá-
za épületében volt. A tanács úgy ha-
tározott, hogy új kocsmát építtet úgy, 
hogy mellette legyen helye két mé-
szárszéknek is. A város elöljárósága 
pályázatot írt ki az épület tervezésé-
re. Noha több terv is készült, az épí-
tési hivatal a terveket nem tartotta 
megfelelőnek, ezért saját tervező 

mérnökével, Mayerhoffer János-
sal újat készíttetett. Ez került a vá-
roshoz az építési engedéllyel együtt 
1819 áprilisában. Az épület a követ-
kező esztendőben elkészült. Kivite-
lezési munkáit Fischer Ágoston 
kőművesmester és Novák Gergely 
ácsmester végezte, az asztalosmun-
kát Hegedűs György vállalta.

A vendégfogadó árkádos folyosó-
ival, párkányos oszlopaival, homlok-
zatán a fehér hattyút ábrázoló kocs-
macégérrel a város főterének dísze 
lett, s ma már az egyetlen meglévő 
klasszicista épülete Félegyházának. 
A Hattyúház nagyobb részét a ven-
déglő helyiségei, nagy táncterme és 
a kocsma bérlőjének lakása foglalta 

el. Az Ótemplom felőli részénél volt 
a „Szeglet Mészárszék”, e mellett a 
húsoskamra. A helyiségekhez tar-
tozott „Vágó Híd” és „Akol” is. Az 
épület része volt még a belső udvar, 
a „Hattyúkert”. Az épületen több 
átépítést hajtottak végre, 1858-ban 
a város sajnos stílusrontó átalakí-
tást engedélyezett: beépítették a 
tornácát.

A Hattyúház elsősorban üzleti 
célokat szolgált, boltoknak, kocs-
máknak adott helyet, de működött 
benne temetkezési vállalat, vagy 
pedagógus szakszervezet is. A 20. 
században kétszer is le akarták bon-
tani. 1950-ben műemlékké nyilvání-
tották az épületet. 1952 végén került 
egy részébe a mai könyvtár elődje, a 
Népkönyvtár, amely 1957-ben vette 
fel Petőfi Sándor nevét. 

Az ötvenes évek elejére a Hattyú-
ház állaga teljesen leromlott. Hosz-
szú idő után, 1965-re készült el a 
renoválás. 2008-ban állami címzett 
támogatásnak és a város anyagi 
hozzájárulásának köszönhetően tel-
jesen felújították. Ma a Hattyúház 
– könyvtári funkciója mellett – kép-
zőművészeti kiállítások, irodalmi es-
tek, könyvbemutatók otthona, amely 
rendezvényeivel méltón őrzi iroda-
lomtörténeti jelentősége szellemét.

 Fekete Beatrix
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L A kétszáz éves Hattyúház történetéből

KIADJA A FÉLEGYHÁZI 
KÖZLÖNY
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Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 10. 
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.

Hirdetés

Kiváló notebookok távoktatáshoz, távmunkához!
ÚJ NOTEBOOK:
Asus X543N: Intel N4000, 4 GB mem., 256 GB SSD, webcam, 15,6”-
os kijelző, 2 év gar. br. ár: 105.990 Ft
Asus X543U: Intel Core i3-8130, 4 GB mem., 128 GB HDD, webcam, 
15,6”-os kijelző, 2 év gar. br. ár: 155.990 Ft
 
FELÚJÍTOTT PREMIUM-NOTEBOOKOK: (a készlet erejéig!)
Lenovo All in One számítógép: Intel Core i5, 4 GB mem., 
250 GB HDD, webcam, 20”-os kijelző, 6 hónap gar. Br. ár: 54.990 Ft
Dell Latitude E6230: Intel Core-i5 3320, 4 GB mem., 
320 GB HDD, webcam, 12,1”-os kijelző, ½ év gar. br. ár: 44.990 Ft
Dell Latitude 3460: Intel Core-i3 5005, 8 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 14,2”-os 
kijelző, Win10, ½ év gar. br. ár: 74.990 Ft

ÚJSZÜLÖTTEK: Tarjányi Ákos 
(anyja neve: Horváth Flóra), Ko-
csis Kornél (Szabó-Hevér Anikó), 
Kiss Dániel (Vincze Noémi), Poz-
sár Kata Brigitta (Nagy Brigitta), 
Szurmik Ákos Csaba (Mészáros 
Anita), Flóring Hanna Bella (Lé-
nárt Anikó), Forgó Olívia (Tarjányi 
Enikő)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Fá-
bián Aranka – Balla Tibor Márk, 
Tóth Viktória – Kovács Gábor Ist-
ván, Varga Csilla – Tóth Tamás, 
Kocsis Rozália – Urbán István, Pa-
tai Krisztina – Szabó Róbert, Tary 
Krisztina – Bíró Pál

MEGHALTAK: Kosztor Miklós, 
Dósa Sándor, Juhász Varga Pálné 
Berta Piroska, Kiss-Fekete Károly, 
Drávucz József, Máté Pál, Görög 
Józsefné Holló Edit, Szénási Béla, 
Dencs Béla, Patyi József, Seres 
László, Juhász Károly – Kiskun-
félegyháza, Göröcs Imre – Lakite-
lek, Vajda Jánosné Fülöp Etelka, 
Kis Antalné Lantos Mária – Jász-
szentlászló, Jobbágy László – Kun-
szentmiklós, Jankovics Jánosné 
Szijjártó Mária, Bíró Károly, Szekér 
László, Varga Gyula Lajosné Ju-
hász Mária – Kecskemét, Fazekas 
László – Helvécia, Lesták Istvánné 
Szabó Eszter, Benkő István, Szabó 
Antal – Bugac, Sisák Sándorné Pál-
nok Piroska – Szeged

Anyakönyvi hírek Szeretethang a vonalban
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Kiskunfélegyházi Csoportja a jelen-
legi járványhelyzetben – a kijárási 
korlátozások idején – szeretne a 
rászorulók rendelkezésére állni a 
Szeretethang a vonalban elnevezé-
sű segítő beszélgetés szolgálatával. 
Küldetésük: A hit védelme és a sze-
gények szolgálata. Ha úgy érzi, hogy 
bezártságában, magányában köny-

nyíthetnek helyzetén azzal, hogy te-
lefonon meghallgatják – kérik, hogy 
hívja hétfőtől péntekig 13 és 15 óra 
között az alábbi telefonszámokat:

06/30 219-1974 
vagy 06/30 627-2935


