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a fejlesztések a koronavírus miatt
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Az új járványhelyzet jelentősen átalakítja a város fejlesztési terveit. A bevételcsökkenések okán számos beruházást el kell halasztani, de nem állnak meg teljesen a fejlesztések – számolt be
lapunknak Csányi József, Kiskunfélegyháza polgármestere.
– A város költségvetésének elfogadása előtt felmértük a szükséges fejlesztéseket. Ezt igyekszünk
mindig úgy megtenni, hogy bevételi
tartalékunk is legyen. A költségvetés elfogadásakor számolunk
bizonyos veszélyekkel, mérlegeljük azokat a helyzeteket, amelyek
rendkívüli kiadást jelentenek. Azzal a nyugalommal fogadtuk el

az idei költségvetést is, hogy fel
vagyunk készülve minden eshetőségre. Az élet azonban ezt most
felülírta a járványhelyzettel. Bár
Félegyháza jól iparosodott, erős
gazdasági hátországgal rendelkező
város, a járványhelyzet jelentősen
megviseli a helyi gazdaságot is.
– Az elmúlt mintegy hat évben,
azért dolgoztunk, hogy a saját

lábára állítsuk a várost. Hogy
állami segítségnyújtás nélkül is
tudjuk fejleszteni, üzemeltetni, a
városi szolgáltatások színvonalát emelni. A gazdaságfejlesztési
munkának az eredményeként körülbelül kétszeresére nőtt a város
helyi adóbevétele. Most viszont
olyan helyzet állt elő, amely a
bevételi források átcsoportosítására kényszerített bennünket.
A járványüggyel kapcsolatos védekezést ugyanis a városnak a
saját bevételeiből kell finanszíroznia, miközben az állam elvon-

ta a gépjármű-adóbevételt, ami
éves szinten több mint 100 millió
forintot jelent Kiskunfélegyháza
esetében. Ugyanakkor azt sem
tudjuk, milyen további adóbevétel-csökkenéssel számoljunk,
hiszen azoknál a vállalkozásoknál is 20-30 százalékos a visszaesés, akiket a legkevésbé érint a
koronavírus helyzet. Emiatt arra
számítunk, hogy a város idei, sőt
a jövő évi adóbevételei is jelentősen csökkenhetnek – vélekedett
a polgármester.
Folytatás a 2. oldalon!

Naponta frissülő hírekkel keresse a város online napilapját a www.felegyhazikozlony.eu oldalon!
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Békés egymás mellett élésben

Folytatás az 1. oldalról!
– Ahhoz, hogy a város likviditását megőrizzük, áldozatokat kell
hozni. Ez azt jelenti, hogy minden olyan beruházást, ami nem
kapcsolódik szorosan pályázathoz, elhalasztjuk. Ilyenek a
saját erős út- és járdaépítések.
Viszont azokat a pályázatokat,
amelyeket már elnyert a város,
végigvisszük – hangsúlyozta
Csányi József.
– Rövidesen megkezdődik a
Csólyosi út építése, és a 160
millió forintos beruházással
végleg befejeződik az útszakasz megépítése. Az új aszfaltút a Vidékfejlesztési Program
keretében valósulhat meg. A
Móravárosi Bölcsőde megépítésére 374 millió forintot nyert
a város. A beruházás költségeit
azonban le kell faragni, ezért
át kell dolgozni az eredeti terveket, így a bölcsőde már csak
a jövő évben épülhet meg. Idén
azonban biztosan elindul a volt
Ifjúsági Sporttelep felújítása.
Az eredeti tervek szerint lesz
kosárlabda- és futballpálya,
felnőtt kondipark, játszótér és
rendezvényhelyszín, de ott kap
helyet a polgárőrház is, illetve
épül egy szolgálati lakás azért,
hogy állandó gondnoka legyen
a pályának. Mindezzel párhuzamosan az Alpári úti szegregátum is megújul. Sőt, a projekt
során gyalogátkelő is épül az
Alpári úton. A munkálatok még
idén elkezdődnek, de valószínű,
hogy csak jövőre fejeződnek
be – részletezte a polgármester, aki azt is elmondta, hogy
306 millió forintot nyert erre
a város és további 240 millió
forint támogatásra pályáznak a
megyei Területi Operatív Program keretében. Zavartalanul
folytatódik az Ipari Park második ütemének a megvalósítása
is, amelyre a megye második
legnagyobb európai uniós támogatását, 1,4 milliárd forintot nyert az önkormányzat. Ez
a beruházás kiemelten fontos
a város számára, mert ez az
alapköve Félegyháza további
fejlődésének – hangsúlyozta
Csányi József.

A burkolt közterek a városi élet
fontos színterei, de a térhatároló
épületekkel együtt gyakran szélsőséges mikroklímát eredményeznek. Ez némiképpen műszaki
eszközökkel is finomíthatók, de a
leghatásosabb módszer mégis a
fatelepítés. Egy-egy burkolatban
eltelepített fa üdítő oázis lehet
tavaszi szélben, nyári hőségben,
őszi esőben, vagy téli zimankóban. Azonban egy burkolatban

élő fának sok mindent kell kibírnia: a természetes csapadék
hiányát, a nyári, akár 50-60 fok
visszasugárzó hőt, az egyre fogyó tápanyagot, a szinte üres
váztalajjá silányult talajélőhelyet,
növénytársak hiányát, emberi
bántalmazást…
Sok fa került térburkolat által
körülvett kis fakeretekbe, nagyjából két négyzetméternyi kiskertbe
az Ótemplom körül is. Hosszas ví-

Kúszó lángvirág

A fás, ligetes kertek a kertészeti
kultúra különös gyöngyszemei.
Tavasszal, amikor még csak

ébredezik a természet, itt különös virágcsodák jelennek meg.
A fák nyújtotta védelemben, a

vódás után ezek a kertecskék nem
lég- és vízáteresztő, taposható
burkolattal, hanem növénytelepítéssel teszik fel a pontot a főtéri
növényültetésekre. Ezeket a kis
növényeket gondos kezek, a fenntartó cég kertészei a napokban telepítik a fák köré, amelyeket alul a
gyökéröntöző csövek, felül a némi
talajéletet és zárt talajborítást
nyújtó növények védenek – számolt be Nagy Ágnes főkertész.
még lomb nélküli fakoronán átszűrődő tavaszi fényben, szinte
elsőként, magányos hősként
virítanak a tarackoló lángvirágok, amelyekben most már mi
is gyönyörködhetünk. A főtéri
virágágyakban a napokban jelentek meg ezek a fehér és lilás
kék színben pompázó finom kis
vadvirágok. Az Egyesült Államok és Kanada egyes államaiban nedves erdőszéleken él ez
a 20-30 cm magas, kúszó száraival szőnyeget képező lángvirág. Egészen alacsony rokonaival sziklakertekben, magas
termetű lángvirágokkal pedig
évelőágyakban, parasztkerti kiültetésekben már régóta találkozhatunk. Ez a faj viszont alig
ismert, a hazai kertkultúrában
még nem hódított tért, pedig a
főtéren csodálva őket a természet hihetetlen gazdagságáról
mesélnek nekünk.
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Elkülönített 133 ágyat az új koronavírusos
betegek számára a félegyházi kórház
Finanszírozott ágyainak 60 százalékát, összesen 133 ágyat
szabadított fel dr. Kásler Miklós,
az emberi erőforrások miniszterének felszólítására a félegyházi
városi kórház – tudtuk meg dr.
Körtvélyessy András főigazgató-helyettestől. Ezt a kardiológiai rehabilitáció, a mozgásszervi
rehabilitáció I. és a krónikus
belgyógyászat C osztályának
teljes lezárásával teljesítette az
intézmény. Szükség esetén itt
kaphatnak elhelyezést az új koronavírusos betegek.
– A T-alakú épületrészt teljesen
elkülönítettük a főépülettől, ahol
kijelöltük a sárga és vörös zónákat. Felkészültünk arra, hogy a
136 ágyon fogadni tudjuk a nem
kritikus állapotban lévő új koronavírusos betegeket. Szükség
esetén a lélegeztetőgépen történő ellátásban is részt tud venni
az intézmény. A kiépített oxigén-,
vákuum- és sűrítettlevegő-rendszer adott, a lélegeztetőgépek
elosztása pedig a kecskeméti és
kalocsai kórházakkal, illetve a
katonai parancsnokkal közösen
történik. Amennyiben szükségessé válik, intézményünk az előírt
mértéken túlmenően, a fizikoterápiás és gyógytornarészlegen
is betegeket elhelyezni. Minderre természetesen csak abban az
esetben kerül sor, ha a járvány a
tömeges fázisba érne, és a kecskeméti, valamint kiskunhalasi
kórházak kapacitása megtelik –

vázolta Körtvélyessy András. A
főigazgató-helyettes arról is beszámolt, hogy a kórházparancsnok a napokban megtekintette az
intézményt, és a járványügyi felkészülésüket minden tekintetben
megfelelőnek találta.
Azokat a betegeket, akik korábban a most elkülönített osztályokon feküdtek, a főépület második
és harmadik szintjére helyezték

át. Körtvélyessy András hangsúlyozta: a krónikus belgyógyászati
ellátást továbbra is intézményi
keretek között kapják meg mindazok, akiknek ez otthonukban valamilyen okból nem megoldható. A
szakrendelők – mint arról korábban is beszámoltunk – elsősorban
telefonos konzultációval állnak a
betegek rendelkezésére, továbbra
is működik a sürgősségi sebésze-

ti fogadóhely és a traumatológiai
ambulancia, de szünetelteti tevékenységét az egynapos sebészet. A
korábbi 1200-1500 fős betegszám
most 100-120 betegre szűkült,
akik többségében a laborba, illetve
a traumatológiai szakrendelésre
érkeznek. Az intézmény vezetője
ezúton is köszönetét fejezi ki a lakosságnak a toleráns és fegyelmezett magatartásért.

Rímbeszedett érzések,
élmények
Pályázatot hirdet Írj dalszöveget! címmel a Móra Ferenc Művelődési Központ. A felhívás 16 éven felülieknek szól, témáját
tekintve pedig a jelenlegi helyzetet kell, hogy bemutassa, rímbe szedve.
– Ez lehet a vírushelyzet, vagy
akár az együtt töltött családi
órákból adódó boldogságérzet.
Bármi, ami megfogalmazódik az
alkotóban ezekben a napokban
– mondta Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési
Központ igazgatója, aki azt is
elárulta, hogy a zsűri által leg-

jobbnak ítélt művet a Széljáró
Balladás Együttes megzenésíti
és bemutatják azt.
Vas László, az együttes vezetője elmondta, hogy nagyon örült
a megkeresésnek, és bízik abban,
hogy ősszel már be is mutathatják
a nyertes dalszöveg megzenésített előadását.

A dalszövegeket a moramuvhaz@moramuvhaz.hu
címre
várják május 8-án, péntekig. A
levélben mindenképpen jelöljék
nevüket, életkorukat és tüntessék

fel a tárgyban, hogy „Dalszövegíró-pályázat”. A nyertes dalszövegen kívül minden beérkezett
alkotás megtekinthető lesz az intézmény Facebook-oldalán.
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KÖRKÉRDÉS: Gondoskodás, támogatás, összetartás
Egymás segítése, az odafigyelés szeretteinkre és a környezetünkben élőkre rendkívüli módon felértékelődött az elmúlt hetekben. Körkérdésünkkel arra kerestük a választ – még mindig
a személyes találkozás és fotó mellőzésével –, hogy miként
gondoskodnak a félegyháziak idősebb, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő embertársaikról a járvány idején.
Bakró Nagy Attila (46): – Azt
vallom, hogy mindenki segítse a
hozzátartozóit, ismerőseit, családtagjait, ha tudja és van rá ideje,
módja. A szüleimnek egy hónapja én és a család vásárolunk be,
ők szinte ki sem teszik a lábukat
otthonról. Hozzátenném, hogy
egy kicsit túlzásnak tartom a vírus okozta gazdasági leállást, de
alkalmazkodni kell. A segítség
nálunk nem okoz problémát. Ha
boltba megyek, akkor megkérdezem a szülőket, hogy szükségük
van-e valamire. Kis odafigyeléssel
és előregondolkodással kivitelezhető minden.
Zsinkó Vilmos (40): – Édesanyám Gyulán lakik, így a nagy
távolság miatt sajnos nem tudok
neki segíteni, és elővigyázatosságból a személyes találkozás is
korlátozottan lehetséges. Szerencsére még van munkahelyem, így
kevésbé tudok segíteni másnak,
de nem is tudok olyanról a környezetemben, aki igényelné ezt.
Gémes Brigitta (41): – Szerencsére nincs olyan idősebb nálunk
a családban, akiről gondoskodni
kellene. Próbálunk csak oda menni, ahová tényleg szükséges. Azt
látom, hogy sokan viselnek maszkot. Vigyázzunk egymásra és csak
munkába, vagy vásárolni menjünk
ki, vagy ha nagyon szükséges dolgot kell elintézni.
Katonáné Rozmán Dóra (38)
(Gátér): – A nagymamámnak és

az anyósomnak a mindennapjaiban segédkezek a család többi
tagjával együtt. Anyósom, Terike
néni 83 éves lesz, teljes mértékben elfogadta a korlátozásokat,
bár nem volt neki könnyű. Egyébként nagyon aktív életet él, a nyugdíjas klub és a kártyaklub tagja
Gátéron. Ő azóta nem hagyta el
a házát, a család segíti mindenben: bevásárolunk, piacra járunk,
gyógyszereket váltunk ki. Nagyon
fontosnak tartjuk a mindennapi
kommunikációt, mindig időt szakítunk a beszélgetésre. Terike néni
családi házban él. A kert, főzés, a
jószágokkal való elfoglaltság kitölti a napját.
Kovács Gyula (60): – Segítségre szoruló személyeket ugyan
nem ismerek, de sok idősebb ember van, akinek családi támasz
nélkül kell átvészelnie ezeket a
nehéz heteket. Az általam ismert
önkormányzati képviselők próbálják körzetükben felderíteni a
rászoruló személyeket. Ez egy nagyon jó és praktikus dolog, hiszen
a körzet lakói nekik is jelenthetik,
ha tudnak rászoruló személyről. Ez persze csak egy része a
segítségnek. Én magam a bátyámmal közösen gondoskodom
idős édesanyámról. Bevásárlás,
gyógyszerek stb... Nagyon nehéz a
bezártság, a kapcsolattartás minimalizálása mellett a magány, a
negatív hírek ellensúlyozása.
Kádár Kitti (32): – Velünk lakik

a nagymamám, akit március óta
ki sem engedünk a házból, csak az
udvarra. Az édesanyám és én vásárolunk be, intézzük az ügyeket,
kiváltjuk a gyógyszereit. Hozzánk
hasonlóan a fiatalabb korosztály
próbál segíteni az idősebb hozzátartozóinak. Szerencsére nem tudok a közvetlen környezetemben
olyanról, akinek segítségre lenne
szüksége.
Horváth László (30): – A párommal mindketten bevásárolunk
a szüleinknek, amikor hívnak,
hogy kell nekik valami. Az egyikük
Pálmonostorán él, a másik pedig
Félegyházán, tanyán. Van olyan
kollégám viszont, aki 60 éves és ő
vásárol be a 80 éves anyukájának,
mert nincs más a családban, aki
megtenné.
Papp Viktória (33): – Félő,
hogy még nagyon az elején vagyunk a járványhelyzetnek, de
maradok pozitív és bízom a legjobbakban. Természetesen ebben
a helyzetben elsősorban nem
magamat féltem én sem, hanem
idősebb szeretteimet tartom

szem előtt, így a bevásárlást én
intézem a családban, és ha ki is
kell mozdulni, az is általában én
vagyok. Ebben a helyzetben óva
intem őket a társas érintkezésektől. A munkáink jelenleg javarészt
„home office”-ban zajlanak, ez is
segíti a védekezést. Nagy hangsúlyt fektetünk továbbá a folyamatos fertőtlenítésre, és hiszünk
a vacsora előtti kupica házi pálinka fertőtlenítő hatásában is. Most
is szem előtt tartom a folyamatos testmozgást. A kutyáimmal
eldugott, csendes helyekre járok
ki futni, ahol rajtunk kívül csak a
madár jár, és naponta szedjük a
vitaminokat, valamint igyekszünk
minél több házi, vegyszermentes élelmiszert vásárolni a helyiektől. Próbálom kerülni én is
a csoportos találkozásokat, bár
nehéz a lelkemnek, mert fontosak
a barátaim, de ez most mindan�nyiunk érdeke. Talán elcsépeltté
vált már ez a mondat, de most
valóban figyeljünk oda egymásra, és gondoskodjunk az idősebb
szeretteinkről!

A Félegyházi Cicamentők munkája a vírus idején
Az állatmentő szervezetek is eddig ismeretlen kihívásokkal találkoznak a koronavírus-járvány teremtette rendkívüli helyzetben. Erről is beszélt lapunknak a félegyházi Segíts a Macskákon
Alapítvány vezetője, Rékasi Szilvia. Tőle tudjuk, hogy a 2018.
novemberében alakult szervezet a város területén kóborló, gazdátlan, mentésre szoruló macskák ideiglenes elhelyezését és
gondozását, számukra gazdák keresését tűzte célul.
– Fel szeretnénk hívni a lakosság
figyelmét, hogy a COVID-19-et,
azaz az új koronavírust nem a
macskák terjesztik! A macskák
koronavírusa emberre ártalmatlan! A kettő nem összekeverendő!
– hangsúlyozta Rékasi Szilvia. Az
alapítvány vezetője elmondta: a

járvány kialakulása miatt az állatmentők is nehezebb helyzetbe
kerültek, de igyekeznek a higiéniás
előírásoknak megfelelően minden
bajbajutott macskán segíteni.
– Köszönettel tartozunk a város
lakosságának, amiért szólnak, ha
segítségre szoruló macskát talál-

nak. Nemrégiben Kiskunfélegyháza egyik szociális otthonában
kezdtük el az odaköltözött kolónia
ivartalanítását, amit a kialakult
helyzet miatt most szüneteltetünk,
az idősek biztonsága érdekében.
Ezekben a hetekben sem állt meg
az örökbefogadás, de a cicák látogatása szigorú biztonsági szempontok szerint, előre egyeztetett
időpontban történik. Mivel nincs
telephelyünk, a mentett állatok
családoknál vannak ideiglenesen
elhelyezve. Szerencsére az állatorvosi ellátás nem állt le a városban, míg tudomásunk szerint

például Kecskeméten és Szegeden
akadozik. Ezért nagy nyomás van
a helyi orvosokon, akikkel együtt
dolgozunk. Sajnos csökkent a tárgyi adományok mennyisége, de az
utalások szerencsére rendszeresen érkeznek, amiért nagyon hálásak vagyunk mindenkinek – tudtuk
meg Rékasi Szilviától.
Amennyiben támogatni szeretnék a félegyházi macskamentők
munkáját, a 11732071-23255689es bankszámlaszámon tehetik
meg. A Facebookon, Kiskunfélegyházi Cicamentők néven találják
meg őket.
V. B.
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Zárt kapuk mögött a Kiskun Múzeum
A raktárak kimeszelésén, kitakarításán, a tárolórendszerek
felállításán és a gyűjteményi
anyag elhelyezésén dolgoztak
a Kiskun Múzeum munkatársai idén februárban, amikor az
első hírek érkeztek a terjedő
koronavírus-járványról.
A megújult intézmény sok programmal készült a 2020-as évre,
az április 1-jei nyitásra, azonban a
terjedő járvány miatt a város vezetése úgy döntött, hogy a kulturális
intézményeket bezárja a látogatók
előtt. A szakmai munka azonban
továbbra is folyik. A megkezdett
felújítást, átrendezést folytatva abban reménykednek a munkatársak,
hogy hamarosan újra fogadhatják
az érdeklődő látogatókat – tudtuk
meg Mészáros Márta igazgatótól.
Több sikeres pályázatnak köszönhetően az utóbbi két évben
számos fejlesztés történt a Kiskun Múzeumban: az épület egyes
részeit felújították és új tárlatok
nyíltak. A megújulás következő
lépcsőfoka a múzeumi munkaterek
és gyűjteményi raktárak optimális
kialakítása és berendezése, amit
idén januárban meg is kezdtek a
munkatársak. Új helyen, a főépület emeleti részében kialakították
a nagy gyűjteményi raktárt, ahol a
könyvtár, a dokumentum- és fotótár, a numizmatikai gyűjtemény, valamint a néprajzi, helytörténeti és
képzőművészeti anyag kap helyet.
Jelenleg a főépület emeleti szintjének a felújítása, átrendezése folyik.
A gyűjteményi anyag elhelyezése
mellett ugyanis a megfelelő munkaterek kialakítása is fontos. A zsúfolt
irodák és raktárak már nem voltak

alkalmasak a megfelelő szakmai
munka elvégzésére, ezért a felszabadult helyiségek használatát és feladatát újratervezték. Az emeleten kap
helyet a régész muzeológus irodája,
a gyűjteményi feldolgozó, valamint

450 adag
kocsonya
ajándékba
250 adag kocsonyát osztott ki Balla László alpolgármester, önkormányzati képviselő
a körzetében élő mintegy száz családnak
Húsvét előtt, nagyszombaton. Ugyancsak az
ünnep alkalmából több mint 200 tányér kocsonyát főztek az Amatőr Királyi Szakácsok
is, amelyet jótékonysági céllal osztottak szét
április 11-én. A finomságból kaptak a rendőrök és a mentők is, megköszönve nekik a
helytállást a nehéz helyzetben.

a műtárgyvédelmet és digitalizálást
végző munkatér fotóműteremmel és
egy kis restaurátorműhellyel. Megújul még a gyűjteménykezelői iroda
és a kutatóterem is – számolt be az
igazgató.

Mészáros Márta azt is elmondta, hogy a régészeti feladatellátás
jelenleg is folyamatos, a felügyeleti
munka mellett ásatás is kezdődik hamarosan Gátéron. Emellett
készülnek a digitális tartalmak a
múzeum honlapjára és közösségi oldalára, amellyel meg tudják
mutatni az otthon maradottaknak
a város és a múzeum megőrzött
értékeit. Ezzel csatlakoznak az országos kezdeményezéshez, a Múzeumozz a szobádból! programhoz.
A pedagógusokkal egyeztetve
játékos feladatokkal segítik a múzeumi szakemberek az oktatást
is. Egyrészt mindenki számára
elérhető az intézmény honlapján
az a link, ahol helyismereti kérdések, totók kínálnak lehetőséget
a játékos ismeretszerzésre. Másrészt kimondottan iskolásoknak
készült, tananyaghoz kapcsolódó
helytörténeti tartalom is elérhető.
A Kiskun Múzeum online oktatási
felületén, a MOODLE-rendszeren
keresztül közvetlenül, önellenőrzéssel oldhatják meg a diákok a
játékos helyismereti feladatokat,
korosztályoknak megfelelően. Az
online feladatok májustól lesznek
elérhetőek az intézmény honlapján, amit ezt követően folyamatosan bővítenek.
A járványhelyzet természetesen
befolyásolja a zárt ajtók mögött
végzett szakmai munkát is, elsőbbséget kap a védekezés és a segítségnyújtás. A múzeum munkatárai
is részt vesznek szükség szerint a
helyi szociális segítő munkában,
valamint a városüzemeltetés zöldfelületi gondozómunkájában – tájékoztatta a Félegyházi Közlönyt
Mészáros Márta igazgató.
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Virágba öltözött Félegyháza
Felöltötte tavaszi virágköntösét Kiskunfélegyháza. Sokunknak jelent napi örömforrást folytonos
változása, a színek és formák sokszínűsége. Az elmúlt hetekben profi és amatőr fotósokat, egyszerű járókelőket ihletett meg a látvány, és örökítették meg a szépség ezer arcát. Ezekből a képekből gyűjtöttünk most egy csokorra valót főleg azok kedvéért, akik kényszerű, vagy önkéntes
karanténjuk miatt nem lehetnek részesei a látványnak közvetlenül. Gyönyörködjenek hát otthonról Görög Anita, Bajákiné Rozgonyi Ágnes, Bédi Timea, Seres Attila, Seres Melinda, Csányi József
és Fantoly Márton jóvoltából!
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Webáruházat indított a Félegyházi Sörműhely
Balogh Máté idén januárban
vette át a félegyházi sörfőzde
üzemeltetését, ahol előtte évekig alkalmazottként dolgozott.
Az akkor Bader Sörfőzde nevet
viselő vállalkozás fokozatos
brandváltáson ment keresztül,
ennek részeként lett például
Félegyházi Sörműhely a neve.
– Büszkék vagyunk erre a csodás
városra. Szeretünk itt élni, dolgozni, a közösség tagjának lenni…
Erre is utal a névváltoztatás. A
sörműhely elnevezés pedig egyértelművé teszi, hogy a termék, amit
a fogyasztó a kezében tart, nem
egy sörgyárban, hanem egy kisüzemben készült.
– Mennyire kicsi?
– Általában ketten-hárman, szezonban legfeljebb négyen dolgozunk az üzemben. Ezekkel az adottságokkal a kicsik közé tartozunk a
hazai sörpicon, annak minden előnyével és hátrányával. Budapestre,
a környező településekre és más
vidéki nagyvárosokba télen-nyáron szállítunk sört, de nagyon várjuk a tavasz és a jó idő megérkezését, amikor a félegyházi városi
rendezvényeken és a Sörfesztháza
nevű kézműves sörfesztiválon találkozhatunk helyi fogyasztóinkkal.
Tavaly nyár óta pedig már az Ágyú
Kézműves Sörgaléria és Gasztroműhely is fontos színtere ezeknek a találkozásoknak.
– Mit érdemes tudni a félegyházi sörről?
– Ahogy én azonosítani szoktam
a söreinket: tradicionális eljárással, minőségi alapanyagokból, a

kor követelményeinek megfelelő
technológiai háttérrel és innovatív felfogással készítjük azokat.
Termékpalettánk összeállításához
figyeljük az irányzatokat, a magyar,
illetve nemzetközi sörpiacot.
– Mennyiben érinti a jelenlegi
helyzet a sörműhelyt?
– Ez egy szezonális ipar, aminek
tavasszal kezdődik, de leginkább
nyárra korlátozódik az üzeme.
Most, a koronavírus-járvány miatt,

Platánóvó tulipánok
A természetben az erdők képviselik a növénytársulások csúcsát.
Talán ezért is érezzük fák közelében igazán komfortosan magunkat. A városok viszont egyre szegényebbek facsoportokban,
gyakran csak egyes fáknak vagy kisebb fasoroknak jut hely.
Ezért is különösen értékesek
a Kossuth utca többsoros idős
platánfái. Bár szabályos rendben
helyezkednek el, de jelentős területsávot uralnak. Gyengülő egészségi állapotuk évtizedek óta okoz
fejtörést, de közelmúlt minden
növénytelepítése, a műszaki-technikai létesítmények és a fenntartás rendje is ezeknek az idős
platánoknak a támogatását tartja
szem előtt. A sokszínű, sokféle
hagyma, évelő, cserje, gazdag, állandó talajborítást, ezáltal rend-

kívül stabil felszín alatti növénykapcsolatokat, évente termelődő
bőséges biomasszát eredményez,
akárcsak az erdőkben. A teljes
zöldfelület öntözése a kulcsfontosságú talajnedvességet, a folyamatos holt- és szervesanyagokkal
történő talajmulcsozás pedig a
gazdag talajéletet teszi lehetővé.
Ezek így együtt segítenek a fák
minél további megtartásában,
szép példáját adva a városi természetvédelemnek – tudtuk meg
Nagy Ágnes főkertésztől.

a tervezett rendezvények nagy részét lemondták, vagy a megszervezését
augusztus-szeptember
hónapokra halasztották. Ez a helyzet nagyban veszélyezteti ennek a
feltörekvő iparágnak a helyzetét: a
mi piacunk a korábbi 3-5 százalékára esett vissza.
– Hogyan válaszoltak erre a
nem mindennapi kihívásra?
– Régi elmaradásunkat bepótolva, elindítottuk a weboldalun-

kat, benne egy webáruházzal. Így
mostantól nem csak Félegyházán
és környékén, de országos szinten
is megoldható termékeink kiszállítása házhoz szállítással, vagy
csomagautomatába
kézbesítve,
a www.felegyhazisor.hu oldalon
keresztül.
– Miért éppen a Pajkos-Szabó-féle szélmalmot választották logónak?
– Egy könnyen beazonosítható
félegyházi motívummal szerettük
volna a város iránti elköteleződésünket a termékek arculatában is
kifejezésre juttatni. Úgy gondolom,
hogy ebben a választásban minden
benne van, amit kerestünk.
– Milyen óvintézkedéseket vezettek be a koronavírus-járvány
kapcsán?
– Élelmiszerről lévén szó, eddig
is nagyon szigorú előírások mellett dolgoztunk. A gumikesztyű és
a védőruha nálunk mindennapi
viselet, de most még nagyobb a
szigor, az odafigyelés. A kiszállítás
is gumikesztyűben és maszkban
történik, fizetéskor pedig előnyben
részesítjük az előreutalást.
– Mennyire szeretik, fogyasztják a félegyháziak a félegyházi sört?
– Sokan segítenek a jelenlegi
helyzetben például azzal is, hogy
rendelik, és a közösségi oldalon
népszerűsítik a termékeinket. Ennek is köszönhető, hogy napról
napra több megkeresést kapunk.
Jelen esetben létkérdés számunkra az internetes megjelenés, ezért
nagy öröm, hogy most valami ígéretes látszik beindulni.
T. T.
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„Nem érdekelt abban a pillanatban a koronavírus”

– házasságkötés a járvány idején
Dj Kopi, azaz Horváth Zoltán
retro dj, mellékállásban esküvőkön zenél. A kialakult járványügyi helyzetben az esküvői
létszámok korlátozása gyakorlatilag az ő terveit is dugába
döntötte.
Szerencsére nem mindegyiket!
Párjával, Helénával januárban
határozták el, hogy összeházasodnak. Igazából nem klasszikus
esküvőt terveztek, inkább egy jó
hangulatú bulit álmodtak meg 1520 fővel. A valóság másképpen
alakult, hiszen április 4-én, szombaton, mindössze 6 fő jelenlétében
mondták ki az igent. A korlátozások akkor már érvényben voltak.
– Nem gondolkodtunk azon,
hogy áttesszük egy másik időpontra a szertartást, inkább a buli részét toltuk el egy másik időpontra
– mesélte az újdonsült férj. Véleménye szerint a szertartás meghittségén semmi sem változtatott
a rendkívüli helyzet. – Elfelejtesz
akkor minden gondot. Kettőnkről
szólt az a pillanat, nem érdekelt
akkor sem a koronavírus, sem pedig, hogy mennyien vannak bent –
tette hozzá.
A jövőt illetően minden tekintetben bizakodó az ifjú férj: 20-30
esküvői mulatságon zenél évente.
Az áprilisi, májusi időpontokat áttették későbbi időpontokra. Mint
mondja, minden megoldható. „Optimista vagyok, ahogyan a párok
is azok.” – zárta a beszélgetést
Zoltán.
Csányiné Mészáros Ágnes
anyakönyvvezető fontosnak tartja felhívni a figyelmet arra, hogy
az állampolgárok a kérelmeikhez, banki ügyleteikhez szükséges
háttér-információt a kérelem benyújtására illetékes hatóság ügyintézőjétől telefonon érdeklődjék
meg, és ne a különböző internetes
fórumokon tájékozódjanak! Kiskunfélegyházán a polgármesteri
hivatal folyamatosan működik, az
ügyfélfogadás a korábbi rendben
zajlik, azzal a kivétellel, hogy az
ügyintézőkkel előzetesen meg kell
beszélni az ügy menetét, a kérelemhez szükséges iratok körét, és
időpontot kell kérni a kérelem benyújtására. Kéri, hogy anyakönyvi
ügyekben hívják a 76/562-051-es
telefonszámot!
Az anyakönyvvezető ismertette,
hogy mivel a házasság intézmé-

nyét az Alaptörvény L) cikke deklarálja és védi, ezért azt a mostani
különleges jogrendben, a veszélyhelyzet ideje alatt is biztosítani
kell. A házasságkötés feltételeit
és módját a 2010. évi I törvény
határozza meg, ez nem módosult.
A törvény által meghatározott 30
napos várakozási határidő továbbra is érvényes. A házasságkötésre
irányuló kérelmet jegyzőkönyvbe
kell foglalni, és azt követően 30
nap múlva – egyeztetve a szabad
helyek függvényében – lehet házasságot kötni. Ez a jegyzőkönyv 1
évig érvényes.
– A mostani helyzetben – a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet szerint – a lakóhely
elhagyásának alapos indokának
minősülhet többek között a szűk
családi körben történő házasságkötés. Amennyiben a házasulók ezt
vállalják, a házasság megköthető.
A városvezetés március 16-án
megfogalmazott ajánlása azonban
10 főben maximálta a résztvevők

számát. Ez jellemzően a kötelező
tanúk, szülők, testvérek. A szertartáson pezsgőt nem bontunk –
tette hozzá az anyakönyvvezető,
hangsúlyozva, hogy ezek a vírushelyzet idejére szóló korlátozások
bármikor változhatnak.
Csányiné Mészáros Ágnestől
tudjuk, hogy 2019-ben rekord számú házasságkötés volt országosan
és Kiskunfélegyházán is, a városban összesen 214 pár kelt egybe.
Idén eddig 45 esküvő volt és 77
bejelentkezés van házasságkötésre. Természeten ezek a számok
még nagyban változhatnak, hiszen
esküvő szempontjából még nagyon
az év elején járunk.
A szertartás alatt egyébként
nem kötelező szájmaszkot viselni. Ezzel kapcsolatban az anyakönyvvezető elmondta: – Mivel
a kormányrendelet szűk családi
körben határozza meg a résztvevő személyek körét, a szűk család
általában egy háztartásból érkezik.
A díszteremben tartjuk az esküvőt,

ahol lehetőség van a kellő távolság
megtartására. Ezért álláspontunk
szerint nem szükséges a maszk
használata. A menyasszony, vőlegény részéről zavaró lenne, hiszen
a házasság akkor jön létre, ha az
egybehangzó igent kimondják,
amit a tanúknak és az anyakönyvvezetőnek tisztán kell érteniük.
Hajagos Gyula, a Szent István
Egyházközség plébánosa megkeresésünkre elmondta, hogy nagyon
minimálisra limitálva, de van lehetőség egyházi házasságkötésre is.
Alapesetben minimum 5 főnek kell
jelen lenni, hogy az egyházi esküvő
érvényes legyen: az ifjú pár, a két
tanú és a pap.
– Meg tudom tartani a szertartást, de csak zárt ajtók mögött,
nagyon szűk családi körben, maximum 10 fős keretben, amire nem
volt még példa. Az egyházi szertartások tekintetében jellemző, hogy
inkább későbbi időpontban tartják
meg a párok – tájékoztatott Gyula
atya.
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Jól működik a digitális oktatás
a kiskunfélegyházi iskolákban
– Ismeretlen feladat elé állított bennünket a koronavírus. Bár eddig is gyakori volt iskolánkban a digitális eszközök alkalmazása,
de nagy kihívást jelentett a digitális oktatási rendszerre való teljes átállás. Nagyon sok pedagógus rendszeresen alkalmazta eddig is ezeket a módszereket, akik viszont kevesebb alkalommal
éltek ezek használatával, ők most rövid idő alatt felzárkóztak a
feladathoz. Többek között ilyen gondolatokat fogalmaztak meg
iskoláink vezetői, amikor a távoktatásról szerzett eddigi tapasztalatokról érdeklődtünk.

Változatos, érdekes
tartalmak
– Ismeretlen feladat elé állított
bennünket a koronavírus – bocsátotta előre Terbe Ákosné, a Dózsa György Általános Iskola igazgatója. – A digitális oktatás első
feladata a megfelelő oktatási keretek megkeresése volt. Nagyon sok
segítség érkezett azoktól a cégektől, akik különböző digitális tananyag-tartalmakkal foglalkoznak.
A bőség zavara volt a jellemző. De
mára már mindenki megtalálta azt
a felületet, amit biztonsággal tud
kezelni, alkalmazni az oktatáshoz.
A pedagógusok törekednek a változatos, érdekes tartalmakra valamennyi tantárgy tekintetében.
Talán felvetődik a kérdés, hogy lehet testnevelést, vagy éneket ilyen
módon tanítani. Természetesen e
tantárgyak tekintetében is vannak
olyan digitális tananyagok, amelyek most is alkalmazhatóak. Például zenei hanganyagok, hangszeres bemutatók stb. Testnevelésből
mozgásanyagok, olimpiatörténet,
sportági elmélet, otthoni edzésmódszerek állnak rendelkezésünkre. De egy jó meccset is meg lehet
nézni.
Nagy köszönet illeti a szülőket,
mert nap mint nap partnerek az

otthoni tanulásban, abban, hogy
gyermekeik sikeresen teljesítsenek.
Mindannyiunknak sokat fejlődik
az informatikai ismerete, mert ez
nélkülözhetetlen ehhez a feladathoz. A mostani digitális oktatás
nem nélkülözheti a bizalom elvét, amit a családokkal közösen
gyakorolunk.

Türelem
és együttműködés
Mindák József igazgató így ös�szegezte a Constantinum Katolikus
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Kollégiumban szerzett tapasztalatokat:
– Bár eddig is gyakori volt iskolánkban a digitális eszközök alkalmazása, de mint mindenütt,
nálunk is nagy kihívást jelentett a
digitális oktatási rendszerre való
teljes átállás. Nevelői értekezlet
keretében még az elején sikerült
közös álláspontra jutnunk az oktatás további módjára.
A KRÉTA használata mellett fontosnak tartottuk, hogy olyan helyre
kerüljenek fel tananyagok, feladatok, ahonnan a tanulóink könnyen
el tudják érni. Egységesen a Google
Drive-ot használjuk, ahonnan a feltöltött anyagokat, linkeket az intézményi honlapunkról egy-két klikk-

eléssel elérhetik diákjaink a kívánt
tartalmakat. A rendszer kialakításában segítséget nyújtottak informatikus rendszergazdáink. Persze
ez önmagában kevés lenne, hiszen
tantárgyaktól függően más-más
eszközöket is be kell vetnünk. Több
tantárgyból is kiemelkedő szerepe
van az élő, online lehetőségnek,
amelyeket a kollégák és diákjaink
előszeretettel alkalmaznak.
Talán a legnagyobb kihívást ebben a rendszerben az általános
iskola alsó tagozatos gyermekek
tanítása jelentette, hiszen ők még
nem elég önállóak ahhoz, hogy
képesek legyenek egyedül elboldogulni az online világban. Ezért
itt minden esetben a szülőkkel
való szoros együttműködésre volt
szükség, amiben példásan bizonyítottak az intézményünkbe járó
tanulók szülei. Érdeklődtek, támogatóak voltak, igyekeztek maximálisan megfelelni a pedagógusok által adott instrukcióknak. A digitális
oktatás során továbbra is használjuk a már meglévő tankönyveket,
munkafüzeteket, és emellé a magyarázatok, valamint az új anyagok tanításához prezentációkat,
videókat is készítenek tanítóink.
A gyakorlásban a legnagyobb szerepe a digitális játékoknak van. Ez
élvezetes és hasznos is a gyerekek
számára. Tanítóink segítik alsósainkat abban is, hogy továbbra is
legyen naplószerűen vezetett, rendezett napirend. Így nem vesznek
el a feladatok világában. Emellett
alkalmazunk különféle projekteket,
tantárgyi koncentrációkat.
A felső tagozatos és gimnáziumi,
szakgimnáziumi osztályokban a
Google Drive-ba feltöltött tananyagok mellett nagyon nagy szerepe
van az élő, online tanóráknak. Például a matematikát, idegen nyelvet,
történelmet tanító kollégák előnyben részesítik ezt, hiszen a felmerülő kérdéseket azonnal meg tudja
a szaktanár válaszolni, el tudja újra
magyarázni. Ilyen a discord, a skype, messenger adta lehetőség. A
szaktanárok 60 százaléka a Google
Classroom szolgáltatás segítségével tart tanórákat, ami praktikus a
tananyag továbbítására a csoport
tagjai felé. Például egy tananyag,
amit gyakoroltatni szeretnénk, egy
kiadott feladat, amit értékelni szeretnénk, de a számonkérésben is
segítséget nyújt, tesztek készítésével (ami időzíthető, és a százalékos

eredményt azonnal meg is mutatja,
gyorsítva az értékelés folyamatát).
Ehhez hasonló a redmenta, amit
szintén több kollégánk előszeretettel alkalmaz.
A kissé specifikusabb tantárgyakból (pl. testnevelés) szintén
rendszerezett segítő anyagokat
kapnak a diákjaink a gyakorlati
feladatok elvégzéséhez. Az online
eszközök segítségével kérnek a
testnevelők visszajelzéseket, eredményeket tudnak figyelembe venni, ugyanakkor a testnevelésnek
is vannak elméleti ismeretei, így
a gyakorlati feladatok mellett az
eddiginél esetleg nagyobb szerepet
kap az elméleti ismeret.
Intézményünk munkaidőben a
járványveszély ideje alatt is nyitva van, így elérhetőek vagyunk a
szülők számára. Most volt a legnagyobb szükség a rugalmasságra,
és arra, hogy valóban felértékelődjenek a fontos ismeretek. Ez az
időszak számos olyan készséget
fejleszt, amire eddig nem számítottunk: kreativitást, egymással
való kooperációt, türelmet, együttműködést. Intézményvezetőként a
pedagóguskollégáktól bölcs mértékletességet kértem, valamint azt
is, hogy ha a diákok közül valaki
nehezebben venné fel a ritmust,
adjanak lehetőséget, hogy pótolhassa a lemaradást. Bízunk abban,
hogy a lehetőségekhez mérten a
legjobbat tudjuk kihozni ebből a
rendhagyó időszakból.

Gyorsan
alkalmazkodtak
A József Attila és a Platán iskola
tapasztalatait Wolnerné Vidéki
Szilvia tolmácsolta kérésünkre.
– A március 16-ától fennálló
veszélyhelyzet új kihívásokat jelent az oktatásban, különösen az
alapfokú oktatás résztvevőinek.
Vagy talán nem is annyira kihívást, inkább lehetőséget. Ezt bizonyítja, hogy az általános iskolai
tanítók, tanárok nagyon rövid idő
alatt átálltak erre a speciális oktatási formára, amelyben a digitális
tananyagoknak és a pedagógusok
által szerkesztett órai vázlatoknak,
gyakorló feladatlapoknak és felméréseknek van óriási jelentősége.
Nagyon sok pedagógus rendszeresen alkalmazta eddig is ezeket a módszereket, akik viszont
kevesebb alkalommal éltek ezek
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használatával, most rövid idő alatt
felzárkóztak a kihíváshoz. Hiszen a
megszokott, személyes kontaktuson alapuló oktatást felváltotta a
digitális kommunikáción keresztüli
kapcsolattartás a tanítványokkal
és a folyamatba bevont szülőkkel.
A tapasztalatok sokszínűek, de
mindenképpen dicséret illeti a pedagógusokat, akik fáradságot nem
ismerve folyamatosan gyártják a
tananyagot, szerkesztik a vázlatokat, használják azokat a digitális
kommunikációs csatornákat, amelyek a tanórák megtartását is lehetővé teszik a gyerekek számára.
A tanulók nagy része nagyon
gyorsan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez. Az első
hét kihívásai után már gyakorlott
módon reagálnak, és igyekeznek
időre visszaküldeni a kiadott feladatokat, projektmunkákat, fel-

méréseket. Bár az oktatási forma
megváltozott, de maga a rendszer
továbbra is megköveteli az értékelést, osztályozást, annak érdekében, hogy a tanév eredményes
legyen, s a tanulók teljesítményét
le tudjuk zárni júniusban.
Az alsós gyerekeknek nagy segítséget jelentenek a szülők, akik
nélkül ez a helyzet nem tudott volna ilyen gyorsan átállni. Hiszen a
KRÉTA e-napló funkcióinak használatát profi módon el kellett sajátítaniuk, és az e-mailen történő
kommunikáció is fontos szerepet
kapott. Sok család több gyermekkel teszi mindezt, óriási köszönet
jár érte. A felsősök többsége már
önállóan teszi a dolgát.
A pedagógusok igyekeznek egyszerűsített formában átadni a tananyagot, de mindezt úgy, hogy az
igényességből és az élvezhetőségből nem adunk lentebb.
A gyermekek szorgalma vegyes
képet mutat, a legtöbben meg
akarnak felelni, van olyan is, akinek így könnyebb jobb jegyeket
szerezni, de olyan is akad, aki nem

akar bekapcsolódni a közös munkába. Őket sajnos meg kell szólítani, hiszen kötelező teljesíteni
a digitális oktatási formában is a
tanév követelményeit.
Egy valami azért pótolhatatlan:
a tanár-diák személyes kapcsolat,
az igazi pedagógus kisugárzása,
a hivatásunk szépségeinek közös
megélése.
A visszajelzések azt mutatják,
hogy hiányzunk egymásnak. Alig
várjuk, hogy újra együtt lehessünk,
és hogy gyermekzsivajtól legyenek
hangosak iskoláink.
A József Attila iskola és a Platán
iskola is üzent a gyermekeinek, ablakba tett színes üzenettel, szépen
díszített tojásfával, sőt, a honlapon
megtekinthető rendhagyó költészet napi megemlékezéssel is. Azt
vallom, hogy minden kihívás egyben lehetőség is.

Közös találkozások
az online térben
– A Petőfi Sándor gépészeti és informatikai szakképző iskola március 16-án állt át a tantermen kívüli
digitális munkarendre. Az iskola
vezetősége már előre gondolkodva
kialakította a Google Classroom
felületén az osztályok digitális
megfelelőjét. A digitális oktatás
zökkenőmentesen kezdődött el,
köszönhetően az alapos előkészítésnek, valamint a pedagógusok
és a diákok szoros együttműködésének. A tanévből hátralévő tananyag átadását újra kellett tervezni. A tervezőmunka kiindulópontja
a mértékletesség, a bölcsesség
fokmérője a gondolat volt.
A digitális oktatás azóta is folyamatosan zajlik, természetesen
kisebb-nagyobb
átalakításokat
eszközölve a diákok, a szülők és
a pedagógusok visszajelzéseinek
megfelelően. Egyre több pedagógus tart online órát, egyre változatosabb módszereket alkalmaznak

mind a tananyag átadásánál, mind
annak számonkérésénél. Felmértük a tanulók között, hogy van-e
valakinek szüksége eszközre, és
aki jelezte, annak tudtunk segíteni.
A jelenlegi helyzetben azt éljük
meg a legnehezebben, hogy nem
tudunk személyesen találkozni
egymással, így a közösségbe való
tartozás érzése is gyengül. Ennek
ellensúlyozására elindítottuk az
Instagramon a #30napos_pg_kihivas-t, amelyhez mindenki szabadon csatlakozhat, továbbá az iskola
Facebook-oldalán is folyamatosan
ellátjuk a diákokat jó tanácsokkal,
és már online nevelőtestületi értekezletet is tartottunk.
Összességében a PG nevelőtestülete, szülői közössége és diáksága kitűnően vizsgázott a jelenlegi
nehéz helyzetben, amiért mindenkinek köszönet jár. Bízunk abban,
hogy hamarosan személyesen is
találkozunk, addig is mindenkinek jó egészséget kívánunk – zárta gondolatait Rokolya Csaba
igazgató.

Bátorítással,
szeretettel
A Móra Ferenc Gimnázium igazgatója, dr. Kása Zsuzsanna így vélekedett a digitális átállásról: – Ha
a középiskolákat nézzük, a tanulók
és persze a szülők annyival vannak
könnyebb helyzetben, hogy a gyerekek már önállóan képesek dolgozni. Terhet jelent viszont, hogy a
napi 6-9 online tanóra mellett az
azokra történő felkészülés is hos�szú időre a gép elé ülteti őket.
Minden pedagógus a legjobbat
szeretné nyújtani diákjainak, ami
nem biztos, hogy minden esetben
100 százalékosan sikerül. Többször juttattunk el kérdőívet diákjainkhoz annak érdekében, hogy
reális képet kapjunk arról, működik-e az új rendszer és milyen leterheltséggel kell megküzdeniük a
napi feladatok megoldása érdeké-
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ben. Javaslataikat, kérésüket igyekeztünk beépíteni az új módszerek
használata során. Tudják, hogy
bármilyen probléma esetén nyugodtan fordulhatnak tanárikhoz.
Pedagógusaink is hihetetlenül
leleményesek, ügyesek és szorgalmasak. Azok a kollégák is, akik
eddig (életkoruknál fogva) nem
sokszor alkalmazták a digitális
módszereket, vagy, mert a tantárgyuk jellege nem kívánta meg
a rendszeres online oktatást, pillanatok alatt felvették a tempót.
A készségtárgyakat tanító pedagógusok is megtalálták azokat a
digitális formákat, amelyekkel a
tanulók elé varázsolhatók az ének,
a testnevelés, a rajz és vizuális
kultúra. Egy-egy esetben elméleti
órák is tarthatók – például testnevelésből is, amikor a diákok megismerkedhetnek a tantárgy érettségi
témaköreivel.
Magam részéről hihetetlenül
büszke vagyok mind a tanulóifjúságra, mind pedig pedagógus kollégáimra. A négy hét alatt többször
szólítottam meg munkatársaimat,
a gimis gyerekeket és a szülőket
is. Szerettem volna bátorítást adni
és odafigyelésünket, szeretetünket
tolmácsolni. Igyekszem különös figyelmet fordítani végzős diákjainkra, akiket az érettségivel kapcsolatos bizonytalanság mellett annak
terhe is nyom, hogy kimaradnak
életükből azok a csodás események (szerenád, „zöldnap”, ballagás), amelyekre hat, illetve négy
éven keresztül vártak.
Zárszóként annyit szeretnék
még ehhez a helyzethez hozzátenni: bízom abban, hogy a családokon keresztül mindenki érzékeli
azt, hogy a pedagógus egy-egy
tanév alatt milyen odaadó munkát
végez a diákok sikeres előmenetele, fejlesztése, tehetséggondozása,
lelki egészsége érdekében. Így a
pedagógus hivatás talán újra elnyerheti méltó helyét a társadalmi
megítélésben.
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A Lakitelek Népfőiskola hírei
Korlátozások a
Hungarikum Liget
vendéglátásában
A koronavírus terjedésével kapcsolatos járványügyi helyzet miatt a Népfőiskola Alapítvány március 17-étől
nem fogad szállóvendégeket!
A Hotel Club Tisza hétfőtől-vasárnapig 8 és 16.30 között tart ügyeletet! 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 személyesen vagy telefonon, illetve e-mail-ben is forduljanak hozzánk bizalommal! Megértésüket köszönjük!
Hotel Club Tisza munkatársai
Tel.: 76/549-050 / E-mail:
hotelclubtisza@nepfolakitelek.hu

Csomagokat osztottak
az önkéntesek
A LIKE – Lakiteleki Ifjúsági Klub Egyesülete és az IKON – Ifjú Konzervatívok

2020. április 24.
Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola
honlapján: www.nepfolakitelek.hu

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

Megértésüket köszönjük!

a Nemzetért Egyesület tagjai a napokban osztották szét azokat a csomagokat, amelyeket Lezsák Sándor,
Lakitelek országgyűlési képviselője,
és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei
kirendeltsége állított össze a lakiteleki
családok számára. Ezúton szeretnénk
megköszönni Tóth Józsefnének, a
nyugdíjas klub vezetőjének, hogy száj
maszkokat készített nekünk. Hálásan
köszönjük az önkéntesek segítségét.
Horváth Károly
szervező

Hirdetés
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Fedett piaccsarnok
Új piaccsarnokot adtak át április
3-án, Pálmonostorán. Az átadáson nem volt ünnepség és a falu
lakói is távol maradtak a járvány
miatt. A piac vasárnap kivételével 8-tól 13 óráig tart nyitva.
– Régóta készültünk már egy új
piac megépítésére, mivel a régi már
nagyon ütött-kopottá vált, mondta
el Cseszkó László polgármester.
A régi piac helyén pedig parkolót
fogunk építeni, amely az új létesítményt is kiszolgálja – tette hozzá.
A mezőgazdasági termelői piac
a Vidékfejlesztési Program keretében valósult meg a kiskunfélegyházi Bács-Ép-Generál Kft.
kivitelezésében. A kilencvenszázalékos támogatottságú beruházásra
mintegy negyvenmillió forint tá-

mogatást nyert az önkormányzat.
A 160 négyzetméteres alapterületű épületből csaknem 62 négyzetméteres a zárt, illetve ugyanennyi
a nyitott, de fedett pultos elárusító
tér. Az árusok és vásárlók részére
tizenkét parkolót – köztük egyet
a mozgáskorlátozottak részére –
alakítottak ki. A piac udvarán beton térkőből járda és belső út is
készült. A polgármester arról is
beszámolt, hogy a beruházás során különös figyelmet fordítottak a
környezettudatosságra, így a világítást energiatakarékos lámpákkal,
illetve a szükséges energiaigényt
naperőművel biztosítják. A piac
udvarán kerékpártárolókat is kihelyeztek, valamint a fedett részen
ivókutat létesítettek.

Jól kifőzik
A rendkívüli helyzetben is üzemel Petőfiszállás önkormányzati
konyhája, ahol a munkatársak a szigorított higiéniai előírások
betartása mellett a legnagyobb odafigyeléssel dolgoznak.
Naponta több száz adag egyszeri meleg ételt készítenek más
település szociális intézményeit
is ellátva a Szegedi Kistérségi
Többcélú Társulás révén. Petőfiszállás településen működik a
szociális-, és a gyermekétkeztetés is, valamint a 70 éven felettiek köréből új étkezők is igényeltek ebédet az utóbbi hetekben.
A fegyelmezett munkarend, a

fokozott előírások és a feszített
időkeretek mellett is minden nap
kiemelt fontosságú munkát végeznek a petőfiszállási konyhán,
hiszen tápláló és ízletes menüt
készítenek az ott dolgozók. A
heti menü összeállításánál Tápay Tünde intézményvezető
igyekszik változatosan, az éppen
idényszerű alapanyagok felhasználásával megtervezni a hetet.

Új utakon
Április elején kezdődött el az Árpád és az Alkotmány utca aszfaltozása Bugacon. A két, nagyjából egy kilométeres út felújítása
már nagyon indokolt volt, a munkálatokra 15 millió forint támogatást nyert a Belügyminisztérium pályázatán az önkormányzat.
Ehhez még négymillió forint
önerőt kellett a helyi költségvetésből biztosítani – tudtuk meg Szabó
Lászlótól, a település polgármesterétől. Arról is beszámolt, hogy
a községben még öt és fél földes
utca van, melyek aszfaltozását saját forrásból nem tudják megvalósítani, de a Magyar Falu Program
keretében további 28 millió forintot nyertek útépítésre. Ebből a
keretből a Hunyadi utcában és az
Orgoványi utcában új technológi-

ával, hígított bitumenes eljárással
építik az utat. Ezzel a módszerrel
háromszor olyan hosszú szakaszt
tudnak megépíteni, mint a hagyományos aszfaltozással.
Szabó László továbbá tájékoztatta szerkesztőségünket a napokban történt képviselő-testületi
döntésről, amely szerint a jelenlegi
helyzetben is kiírják a közbeszerzési pályázatot az iskola, a tornacsarnok és a polgármesteri hivatal
energetikai felújítására. Abban

KÖNYVTÁRSAROK
Hasznos weboldalak
érettségire készülőknek
Május 4-én elkezdődnek az idei év középszintű
és emelt szintű érettségi vizsgái. A mai összeállításunkban a végzős diákokra gondoltunk, a
figyelmükbe ajánlunk néhány weboldalt.
Március 23-ától az Index hírportál (index.
hu) Iskolatévé címmel sorozatot indított,

bíznak, hogy mire a pályázati eljárás lezárul, a járványveszély is
alábbhagy és zavartalanul megkezdődhet a fejlesztés. Azt is megtudtuk, hogy a mintegy 240 millió
forintos beruházást a megyei önkormányzattal közösen a Területés Településfejlesztési Operatív

amellyel az érettségire való felkészülést segíti
három tantárgyból, magyar nyelv és irodalomból, matematikából és történelemből. A kiváló
tanárok előadásaiban olyan témák kerülnek
elő, amelyekre sokszor nem jut idő az iskolában, de a diákok is tehetnek javaslatot, milyen
témáról szeretnének hallani.
A piacvezető oktatási portálon, az eduline.
hu oldalán a vizsgák pontos dátuma mellett
olyan tanácsokat kaphatnak a középiskolások, amelyek betartásával eredményesebben
készülhetnek fel az érettségire, pl. melyek a
leggyakrabban elkövetett hibák a matematika
írásbelin, hogyan érdemes gyakorolni a törté-

Program keretében valósítja meg
a bugaci önkormányzat. A fejlesztéssel teljes egészében megújuló
energiát használnak majd az intézmények fűtésére és világítására,
ami jelentős megtakarítást jelent
majd a falunak – hangsúlyozta a
polgármester.

nelem érettségire, vagy milyen
egy
jó
esszé,
mire
kell odafigyelni
megírásakor.
Az Oktatási
Hivatal oldalán
( h t t p s: / / w w w.
oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok)
2005-től napjainkig pdf dokumentum formájában megtekinthetőek, letölthetőek a nyári
és az őszi vizsgaidőszak feladatsorai a javítási-értékelési útmutatókkal együtt.

14

FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HIRDETÉS

Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!
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A munkahelyek megtartására
törekszik az IBV Hungária Kft.

2020. februárjában, a koronavírus magyarországi megjelenésekor, az IBV Hungária Kft. vezetősége azonnali megelőző intézkedéseket vezetett be és megalkotta a belső járványügyi protokollt
a dolgozók egészségének védelme érdekében. Az intézkedések
keretében folyamatosan biztosítják minden mosdóban a kézfertőtlenítő folyadékot, vírusölő szappant és a szükséges kiegészítőket, a szájmaszkokat és a kesztyűket a munkavállalók részére
– tájékoztatta lapunkat Czinege Gábor, ügyvezető igazgató.
– A fertőtlenítésre nagy hangsúlyt
fektettünk, ennek érdekében bővült a takarítói személyzet, akik
gondoskodnak a közös érintkező
felületek (pl. kilincs, korlát) fertőtlenítéséről. Nem fogadunk külföldi
vendégeket, illetve felfüggesztettük a más országokba történő kiküldetéseket is.
A járványhelyzet fokozódásával
a telephely látogatásával kapcsolatban további szabályokat foganatosítottunk, ezzel tovább védve
a munkavállalóinkat. Belépéskor a
testhőmérsékletét érintésmentes
lázmérővel ellenőrizzük, ezzel is
csökkentve a fertőzés kockázatát.
Csökkentettük a megbeszélések
számát, ahol lehet, ott megteremtette a vállalat a home office, vagyis
az otthonról történő munkavégzés
lehetőségét. Minden helyiségben
meghatároztuk az egyszerre bent
tartózkodható emberek létszámát.
Minden munkavállalónknak fokozatosan kötelezővé tettük a szájmaszk viselését a munkavégzés
során. Ezen intézkedéseken kívül
még számos felhívás, tájékoztatás

segít az itt dolgozóknak a minél tudatosabb higiéniai és járványügyi
javaslatok betartására.
– Hogyan befolyásolja a
COVID–19-járvány a cég gazdasági környezetét?
– Más vállalatokhoz hasonlóan,
az IBV Hungária Kft.-t sem kerülte
el a koronavírus kapcsán globálisan
visszaeső kereslet, illetve a karantén alá kerülő országokból érkező
alapanyag-, és alkatrész-ellátottság
akadozása. Ezekre az újonnan kialakult piaci helyzetekre folyamatosan
reagálunk, annak érdekében, hogy
munkavállalóink a legkevesebbet
érezzenek munkavégzésük során a
gazdasági válság okozta problémákból. Ellentétben néhány környékbeli
vállalkozással, akiknek sajnos le is
kellett állniuk, mi eddig nagyon jól
vettük az akadályokat és a termelést
sem kellett szüneteltetnünk.
Az IBV Hungária Kft. munkahely
védelmi akciótervet dolgozott ki
és vezetett be a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásai
okán, amelynek elsődleges célja,
hogy hosszútávon megőrizzük, és

folyamatosan tudjuk foglalkoztatni
munkavállalóinkat.
– Mit jelent ez a cég életében?
– Első lépésként még feszesebb
költséggazdálkodást
vezettünk
be, amely kiterjed a beruházások felülvizsgálatára, valamint a
létszámfelvétel átmeneti felfüggesztésére. Egyelőre lemondunk a
jövőbeni fejlesztésekről annak érdekében, hogy a jelen kihívásokra
tudjunk koncentrálni.
Április 1-jével új munkaidőkeret-megállapodást kötöttünk minden munkatársunkkal, ami kellő rugalmasságot kínál az előttünk álló
időszak áthidalására és hozzájárul
a munkahelyek megtartásához.
Komoly költséget jelent a 450 fős
kollektíva munkabére, amely kapcsán szintén költségmegtakarításra
kényszerültünk, de létszámleépítésre nem került sor és nem tervez vele a vállalat a jövőben sem.
Helyette az egységes teherviselés
elvét alkalmazzuk, hiszen egy ilyen
járványügyi helyzetben éppen elég
az egészségen és szeretteink egészségén aggódni. A munkahelyünkért
már ne kelljen. Ezért április 1-jétől
a szellemi munkavállalókat 6 órás
részmunkaidőben foglalkoztatjuk. A
munkaszerződés-módosítás feltételeit minden érintett dolgozó elfogadta, amellyel kiemelkedő lojalitásukat bizonyították az IBV Hungária
Kft. felé, segítve a céget a munkahelyek megtartásában.

– Mik a jövőbeni kilátások?
– A jövőbeni kilátásainkat elsősorban az európai gazdaság,
azon belül is főképp a német
gazdaság alakulása befolyásolja.
Mivel Németországban a válság
– legalábbis a mi szektorunkban
– jóval kevésbé éreztette hatását,
mint más nyugat-európai országokban, és a napokban már az
eddigi járványügyi korlátozások
részleges feloldásáról is lehet
hallani, így jó eséllyel folyamatosan tudunk termelni a következő
hetekben, hónapokban is. Ennek
ellenére felkészültünk egy esetleges gyári leállásra, amit az eddigi
intézkedéseinknek köszönhetően
a munkavállalói oldalról érdemi
keresetcsökkenés nélkül tudnánk
megvalósítani.
A 2008-2009-es gazdasági világválsághoz hasonlóan a jelen
időszakban is több új vevővel kerültünk üzletei kapcsolatba és
folyamatosan dolgozunk versenyképességünk megőrzésén. Ezáltal
a járványügyi korlátozások feloldása után rövid időn belül vis�szatérhetünk a korábbi termelési
volumenhez.
A célunk 450 kiskunfélegyházi
és környéki család megélhetésének biztosítása és az IBV Hungária
Kft. múltjához méltó, több évtizedes stabilitás megtartása – tette
hozzá Czinege Gábor ügyvezető
igazgató.

TITKOK A LEVÉLTÁRBÓL
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EMLÉKEZÉS A REDEMPCIÓ 275. ÉVFORDULÓJÁRA – I.

A jászkun történelem emléknapjai
1682-ben az ország legnagyobb kiterjedésű koronabirtokán a jászok és kunok területi szervezeteiből a Kiskun, a
Nagykun és a Jász kerületből létrejött
az önálló Jászkun kerület. Székvárosuk
Jászberény volt, legfőbb joghatóságuk
pedig Magyarország nádora. A kerületet
azonban, a kiürült kincstár hiányainak
pótlására, 1702-ben I. Lipót király eladta a Német Lovagrendnek, így az addig
szabad jászokat és kunokat jobbágysorba taszítva. Az akció súlyos jogsértést
jelentett a lakossággal és a magyar országgyűléssel szemben, hiszen koronabirtokot az országgyűlés hozzájárulása
nélkül a király sem adhatott volna el. A
kerületek és községek elöljárói a földesúri hatalommal szembeni ellenállással,
politikai érdekérvényesítéssel és szokásjogi szabályaikkal igyekeztek minél
nagyobb szabadságot biztosítani lakosságuknak. A módszer 43 év után, a külső
körülmények kedvező fordulatainak is
köszönhetően eredményesnek bizonyult.
1745. május 6-án Mária Terézia királynő engedélyezte a redempciót, azaz a
koronabirtok visszaváltását és kiváltságlevelében szabadságjogokat biztosított a
Jászkun kerület népének.
A lakosság hatalmas áldozattal és

Beindították a pótfűtést
A Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. tájékoztatja fogyasztóit, hogy április 16-án, csütörtökön megkezdődött a pótfűtési
időszak. A társasházi közös képviselők írásos kérésének megfelelően 1432 lakásból 1062 részére biztosítják a pótfűtést.
A pótfűtést az alábbi társasházak igényelték: Asztalos János u.
1-11., 14-16., 26-28., Darvas-tér
1-3., 5., Dr. Holló Lajos u. 43-83.,
Holló László u. 1-27., Holló László u. 2-12.

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK: Polyák Petrik
(anyja neve: Szalai Andrea), Nemes
Milla Nikolett (Ivacska Kitti), Szabó
Zente Nolen (Szabó Rita)
HÁZASSÁGOT
KÖTÖTTEK:
Ipacs Annamária – Bense Zoltán,
Babos Gyöngyi – Sahin István, Tóth
Alexandra – Szabó Roland, Vida
Anikó – Dorogi József, Czigány
Krisztina – Gubisi Róbert, Kiss Veronika – Zelei Csongor, Oláh Zsuzsanna – Korpádi Gábor, Hegedűs
Heléna – Horváth Zoltán

Felhívják a figyelmet,
hogy amennyiben más
társasházak lakóközössége is
igényli a pótfűtést,
azt jelezzék a közös
képviselőjüknek.
MEGHALTAK: Csík Ferencné
Kurucz Ilona, Dervalics Miklós,
Bóta Gézáné Papp Ilona, Lászlóné
Felföldi Erzsébet, Dr. Tóth Sándorné Böröcz Katalin Klára, Dr.
Formanekné Szász Anetta, Mészáros Mihályné Mészáros Éva, Cseri
Rozália, Molnár Sándorné Koncz
Erzsébet, Szabó Józsefné Patyi
Mária, Szatmári Mihályné Törteli
Mária, Ficsór Tiborné Pál Rozália –
Kiskunfélegyháza, Kovács Mihályné Endre Ibolya – Bugac, Katona
Sándorné Molnár Katalin – Kecskemét, Cseri Károly – Kunszállás,
Borics Endre – Szank

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
NONPROFIT KFT
Felelős kiadó:
Tóth Timea ügyvezető
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth L. u. 10.
Telefon: 06 20/488-2812
E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

összefogással saját erejéből teljesítette a redempció feltételeit.
A jászkun redempcióval az etnikailag már kevert jász és kun jogait őrző népesség visszanyerte
földjének szabad használatát és
népének szabadságát, s a középkori etnikai autonómiája helyett
ettől kezdve területi autonómiában
élhetett. A Jászkunság népének
összefogása és anyagi áldozata a
magyar történelem kiemelkedő és
egyedülálló cselekedete volt. Ezért
2014. február 4-én az Országgyűlés 277 szavazattal, egyhangúlag
elfogadott határozata május 6-át,
a jászkun redempciót engedélyező
diploma aláírásának napját emléknappá nyilvánította. A határozat
„tisztelettel adózik azon jászkun
polgárok előtt, akik – a magyar
történelemben példátlan módon
– visszavásárolták szabadságukat.” A parlament kinyilvánította:
támogatja olyan megemlékezések
szervezését, amelyek a jászok és
kunok ősi szülőföldszeretetével,
szabadságszeretetével és öntudatával kapcsolatosak.
Az 1745-ös kiváltságokat május
24-én hirdették ki. A sorsfordító
esemény emlékére 1999-ben Kiskunfélegyháza képviselő-testülete
elfogadta, hogy minden esztendőben a május 24-éhez legközelebb
eső vasárnap legyen a Városalapítók Napja.
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet
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 F412F: Intel 5405U, 4 GB mem., 128 GB SSD, webcam,
14,1”-os kijelző, Win10, 2 év gar.
br. ár: 119.000 Ft
ACER A315-54K: Intel Core i3-8130, 8 GB mem., 256 GB HDD,
webcam, 15,6”-os FHD kijelző, 2 év gar.
br. ár: 164.990 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
HP Probook 6471b: Intel B930, 4 GB mem., 320 GB HDD, webcam,
14,1”-os kijelző, 1 év gar.
br. ár: 48.990 Ft

