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Félegyháza hátrébb lép, de nem hátrál

Csányi József polgármester közösségi oldalán tette közzé Kis-
kunfélegyháza 2021. évi gazdálkodásával kapcsolatos gondola-
tait, amit az alábbiakban olvashatnak.

Kedves Félegyháziak! 
Én azért lettem ennek a városnak 

a vezetője, mert tenni szerettem 
volna az itt élőkért. Jó döntések
kel, emberséggel és tisztességgel 
intézni a város dolgait. Tudtam és 

vállaltam azt is, hogy lesznek köny
nyebb és nehezebb idők. Most – túl 
annyi közösen megküzdött sikeren 
– az utóbbiban kell helytállni.

A 2020ban váratlanul kirob
bant egészségügyi és gazdasági 

válság ellenére, rengeteg munka 
és áldozat árán Félegyháza talpon 
maradt. Az elmúlt egy év következ
ményei miatt azonban több mint 
egymilliárd forint tűnt el a város 
kasszájából. 

Más önkormányzatokhoz ha
sonlóan, bennünket is érint az 
iparűzési adó megfelezése. Önök 
tudják rólam, hogy távol tartom 

magam a politikai csatározásoktól. 
E szavakat is úgy tekintsék kérem, 
mint az egykori cégvezetőből lett 
városvezető tapasztalatait: még ha 
az önkormányzatnak ettől nehe
zebb is a helyzete, a kieső forintok 
a félegyházi vállalkozóknál marad
nak. És ez így van rendjén.

2021ben két választásunk van: 
Homokba dugjuk a fejünket, leál

Folytatás a 2. oldalon!
Fotó: Ujvári Sándor
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lítjuk a fejlesztéseket, elküldjük 
az önkormányzat minden tizedik 
munkavállalóját, vagy részt vál
lalunk a válságkezelés terhében, 
megmentjük a munkahelyeket, és 
azoknál a vállalkozóknál hagyjuk 
a pénzt, akik most a legnehezebb 
helyzetbe kerültek.

Én felelős városvezetőként, fél
egyháziként, csak egy döntést 
tudok hozni: az önkormányzat 
hátrébb lép egyet a saját alkalma
zottai és a város vállalkozói javá
ra. 2021ben mind a 700 önkor
mányzati dolgozónak megőrizzük 
a munkahelyét és az előző években 
megszokott és változatlan szín
vonalon fogjuk működtetni közte
rületeinket, intézményeinket, és 
minden szolgáltatást, aminek a 
fenntartása a mi feladatunk.

Ezt a várost valamennyi itt élő 
ember szorgos munkája viszi elő

re. Ha Félegyháza gazdasági élete 
fejlődik, akkor a város is fejlődik. 
Ennek a gyümölcsét élveztük az 
elmúlt években, amikor az önkor
mányzat és a vállalkozók szimbió
zisban segítették, gyarapították 
egymást. Ezért nem bánom, hogy 
az iparűzési adó fele most a vállal
kozásoknál marad. Tudom, sokan 
vannak bajban. Így kifejezetten 
kérem: akinek ez számottevő se
gítség, éljen a lehetőséggel! Mert 
ha ez az ára annak, hogy nekik job
ban menjen, hogy talpra álljanak, 
akkor az önkormányzat felvállalja 
ezt az áldozatot. Lemondunk rö
vid távú előnyeinkről, hiszen mi 
hosszútávon számítunk ezekre a 
vállalkozásokra.

Ez persze nem azt jelenti, hogy 
megáll az élet. Minden fillért mér
legelve, de folytatjuk a város fej
lesztését. Természetesen tovább 

visszük a folyamatban lévő uniós 
projekteket. Így ebben az évben 
elindul és be is fejeződik például 
a Vasaspálya és környezetének 
teljes rendbetétele, és csaknem 
egymilliárd forint értékben egyéb 
pályázati elemek is megvalósul
nak. Bizakodva tekintünk a jövő
be, ezért megépítjük a Csanyi úti 
Idősek Otthona mellett a város 
legújabb bölcsődéjét, és minél ha
marabb szeretnénk pontot tenni a 
belvárosi parkolási gondokra, így a 
posta mögötti új parkoló bontási 
munkáit is megkezdjük.

Eközben nagyon komoly egyezte
téseket folytatunk a kiesett bevéte
leink kormányzati kompenzálásá
ról, és úgy gondoljuk, hogy ezeket 
jó eséllyel pótolni tudjuk évközben. 
Arra pedig ígéretet teszek, hogy 
minden egyes plusz forrásként ér
kező forintot a város fejlesztésére 

fordítunk. Addig is kész tervekkel 
állunk a rajtvonalnál.

Lelkes kollégáim már nagyon 
várják és dolgoznak, hogy újra 
programokat szervezhessenek 
Önöknek, a már megszokott szín
vonalon. De, hogy ez mikortól lesz 
újra lehetséges, arra nem tudok, 
nem merek ígéretet tenni.

Egy biztos: Félegyháza kitart 
2021ben is. Nem hátrálunk. Meg
őrizzük a munkahelyeket, a bére
ket, és ha lassabb ütemben is, de 
folytatjuk a fejlesztéseket. Munka
társaimmal együtt mindent meg
teszek azért, hogy a járvány el
múltával városunkba elsők között 
térhessen vissza az élet, és tudom, 
hogy ez közösen sikerülni is fog.

Ehhez kérem az Önök további 
bizalmát és segítségét.

Csányi József
polgármester

Megkapták az első oltást
Kiskunfélegyházán is javában tart már a COVID-19 elleni oltóanyagok beadása. Dr. Patkós Ró-
bert háziorvostól megtudtuk, hogy harmadik hete oltanak a háziorvosi körzetekben, valamint 
a kecskeméti és félegyházi oltópontokra is küldenek pácienseket. Jelenleg a Pfizer/BioNTech 
oltóanyaggal a 60 év felettieket, az AstraZeneca készítményével pedig a 18-60 év közötti kró-
nikus betegeket oltják. A félegyházi oltóponton a Pfizer készítményét, Kecskeméten a Szput-
nyik V vakcinát adják ebben az időpontban. Ez utóbbit azok a 60 év feletti személyek kapják, 
akiknek nincs krónikus betegsége.

Patkós doktor körzetében az első héten 12, azt 
követően 10 ember oltakozott. A névsort a vak
cinainfo.gov.hu oldalon regisztráltak közül, praxi
sokra lebontva kapja meg minden háziorvos. Kö
zülük annyi személyt hívnak be oltásra, amennyi 
oltóanyagot osztanak abban az időpontban az 
adott praxisra. Mint elmondta, általában na
gyon pozitívan állnak a vakcinához az emberek. 
Nehézséget okoz azonban a kiértesítésnél, hogy 
sokan rossz elérhetőséget adtak meg a regiszt
rációnál. Az Egészségközpont orvosigazgatója 
kitért arra is, hogy a háziorvosok nem tudnak 
választ adni olyan megkeresésekre, mint például 
ki mikor kerül sorra, vagy milyen vakcinát vegyen 
fel. Az oltás önkéntes, de regisztrációhoz kötött, 
amit a már említett vakcinainfo.gov.hu oldalon 
lehet megtenni a személyes adatok megadásával. 
A háziorvosoknak nincs döntési jogköre sem az 
oltásra kijelölt csoport, sem pedig a beadandó 
vakcina vonatkozásában. 

A mellékhatások tekintetében dr. Patkós Róbert 
arról számolt be, hogy nem kapott ilyen visszajel
zést a beoltott páciensektől, de az általa eddig be
adott minimális vakcinaszám nem is lehet alapja 
semmiféle következtetésnek. Az általános visszajel
zések szerint a védőoltás beadása után oltási reak
ciók fordulhatnak elő. Ezek közül a leggyakoribbak: 
fájdalom a beadás helyén, fejfájás, hidegrázás, fá
radtság, izomfájdalom, láz, injekció beadási helyén 
jelentkező duzzanat. Nagyon ritkán előfordulhat: 
megnagyobbodott nyirokcsomók (hónalji nyirok
csomó duzzanata, érzékenysége), rossz közérzet, 

végtagfájdalom, álmatlanság, viszketés az injekció 
beadási helyén. Ezek általában enyhék vagy közepe
sen súlyosak és a vakcina beadása után pár napon 
belül elmúlnak.  

Kamat
mentes hitel
Kamatmentes hitel igényelhető, 
3 millió forint összeghatárig ma
ximum 36, illetve 18 havi törlesz
téssel egyéni vállalkozók, társas 
vállalkozások, mezőgazdasági ős
termelők részére. A pályázat be
nyújtásának határideje: március 3. 

Részletes pályázati kiírás és 
pályázati nyomtatvány a Kiskun
félegyházi Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési Osztályánál ve
hető át, illetve letölthető Kiskunfél
egyháza város honlapjáról. /www.
kiskunfelegyhaza.hu/

Kiskunfélegyházi Vállalkozókat 
Támogató Közalapítvány

6100, Kiskunfélegyháza, Kos
suth u. 1.

Pedagógusnapi 
díszdiplomák
Kedves Nyugalmazott Pedagógu
sok! Ezúton tájékoztatjuk Önöket 
a Kecskeméti Tankerületi Köz
pont és Kiskunfélegyháza Város 
Önkormányzata nevében, hogy 
a pedagógusnapi díszdiplomák 
igényléséhez szükséges adatlapok 
– előzetes időpontegyeztetés után 
– átvehetők a polgármesteri hiva
talban, Görög Anitánál (Telefon: 
76/562030)

A dokumentumok benyújtási ha
tárideje: 2021. március 5. 

A hagyományos pedagógusnapi 
ünnepség megtartásáról a vírus
helyzet függvényében később szü
letik döntés, amiről a szokásos mó
dokon időben tájékoztatást adunk.

Folytatás az 1. oldalról!
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Az iparűzési adó teljes  
befizetését szorgalmazzák

A Veled a Városunkért Egyesület sajtótájékoztatóján jelentette 
be Kollár László február 11-én, hogy ezentúl ő látja el a frak-
cióvezetői teendőket. Az összejövetelen bemutatkozott Németi 
Hajnalka, aki Nagy Lajos betegség miatti lemondása után átveszi 
a képviselői teendőket.

Németi Hajnalka kétgyerme
kes családanya, a BácsKiskun 
megyei Demokratikus Koalíció 
helyi szervezetének szervezője. 
Elmondta, hogy a helyi lakos

ságért szeretne minél többet 
tenni, kiemelt figyelemmel a rá
szorulókra, a szociális területen 
dolgozókra, a pedagógusokra. 
Szorgalmazza a kerékpárúthá
lózat fejlesztését és azt, hogy a 
Petőfilakótelepen minél előbb 
működhessen újra az orvosi 
rendelő.

A sajtótájékoztatón Kollár 
László (Jobbik), Horváth Tamás 
(MSZP) Kis-Szeniczei Kálmán 
(LMP) kifejtették, hogy a kormány 
az uniós támogatásokat nem cél
szerűen használja fel és ellehe
tetleníteni az önkormányzatok 
működését. Ennek egyik eleme 
az iparűzési adó elvonása. Éppen 
ezért azzal a javaslattal álltak 
elő, hogy a félegyházi vállalkozók 
közül azok, akik tehetik, ne élje
nek a könnyítéssel, és fizessék be 
a teljes iparűzési adót. Ez ugyan
is nagyon fontos bevételt jelent 
a város költségvetésében, segíti 
a városi intézmények működte
tését, a parkok fenntartását és 
számos feladat megoldását.

Állj meg, nézd meg! 
Kültéri turisztikai táblák segítik a jövőben a félegyháziak és az 
ide látogatók eligazodását a város látnivalói, értékei, történel-
mi, irodalmi és természeti nevezetességei között – tudtuk meg 
Rosta Ferenc alpolgármestertől. 

– Három darab tájékoztató tábla 
már a helyén várja, hogy minél 
többen felfedezzék és használ
ják. Egyik a Szent Jánostéren 
Kiskunfélegyháza látnivalóit fog

lalja össze, a másik a Béketé
ren Félegyházi képzőművészek 
nyomában címmel nyújt tájékoz
tatást, a harmadik pedig a Pe
tőfitéren Móra Ferenc kedves 

virágairól mesél – mondta el az 
alpolgármester.

Megtudtuk azt is, hogy összesen 
7 táblát helyeznek ki a közterekre. 
Az eddigi három a Zöld város pro
jekt keretében készült el, de annyi
ra jól sikerültek, hogy érdemesnek 
látták azt a további négy, felújítás
ra szoruló keretet is tartalommal 
megtölteni, amelyek elfekve, vagy a 

város különböző pontjain jobb idő
ket látva várták az újjászületést. 
Ezek között lesz Kiskunfélegyháza 
térkép, olyan, amit a Petőfi és Móra 
városa gondolat ihletett, valamint 
a múltba kalandozó Kiskunfélegy
háza anno és a Hősök ligete. 

A tájékoztató táblák előkészíté
sében Olasz Anita, a Tourinform 
Iroda vezetője, a technikai kivitele
zésben Rátkai Zsuzsa és a Kreatív 
Dekor volt az önkormányzat segít
ségére. A felhasznált fotók a város 
számos alkotójától származnak. 
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Az önkormányzat és a lakosok is segítenek

Önkormányzati bérlakásba költözhetnek a Kazinczy utcai lakás-
tűz károsultjai. A hírt Csányi József polgármester közösségi olda-
lán jelentette be. 

Mint az az önkormányzattól kapott 
tájékoztatásból kiderül, Kiskunfél
egyházán, a Kazinczy u. 15. szám 
alatt február 4én tűzeset történt, 
amely során az ingatlanban két 
lakrész használhatatlanná és lak
hatatlanná vált. A két tulajdonos 
az önkormányzattól kért segítséget 
lakhatásuk átmeneti megoldásához, 
amit Szamosi Endre, a körzet ön
kormányzati képviselője továbbított 
Balla László alpolgármesternek. A 
Vagyongazdálkodási Osztály Bense 
Zoltán lakásgazdálkodásért felelős 
bizottsági elnökkel konzultálva két 
lakást szabadított és ajánlott fel 
a károsultaknak, akik azt február 
19én délelőtt vehették birtokukba. 

A két bérlakást átmeneti, egyéves 
időszakra bocsátotta rendelkezé
sükre az önkormányzat. 

Mindezen túl felajánlások gyűjté
sével is segíteni próbál a károsul
taknak a hivatal. A felajánlásokat 
Bajzák Andrea, az önkormányzat 
munkatársa koordinálja. Tőle tud
juk, hogy rengetegen próbálnak ily 
módon segíteni a bajbajutottakon. 

– Eddig gondot okozott a felaján
lott tárgyak tárolása, de mára ez is 
megoldódott. Annyi segítő szándé
kú ember adta oda általa már nem 
használt, de jó állapotban lévő bú
torait, hogy a beköltözés előtt vá
laszthatnak ezek közül a családok 
– mondta el Andrea. 

Aki segíteni szeretne, az meg
teheti például edényekkel, kávé
főzővel, tányérokkal, poharakkal, 
evőeszközökkel, vízforralóval, 
kenyérpirítóval, konyhai asztallal, 
székekkel, ággyal, dohányzóasztal
lal, televízió állvánnyal, szőnyegek
kel, takarókkal, plédekkel. Többek 
között ez hiányzik még az ottho
nokban. Bajzák Andrea hozzátette: 
azok az adományok, amelyekre a 
tűzkárosult családoknak már nincs 
szüksége, más, az önkormányzat 
látóterébe került rászorulókhoz 
kerülnek, tehát mindenképpen jó 
célt szolgálnak. A bútorok és na
gyobb tárgyak elszállításával kap
csolatban Ódor Lászlóval, a Szo
ciális és Közfoglalkoztatási Osztály 
vezetőjével lehet egyeztetni.

A Kazinczy utcai tűzeset előtt 
néhány nappal egy háromtagú 

selymesi család került – ugyan
csak lakástűz miatt – nagyon ne
héz helyzetbe. Ők nem vállalták a 
sajtónyilvánosságot, de a gyűjtés
ből nem maradnak ki. Ideiglenesen 
lakókocsiban élnek ugyan, de a 
házuk egy alapos felújítás, karban
tartás után újra lakható lesz. Ne
kik villanyszerelési cikkekre lenne 
szükségük: kábelek, gégecsövek, 
kötődobozok nagyban segítenék a 
munkálatokat. Ezen kívül négyéves 
kislányuk részére 110es méretű 
gyermekruhákat és játékokat is 
szívesen fogadnak.

A rászorulók javára a Torony 
ABC húsvétig tartós élelmiszereket 
gyűjt, és a Béke Egy Mosollyal Kez
dődik Alapítvány is csatlakozott a 
támogatók sorába, vezetőjét, Papp 
Anettet ugyancsak kereshetik a 
segítő szándékú emberek.

December 24-én debütált az 
első videó, amit a Direct ze-
nekar készített, Neked című 
dalukhoz. A banda 2020 júliu-
sában alakult, 5 fiatal zenész 
közreműködésével. Találkozá-
suk, zeneszeretetük és alá-
zatuk beérni látszik, hiszen 
reményeik szerint a tavasz 
elhozza számukra az első kis-
lemezük kiadását is. A csapat 
mentora Lobó-Szalóky Lázár, 
a Dirty Slippers frontembere, 
aki a stúdiófelvételekben se-
gíti többek között a csapatot. 

A karácsonykor megjelent videó ké
pei Kiskunfélegyháza adventi főterét 
mutatják be, de betekintést enged 
a közös munkába is. Érdekessége, 

hogy a felvétel és utómunkálatok is 
javarészt a zenekar tagjainak kö
szönhető, így hatványozottabban ér
zik magukénak a klipet. Véleményük 
szerint fontos, hogy mindannyian be
letegyék a saját gondolataikat, véle
ményüket és az így született művek 
hosszas tökéletesítés után jutnak el 
a „készen van” állapotig. Az általuk 
képviselt műfajt nehéz behatárolni: 
megtalálható benne klasszikus rock, 
alter és a folklór erőteljes hatása. A 
tagok között többen is néptáncosok, 
amit a későbbiekben is szeretnének 
folytatni. 

Direct zenekar: Kis Zsuzsan-
na – ének, Hegedűs Zoltán 

– ritmusgitár, Farkas Bence 
– szólógitár, Bálint Levente – 

basszusgitár, Kürti Bence – dob

Első videoklipes a Direct
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Kőházi Gergő nevét érdemes lesz megjegyeznünk, ugyanis a 
kiskunfélegyházi amatőr fotóst a döntősök közé választották 
egy rangos amerikai fotópályázaton, fekete-fehér képével. A 
fiatal tehetség a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyv-
tár olvasószolgálati és az ifjúsági részlegének könyvtárosa. A 
verseny részleteiről, illetve a fényképezés iránti elkötelezett-
ségéről beszélt lapunknak.

Gergőt gyerekkorától kezdve 
érdekelték a fotózás alapjai, de 
az első tudatosan megkompo
nált képét körülbelül 14 évesen 
készítette, amikor az általános 
iskola szervezésében kijutott 
Londonba. Később, a középisko
lai évei alatt, a médiaszakkörön 
még jobban beleásta magát a 
képalkotás fortélyaiba. Gyerek
kori barátja – a ma már ope
ratőrként dolgozó – Gajdics Dá-
vid ösztönözte, segítette Gergő 
szárnypróbálgatásait. Arra a 
kérdésemre, hogy melyek a 
kedvenc fotós témái, elmondta: 
nagyon szereti az életképeket, 
a mindennapi pillanatokat és a 
városrészleteket realisztikusan 

bemutatni. Azt is meg
tudtam, hogy egyik 
kedvenc modellje a sa
ját nagymamája. Rajta 
keresztül megmutat
hatja a tanyasi világot, 
egy valósághű, doku
mentarista látványba 
ágyazva. Számos kor
társ fotós munkáját fi
gyelemmel kíséri, akik 
közül Benkő Imre 
hatott rá leginkább, 
Acélváros sorozatá
val. Ez a gyűjtemény 
az Ózdi Acélművek 
Kft. utóbbi néhány 
évtizedét mutatja be 
feketefehéren.

A fiatal művész szakmai rá
termettségét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy a tavalyi év
ben a Marie Claire Tágítsd ki a 
teret! című versenyre beküldött 
munkáit az első tízbe válasz
tották. Ezt a sorozatot a helyi 
thaibokszcsapat életéről, edzé
seiről készítette, amit egy buda
pesti bevásárlóközpontban ki is 
állítottak. Elérkezett az ameri

kai megmérettetés, amelyre a 
díjnyertes képet Drégelypalán
kon, egy fotóstáborban készítet
te egy helybéli, hagyományőrző 
asszonyról. S bár a díj tárgyi 
díjazással nem járt, mégis ha
talmas megtiszteltetésnek érzi, 
hogy a szakmában elismert, 
külföldi fotográfusok elismerték 
munkáit.

 V. B. 

A Nagyszőlő úti Gazda-
kör épülete egy igazi 
közösségi tér, amely 
helyet ad a gazdaköri 
tagoknak és a térség 
lakóinak (sokszor a vá-
rosban élő közösségek-
nek is) az összejöve-
telekre, rendezvények 
megtartására. Ezért is 
fontos, hogy pályázat 
segítségével sikerült 
felújítani – mondta el 
lapunknak Ván Jenő el-
nök, aki egyben a tér-
ség önkormányzati kép-
viselője is.

A korábbi iskola épületét a 90es 
években vette birtokba a gazda
kör. Azóta gondoskodnak a kar
bantartásáról, felújításáról. Az 
épület adta lehetőségeket nagyon 
sok család szívesen fogadta. Tar
tanak ott keresztelőt, lakodalmat, 
névnapi összejövetelt és ballagási 
ünnepséget is. Az önkormányza
ti tulajdonú épületet nemrégiben 

felújították. Megújultak a belső 
terek és a külső homlokzat egy 
része is, kicserélték a nyílászáró
kat, korszerűsítették a fűtést. Az 
épületben található kiskápolnát 
is felújították. Ráadásul még egy 
kültéri pavilon is megépült. A fel
újításra az önkormányzat és a gaz
dakör közösen pályázott. Az utólag 
finanszírozott pályázat kivitelezési 

költségeit az önkormányzat előle
gezte meg.

Ván Jenő örömmel számolt be 
arról, hogy a Haleszi Gazdakör is 
sikeresen pályázott a székháza 
mellett megépült játszótérre. Mint 
mondta, a környékbeliek hitetlen
kedtek abban, hogy ezt a játszó
teret valaki használni is fogja. De 
hamarosan kiderült, hogy a kétke

dőknek nem volt igazuk. A térség
be nagyon sok család költözött az 
elmúlt években, és sok gyermek is 
él itt. Igaz, hogy szinte valamennyi 
telken van számukra játszóeszköz, 
de ennek használata nem ugyanaz, 
mint a játszótéri közös élmény. Jó 
idő esetén szüleikkel, nagyszüleik
kel mennek ki a játszótérre. A gyer
mekek birtokba veszik a csúszdá
kat és egyéb játékokat, kísérőik 
pedig a pihenőpadokat, és sort ke
rítenek ismerkedésre, eszmecse
rére és beszélgetésre is.

Az elmúlt időszak fejlesztéseiről 
szólva a képviselő elmondta, hogy 
megépült a Csólyosi út hat és fél 
méteres szélességben a városig. A 
kilencedik körzet lakói ennek kö
szönhetően akadálymentesen jár
hatnak be Félegyházára ügyeiket 
intézni, tanulni és vásárolni. 

– A jövőben a Nagyszőlő úti Gaz
dakör előtti téren is tervezem egy 
játszótér megépítését. Feladataim 
közé tartozik a selymesi térség kö
zösségeinek gondozása is, nagyon 
szeretnék a nem túl távoli jövőben 
az ő szolgálatukba is egy önálló 
közösségi épületet és játszóteret 
állítani. A közvilágítás fejlesztése 
a járványhelyzet miatt lelassult, 
de amint az anyagi lehetőségek 
engedik azt is folytatjuk a térség
ben – foglalta össze a jövő terveit 
Ván Jenő.

Komoly fejlesztések  
a félegyházi gazdakörökben

Amerikai elismerés
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Félegyházi cég fejlesztette ki az okoszebrát
A kiskunfélegyházi Molnár Sándor és testvére, Molnár Csongor a 
világítástechnika fejlesztése és az alternatív energiafelhasználás 
mellett kötelezte el magát. Pályaválasztásukkor az apai mintát kö-
vették. Tőle hozták magukkal hitvallásukat is, miszerint megold-
hatatlan probléma nem létezik. 2007-ben alapították meg közös 
családi cégüket, ILST-Hungary Kft. néven, amelyben Csongor elekt-
rotechnikai fejlesztőként, Sándor pedig tervező- és fejlesztőmérnök-
ként tevékenykedik. Ma már számos újítás köthető a cég nevéhez. 

– Mi a vállalkozás profilja?
– Napenergiával működő és LED 

technológiájú világítástechnikai 
termékek fejlesztésével és gyár
tásával, továbbá naperőművek 
tervezésével és kivitelezésével fog
lalkozunk. Vállalkozásunk magyar 
szellemi termékként, magyar gyár
tásban alkalmaz megújuló ener
giaforrásokat bármilyen fogyasztó 
energiaigényének ellátására, háló
zattól függetlenül, a széndioxidki
bocsátás minimalizálásával. A 
napelemek egyre népszerűbbek, az 
emberek pedig mind tudatosabbak 
az otthonaikban használt műszaki 
cikkek energiafelhasználását te
kintve. Ez a szemlélet jellemző a 
köztéri világítások tekintetében is. 
Egy ilyen világítás akár 2,5 tonná
nyi széndioxid kibocsátást vált 
ki tíz év alatt. Az elmúlt 14 évben 
több mint 4000 lámpát helyeztünk 
üzembe, amelyek jelentősen hozzá
járultak a Föld légszennyezésének 
csökkentéséhez. 

– Hogyan zajlik a termékek ter-
vezése és kivitelezése?

– Fontos figyelembe venni a te
lepítés helyének földrajzi helyze
tét, napsütéses óráinak számát és 
természetesen a hely jellegét. De a 
külcsín, a kinézet is meghatározó 
tényező. Első lépés a felmérés, amit 
a kiviteli terv elkészítése követ. Ezt 
akár fotórealisztikus látványtervvel 

vagy 3Ds filmmel is kézzelfoghatób
bá tehetjük. 

– Hol találkozhatunk a cég 
munkájával Kiskunfélegyházán?

– A Zöld város projekt kere
tében született meg a félegyházi 
napelemes sétányvilágítás, amit 
kimondottan ide terveztünk. Ennek 
különlegessége, hogy félkör geomet
riájú napelempaneleket alkalmaz
tunk. Ezek világítanak esténként a 
Kaffka Margit utcai hajós játszóté
ren, és a Darvastéri sétányon. Ez 
utóbbi helyszínen a kosár és focipá
lyák napelemes lámpáit is mi tervez
tük és készítettük. 

– Milyen különleges felada-
tok szerepelnek a referenciáik 
között?

– Számos napelemes buszmeg
álló mellett cégünk végezte a Mar
gitsziget napelemes sétányvilágí

tásainak fejlesztését, többek között 
a Japánkertben és a Rózsakertben 
installáltunk egyedi napelemes sé
tányvilágításokat, napelemes fát és 
LEDes díszvilágítást a védett fák 
köré. 2015ben megnyertük Csen
ger és Vásárosnamény városainak 
teljes közvilágítási rendszerének 

LEDes rekonstrukcióját. Hóna
pokig tartó tervezői munka után 
körülbelül 2400 darab LEDes lám
patestet szereltünk fel a két város
ban. Büszkék vagyunk arra, hogy a 
lámpatestek magyarországi színes
fémöntödében készültek a terveink 
alapján a saját öntőszerszámaink
kal, illetve, hogy a meghibásodási 
ráta öt év elteltével kevesebb mint 
1 százalék. Magyarország egyik 
leghosszabb egybefüggő nape
lemes kerékpárútközvilágítását 
építettük ki 2016ban Budapesten, 
a VI. kerületben. A Szilaspatak 
nyomvonalán, egy természetvédel
mi területen 166 darab napelemes 
kandelábert helyeztünk üzembe a 
futók és kerékpárosok nagy örömé
re. A Külkereskedelmi Minisztérium 
felkérésére, mérnökeink többször 
kiutaztak Afrikába, Szudánba, ahol 

az ottani szélsőséges éghajlati kö
rülményeknek ellenálló (homokvi
harok, magas átlaghőmérséklet) 
speciális napelemes világítási esz
közöket fejlesztettek. 

– Hogyan hatott a pandémia a 
cég tevékenységére?

– Nem azon kezdtünk el gondol
kodni, hogy a vírus milyen veszé
lyekkel járhat a cégünkre nézve, 
hanem, hogy hogyan tudjuk szaktu
dásunkat segítségre fordítani. Mi
vel a vírus leginkább cseppfertőzés 
útján terjed, ezért a levegő fertőt
lenítésére fókuszáltunk. Speciális 
hullámhossz tartományú, nagy tel
jesítményű UVC LEDek és a PCO 
(fotokatalitikus oxidáció) technoló
giák ötvözésével nagy hatásfokú lég
fertőtlenítési technológiát dolgoz
tunk ki, Európában elsőként. Ezeket 
a berendezéseket tavaly ősszel sze
reltük be a budapesti Semmelweis 
Egyetem Gyermekklinikája koraszü
lött intenzív osztályának légcsator
nahálózati rendszerébe. Igyekszünk 
azt a szemléletet követni és megtar
tani, hogy ismereteinket, tapasztala
tainkat fejlesszük és a köz számára 
is hasznossá váljunk. Ezért született 
meg az úgynevezett okoszebra, amit 
azért fejlesztettünk ki, mert Magyar
országon a gyalogátkelőhelyek egy 
része nincs a törvényi előírásoknak 
megfelelően kivilágítva. Ez a termék 
segíti a gépjárművezetőket a gyalo
gátkelőhelyet megközelítő személy 
észlelésében. Ha a gyalogos a zebra 
közelébe ér, akkor a veszélyre figyel
meztető sárga villogók működésbe 
lépnek és ezzel egy időben felerő
södik a napelemes megvilágítás. 
Az okoszebrának köszönhetően a 
gyalogosforgalom biztonságosabbá 
válik. V. B. 

A legjobbakban bíznak
Élelmiszeripari középvállalatként már a világjárvány első itthoni hul-
láma alatt érezhető volt a visszaesés a jászszentlászlói Szentlászló 
Pékségnél – tudtuk meg Novikovné Cseh Krisztina ügyvezetőtől. Kö-
rülbelül 25-30 százalékos hiányt tapasztaltak, ami – közétkeztetési 
szereplők lévén – javarészt az iskolák bezárásából adódott. 

– Nyilvánvaló volt az aggodalom, 
de mára már úgy érezzük, hogy 
mindez áthidalható és természete
sen a legjobbakban bízunk – tette 
hozzá az ügyvezető, aki azt tapasz
talta, hogy most, a második hullám 
idején érezhetően kevesebb az em
berek jövedelme, amit saját bolt
jaikban tapasztalt szerényebb for
galom is alátámaszt. Hozzátette: 
nagyon várják már a tavaszt, bíz
nak benne, hogy hamarosan min
den visszaáll a régi kerékvágásba.

Az elmúlt időszak óvatosságra 
tanította a céget, illetve feladat
ként adta a struktúraváltást, egy 
kicsit más irányt a régi mellett. 
Igyekeznek folyamatosan fejleszte
ni, és arra törekednek, hogy hason
ló helyzetben több „láb” szolgálja a 
cég biztonságát. 

Megtudtuk azt is az ügyvezető
től, hogy hamarosan új termékek 
színesítik a Szentlászló Pékség 
kínálatát. Édes és sós teasütemé
nyek gyártását kezdik meg, ezeket 

a termékeket jelenleg tesztelik. 
Többek között mézestönkölyös 
puszedli, chiamagos sósrúd, csök
kentett szénhidráttartalmú linzer, 
omlós fokhagymás rúd, purpur 
linzer, pizzássós rúd, Zacher 
linzer, Mamma mia teasütemény 
(nőknek kifejlesztett, vitaminokkal 
dúsított) valamint kukoricás rúd 
is kapható lesz, és dobozokban 

kerülnek a boltok polcaira. Az új 
termékek némi gépesítést igényel
nek, de Novikovné Cseh Krisztina 
hangsúlyozta, hogy a kézműves 
jelleg továbbra is megmarad. A 
jövőben a hagyományos mellett a 
reformtáplálkozás szempontjait is 
szem előtt tartják, és igyekeznek 
termékpalettájukat a mindenkori 
vevői igényekhez igazítani.  Z. A. 
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A Covid-19 vírus megjelenése 
óta eltelt egy év különösen 
hátrányosan érintette az ide-
genforgalommal és vendéglá-
tással foglalkozó vállalkozá-
sokat, magányszemélyeket. 
Nincs ez másként városunkban 
sem. Lapunk három kiskunfél-
egyházi szálláshely tulajdono-
sát kérdezte tapasztalataikról, 
jelenlegi helyzetükről és jövő-
beni terveikről.

Nagy Mihály Zsolt, a Malom 
Hotel menedzsere kérdésünk
re elmondta, hogy a márciusban 
meghozott kormánydöntés értel
mében kénytelenek voltak bezárni. 
A néhány hónapos kényszerpihenő 
után a nyár némi fellendülést ho
zott náluk is, majd a vírus második 
hulláma új csapást mért az ágazat 
valamennyi szereplőjére. A vendé
gek nélkül telt idő hasznos eltöl
tésében a magyarországi szállás
helyszolgáltatások megsegítésére 
igényelhető Kisfaludy Turisztikai 
Program kínált lehetőséget, amivel 
éltek is. Így kapott új arculatot a 
hotel: wellness és kondirészleget 
alakítottak ki, valamint az étterem 
is megújult. Az alkalmazottak lét
számát sajnos csökkenteni kény
szerültek, de bíznak abban, hogy 
a járványveszély elmúltával ismét 
megtelik szállóvendégekkel a csa
ládbarát Malom Hotel. 

Ágó Ferencnétől, az Oázis 
Hotel tulajdonosától megtudtuk, 

hogy a vonatkozó kormányren
delet értelmében jelenleg csak 
a munkához kötött szálláskiadás 
működik hotelükben. A kény
szerhelyzet szülte bezárás miatt 
felszabadult időt ők is moder
nizálásra használták fel. Beren
dezéseket vásároltak, légkon
dicionálóval látták el az összes 
szobát, a konyhájukat korszerű 
berendezésekkel szerelték fel. 

Igyekeznek saját erőből fennma
radni, nem szeretnének hitelt 
igénybe venni. A felújítással ösz
szefüggő teendőkben a teljes al
kalmazotti létszám részt vett, így 
szerencsére meg tudták tartani 
valamennyi munkatársukat. Ter
mészetesen az Oázis Hotelben 
is nagyon várják már a világ új
ranyitását, amikor a megszépült 
környezet betölti rendeltetését, 

és megtelik szállóvendégekkel, a 
rendezvények résztvevőivel. 

Dr. Réczi Lászlóné, a Mónika 
Panzió tulajdonosa is derülátó a 
jövőt illetően, bár jelen pillanatban 
náluk is csak munkások és üzlet
kötők szállhatnak meg. A korona
vírus hónapjait selejtezésre, kerti 
munkálatokra, és nem utolsó sor
ban unokázásra fordították.

 V. B. 

Mi lesz az első dolga a járványhelyzet miatt bevezetett szigorí-
tások feloldása után? Erről kérdeztük ezúttal a félegyháziakat. 

Nagy Katinka (32): – Már na
gyon várom a megszorítások el
törlését. Első dolgom biztosan az 
lesz, hogy a barátnőmmel beülünk 
az autómba, és meg sem állunk 
a Szépasszonyvölgyig, ahol a kü
lönböző pincék finomabbnál fi
nomabb borait megkóstolhatjuk. 

Már nagyon hiányoznak a jókedvű 
személyes beszélgetések, közös 
társasjátékozások.

Obora-Szabó Melinda Krisz-
tina (35): – Nagyon szeretnék 
már színházba, moziba menni, 
vagy éppen a családdal közösen 
strandolni. Remélem, hogy minél 

hamarabb lehetőségünk lesz élni 
ezekkel a lehetőségekkel, és végre 
nem csak az interneten keresztül 
tudunk majd filmeket nézni.

Obora István (34): – Legelő
ször egy kiülős helyen meginnék 
egy finom kávét. Nekem a kávé 
melletti kellemes beszélgetés je
lenti a legjobb kikapcsolódást. A 
munka miatt nagyon sokat uta
zom és szervezem a saját vállal

kozásomat, ezért az a pár perc, 
ameddig elkortyolgatom a feketét 
feltöltekezem életerővel.

Géczi Beáta (47): – Azt hi
szem, az első utam egy kellemes 
vendéglőbe, vagy étterembe ve
zetne. Az egészségügyben dolgo
zom és hatalmas a nyomás raj
tunk. Nagyon örülnék egy családi, 
vagy baráti társaságban eltöltött 
étkezésnek. 

KÖRKÉRDÉS: Kívánságok az első szabadnapra

Optimisták
a szállásadók 
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2021. január 1-jétől elérhető 
az otthonfelújítási támogatás, 
amelyre minden 25 év alatti 
gyermeket nevelő család pá-
lyázhat. Ebben segíti ügyfele-
it Kiskunfélegyházán a MEGI 
SZER Kft. 

Maléth Egon cégvezetőtől meg
tudtuk, hogy a támogatást felújítási 
munkákra lehet igénybe venni, ami 
lehet festés, burkolás, nyílászáró
csere, fűtéskorszerűsítés, valamint 
ács (héjazatcsere, tetőszigetelés, 

bádogos munka) és kőművesmun
ka (kerítés, tároló egyéb betono
zási munka). Azonban – hívta fel 
a figyelmet – nagyon fontos a fel
tételek pontos ismerete, hiszen 
kis dolgok miatt is meghiúsulhat a 
támogatás. 

A cég a kezdetektől segít, és vár
ja Kiskunfélegyházán, a Bajcsy utca 
5. szám alatti irodájukba azokat az 
érdeklődőket, akik szeretnék felújí
tani ingatlanukat és ehhez állami 
támogatást kívánnak igénybe ven

ni. Előzetes szű
rés után (amikor 
megvizsgálják a 
jogosultságot) az 
ingatlan felméré
se, majd árajánlat 
következik. Amennyiben az ügyfél 
kedvezőnek találja a feltételeket, a 
cég szakemberei megkezdik a mun
kát. A felújítási tevékenység befe
jeztével a pályázatot elkészítik és 
benyújtják.  Amennyiben a kivitele
zéssel is a MEGI SZER Kftt bízza 

meg az ügyfél, úgy a pályázatírás és 
a tanácsadás ingyenesen igénybe 
vehető.

Előzetes időpontegyeztetésért 
hívják 0670/3381741es tele
fonszámot, vagy írjanak a feluji
tomlakasom@gmail.com ema
ilcímre! (x)

A pandémia  
ellenére is 
sokan  
házasodnak
Korábban évente átlagosan 
120-130 pár fogadott örök 
hűséget egymásnak Félegy-
házán. Ez a szám viszonylag 
régóta állandó volt. 2019-
ben már 214-re emelkedett 
a házasságkötések száma, 
2020-ban pedig annak elle-
nére 181 volt, hogy a pan-
démia miatt nagyon komoly 
korlátozásokkal kellett szá-
molniuk a házasulóknak, így 
sokan döntöttek annak el-
halasztása mellett. 

Tekintettel arra, hogy az ott
honteremtéshez igénybe vehető 
számos kedvezmény előfeltétele 
a házasságkötés, a házasodási 
kedv továbbra sem lankad. Mivel 
most is igen szigorú szabályokat 
kell betartani, a kis esküvők jel
lemzőek, és sokan úgy tervezik, 
hogy a járványhelyzet elmúltával 
rendezik meg az elmaradt lako
dalmat, esetleg az egyházi szer
tartással egybekötve. 

A jelenleg érvényben lévő 
szabályok szerint ugyanis a 
házasságkötésen kizárólag a 
tanúk, szülők, testvérek és a 
pár gyermekei vehetnek részt. 
Ennek ellenére Félegyházán 
például már a márciusi és áp
rilisi időpontok is beteltek. Eze
ket még a kis esküvővel beérő 
házasulók foglalták le, de a bi
zakodóbb párok júliusaugusz
tusra már nagyobb lakodalmat 
is terveznek. Aki mindenképpen 
meg szeretné tartani még idén 
az esküvőt, annak érdemes a 
tervezett időpont előtt legalább 
két hónappal felkeresnie az 
anyakönyvi hivatalt!

Szenvedélye az esküvő
Csikósné Fehér Irén több éve foglalkozik esküvői 
dekoráció készítésével. Neve gyakorlatilag egybe-
forrt Kiskunfélegyházán és környékén – sőt, mára 
az ország egész területén – az ízléses, változatos, 
elegáns, kifinomult dekorációval, amiket évről-évre 
megálmodik és megvalósít a házasulandók nagy nap-
jára. Korábban az Esküvő kiállítás szervezőjeként is 
bebizonyította, mennyire szenvedélyesen szeret se-
gíteni abban, hogy a párok számára ez egy tökéletes 
és boldog nap lehessen. Sajnos a 2020-as szezon 
számára is nagyon nehéz volt. Ezt is elmondta, ami-
kor a kezdetekről, a pandémiáról és a kilátásokról 
beszélgettünk. 

– Hogyan érkezett az eskü-
vői dekorációs tevékenység az 
életedbe?

– 30 évvel ezelőtt indítottuk mé
teráru kis és nagykereskedésün
ket, négy üzletkötővel az ország 
területére szállítottunk anyagokat, 
valamint kereskedelmi egységeket 
is üzemeltettünk. Az esküvői deko
ráció ötlete 15 évvel ezelőtt innen 
indult. Abból a gondolatból, hogy 
ezekkel az anyagokkal lehet mást 
is kezdeni, például fel lehet hasz
nálni azokat díszítő célra. 10 éven 
át szerveztem esküvő kiállításokat, 
ezek között volt olyan nagyszabá
sú esemény is a sportcsarnokban, 
amikor 70 kiállítóval, egész napos 
műsorral, fellépőkkel álltunk az ér
deklődők rendelkezésére. Eközben 
esküvői kiadványok szerkesztését 
és megjelentetését vállaltam ma
gamra abból a célból, hogy segít
sem a fiatalokat a nagy nap meg
szervezésében és a szolgáltatók 
kiválasztásában, preferálva a kis
kunfélegyházi vállalkozásokat.

– Hogyan fejleszted magad a 
legújabb trendeket illetően?

– A dekorációs szakma divat
érzékeny. Mindig meg kell újulni. 
Igyekszem az irányzatokat maga
mévá tenni, az ötletekből meríteni, 
aztán kivitelezni úgy, hogy mégis 

minden dekoráció 
egyedi, személyre 
szabott legyen. Imá
dom a fiatalokat, na
gyon szeretek velük 
foglalkozni. Az elké
szült munkákat sok
sok beszélgetés és 
ötletelés előzi meg.

– Hogyan élted meg a 2020-
as évet? Hogyan sikerül a pan-
démia okozta akadályokkal 
megküzdeni?

– A 2020as év sajnos sokunk
nak rémálom volt. Idegesség, 
pluszmunkák, áthelyezések, tor
lódások jellemezték az esküvőket. 
A házasulandók egy része két
ségbeesett, de jellemzően a nagy 
többség újratervezett és velünk 
együttműködve kereste a megva
lósítható lehetőségeket. Természe
tesen voltak veszteségek, hiszen 
a nagy lakodalmakból jellemzően 
kis lakodalmak valósultak meg, de 
szerencsére így is nagy örömben 
és boldogságban zajlottak. Ellen
ben a teljes őszitéli szezon kima
radt az életünkből: az iskolai bálak, 
a céges rendezvények, a farsan
gok, szalagozók, ballagások. Ezek 
is nagyon hiányoznak. Ezt az idő
szakot megpróbáltuk mi is olyan 
hasznos dolgokra fordítani, amik 

eddig időhiány miatt kimaradtak 
a vállalkozás életéből: logisztika, 
raktár és munkáink rendszerezése, 
takarítás, átalakítás.

– Milyen terveid vannak a 
2021-es évre? Van-e rá esély, 
hogy idén folytatódik az Esküvő 
kiállítás?

– Nagyon szeretnénk már dol
gozni idén. A fiatalok is egyre tü
relmetlenebbek. Az egészben a 
bizonytalanság a legszörnyűbb, 
legfőképp annak, aki mondjuk már 
harmadszorra helyezte át eskü
vőjének dátumát. Az Esküvő ki
állításokat nagyon szerettem, úgy 
gondolom, hogy a városnak és a 
fiataloknak is nagyon hasznosak 
voltak. Azt remélem, hogy ez az év 
mindenkinek rengeteg munkát hoz 
majd, így inkább a jövő évben gon
dolkodom egy lehetséges kiállítás 
megszervezésében, ha a helyzet 
engedi és lesz rá igény.

 Z. A. 

Otthonfelújítás, támogatással 
– a pályázattól a kivitelezésig 
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Fantoly Márton fotóival rend-
szeresen találkozhatnak a Fél-
egyházi Közlöny olvasói. Fiatal, 
de már jelentős tapasztalat-
tal rendelkező munkatársunk 
azonban a fotóriporterkedés 
mellett esküvői és portréfotó-
zással is foglalkozik. Az elmúlt 
egy évben ő is sok megbízást 
veszített el, ami kezdő vállalko-
zóként meglehetősen érzéke-
nyen érintette, de szerencsére 
nem szegte kedvét. Egyebek 
mellett ez is kiderül a vele ké-
szített interjúból.

– Hogyan kerültél kapcsolatba a 
fotográfiával?

– Az általános iskola elvégzé
sekor nem nagyon voltak tovább
tanulási elképzeléseim. Mivel 
szerettem rajzolni és vonzott a 
kreatív tevékenység, édesanyám 
unokatestvére, Makány Márta 
divattervező ajánlott egy középis
kolát Budapesten, ahol ötvöződik 
a képzőművészet a fotózás alap
jaival. Ez nagyon megtetszett, így 
kitartóan készültem a felvételire. 
Végül bejutottam a budapesti Kép
ző és Iparművészeti Szakgimná

zium és Kollégium alkalmazott 
fotográfus szakára, amit el is 
végeztem. Nagyon szerettem ezt 
az iskolát, sok jó élmény kötődik 
hozzá. Azonban az öt év elteltével 
megint elbizonytalanodtam a mer
re tovább kérdésében. Egy év kiha
gyás következett, amikor elvégez
tem egy fotótanfolyamot. Közben 
lett egy barátnőm, akivel közösen 
fotóztam, fejlődtem. Ezt követően 
szereztem fotós diplomát a Buda
pesti Kommunikációs és Művészeti 

Főiskolán (ma Budapesti Metropo
litan Egyetem).

– Hogyan kerültél a média 
világába?

– Az iskola elvégzése után ha
zaköltöztem Kiskunfélegyházára, 
mert szerettem volna itthon, már 
a család támogató közegében élni. 
Beadtam az önéletrajzomat a Fél
egyházi Közlönyhöz, ahol már négy 
éve dolgozom.

–  Emellett portré- és esküvői 
fotózásokat is vállalsz. Tavaly 

indítottad a vállalkozásodat. 
Hogyan hatott a megrendelése-
idre a vírus megjelenése?

– Bizonytalanságban teltek a 
vírus első hónapjai. Folyamatosan 
mondták le, vagy tolták el a meg
beszélt, leszerződött időpontokat 
a párok és a megrendelőim. Ez egy 
friss vállalkozónak nem a legjobb 
indítás. A tavaszi hónapokban még 
a kültéri fotózások is nehézkesen 
mentek, mert nem tudtam mit 
szabad és mit nem a karanténsza
bályok miatt. Nyáron egy kicsit 
könnyebbé vált a helyzetem, ekkor 
picit fellendült az üzlet. Majd az 
őszi és téli hónapok megrendelés
ben szegényebben teltek, de nem 
búslakodtam, így volt időm nagy
apámmal közösen alkotni: búto
rokat készítettük családtagoknak. 
Emellett elkezdtem jógázni is.

– Mit szeretnél elérni ebben 
az évben? 

– Nagyon szeretném, ha a mun
káimat jobban megismernék az 
emberek. Ennek elérésében nagy 
segítségemre van a közösségi mé
dia, mint például az Instagram, a 
Facebook, vagy a TikTok, amivel 
most ismerkedem. 

(Fantoly Márton képeit megta
lálják Facebook és Instagramol
dalain, Márton Fantoly Photog
raphy néven.)

 V. B. 

Az elmúlt év a bizonytalanság-
ról szólt az esküvőre készülők 
és az esküvői szolgáltatók 
számára egyaránt. Voltak 
párok, akik már a pandémia 
elején lemondták az esküvő 
tervezett időpontját, mások 
hónapról hónapra halasztot-
ták az egybekelés idejét. Er-
ről Molnár Jánosné, a kiskun-
félegyházi Chrysalis Esküvői 
Ruhaszalon tulajdonosa be-
szélt, amikor tapasztalatairól 
kérdeztük.

– A nyári szezonban, amikor 
kicsit oldódtak a szabályok, köny
nyebb időszak köszöntött ránk, 
de sajnos ennek is hamar vége 
lett. Október közepétől december 
végéig gyakorlatilag csak ügyeleti 
nyitvatartásunk volt. Sajnálato
san, senki sem nyitott ránk ajtót. 
Az alkalmazottak közül ezekben 
az ínséges hónapokban sem küld
tünk el senkit, bár a bejelentett 
óraszámokat kénytelenek voltunk 
csökkenteni. 

A ruhaszalon tulajdonosa 
mindezek ellenére bizakodó. Idő
közben nemcsak az üzlet kapott 
új arculatot, de annak kínálata is 
felfrissült. 

– Januárban beköltözhettünk 
a megújult és megszépült üzlet
helyiségünkbe, ahol nagyobb tér
ben, még több, még szebb ruhát 
tudunk bemutatni. Választékunk
ban megjelennek a francia és 
olasz menyasszonyiruhatren

dek is, valamint bővítettük profi
lunkat örömanya és alkalmi 
ruhákkal. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a jegyesek is derűlátók a nyárral 
kapcsolatban, és már van néhány 
ruhafoglalásunk. A nehézsé

gek ellenére bízunk abban, hogy 
hamarosan visszatér a rendes 
kerékvágásba az életünk, és a 
csodásan felújított környezetben 
sok menyasszony, örömanya és 
koszorúslány találja meg álmai 
ruháját.

Képtelenség ez a járvány

Esküvői 
remények
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A dj pulttól az ingatlanértékesítésig
A világjárvány alatt a szórakoztatóiparban dolgozók gyakorlatilag 
lenullázódtak anyagilag. Munka nélkül maradt hangmérnökök, 
színpadi szakemberek, dj-k, rendezvényszervezők, előadóművé-
szek álltak tanácstalanul már az első hullám közepén, akik nem 
tudták, hogyan tovább. Aztán nyáron látszott némi reménysugár, 
néhány kisebb rendezvényt engedélyeztek, a szórakozóhelyek, 
teraszok kinyitottak, az emberek újra mosolyogtak. A második 
hullám gyakorlatilag kivégezte a szektort és még mindig nem lát-
juk a végét. Sokan az érintettek közül más munka után néztek, 
de egy biztos volt: a csodában már nem lehet bízni. 

Városunk szülöttével, az egykori 
Manhattan Club és a Globe Dance 
Hall rezidensével, Basics Zolival 
(DJ Basics) beszélgettünk járvány
ról, múltról, a szórakoztatás lénye
géről, az ipar jövőjéről. Zoli évek 
óta Budapesten él, ma már sok 
fővárosi és országosan elismert 
vidéki klubban táncoltatja a közön
séget. Sikerrel. Azaz, táncoltatná. 
A pandémia ugyanis ingatlanérté
kesítőt faragott belőle. 

– Mesélj kérlek a kezdetekről. 
Mikor érezted, hogy ez lesz a te 
utad? Kitől tanultál? Mire vagy 
a legbüszkébb? Mi az irányvona-
lad dj-ként, mit szeretnél átad-
ni, közvetíteni az embereknek?

– Talán 1213 éves lehettem, 
amikor apum Pioneer CT506os 
magnójával zenéket kezdtem rög
zíteni kazettára, majd 1 év múlva 
már én csináltam a Batthyány La
jos Általános Iskolában a sulibulit. 
Akkoriban egyébként rengeteg rá
diót hallgattam, akár késő estébe 
nyúlóan. Volt egy Radio Bridge nevű 
állomás, ahol szombat este Dan 
von Schulz mixműsorán szociali
zálódtam, akit közvetlenül Tom
myboy: House Matic című adása 
követett akkoriban. Ezek roppant 
inspirálóak voltak számomra. Nyá
ron mesélték azt műsorban, hogy 
este mekkora buli lesz Siófokon, 
az egyik kultikus szórakozóhelyen. 
Nem mondom, hogy elhittem, hogy 
valaha is eljuthatok eddig, de idén 
8. szezonomat kezdem például Sió
fok talán legszínvonalasabb és leg
kedveltebb szórakozóhelyén. Nehéz 
szavakba önteni, hogy ez mit jelent 
nekem, de azzal tisztában vagyok, 
hogy sokan szeretnek. Nyilván van
nak, akik nem, de az is csak azt 
igazolja, hogy valamit jól csinálok. 
Ha a kezdeti segítőket kell megem
lítenem, akkor Fejes Sándor és 
Mészáros Zoltán jutnak eszembe, 
akik akkoriban szórakozóhelyeket 
üzemeltettek Kiskunfélegyházán. 
Tulajdonképpen engem senki nem 
tanított, de sok ember hatott rám. 
Talán 1819 éves lehettem, amikor 
először láttam és hallottam Bárány 
Attilát a Balatonparton játszani 

és tudtam, hogy az az energia, ami 
belőle árad, csak nagyon kevés dj
ben van meg. Ilyen akartam lenni! 
Sokat köszönhetek neki és az azu
tán vele kialakított jó kapcsolatnak 
is, hiszen közvetve ő mozdított el 
a főváros irányába. Hozzáteszem: 
azért nagyon hosszú volt az út a bu
dapesti top klubokig. (Tesla, Ötkert, 
Hellobaby, Kraft, Brklyn) Az ország 
különböző pontjain fordultam meg 
több szezonon át, vagy visszajá
ró djként. Hiszem, hogy ennek a 
„mesterségnek” 50 vagy 500 év 
múlva is ugyanarról kell szólnia: a 
szórakoztatásról, a zene szereteté
ről, az igényes darabokról, a folya
matos fejlődésről. Ez a hitvallásom, 
ezt próbálom a közönségnek is 
átadni.

– Hol vagy otthon? Kiskun-
félegyházán vagy Budapesten? 
Mit jelent neked ennyi év után 
Félegyháza és mit jelent most 
Budapest?

– Nézd, ez nehéz kérdés. Min
den ember más és nem biztos, 
hogy egyformán értelmezik. Ha 
azt válaszolom, hogy Budapesten 
megtaláltam a számításom, jól 
érzem magam és vannak baráta
im, nagyszerű kollégákat kaptam, 
imádom a kerületet, ahol élek, 
hogy a tőlem 2 perc sétára ta
lálható kis pékségben – amit egy 
szimpatikus házaspár álmodott 
meg – úgy köszöntenek és örül
nek nekem, mintha egy kis falu
ban élnénk kis közösségben, hogy 
ez egy csodás város, hogy kiis
mertem, akkor ez lehet, valakinek 
nagyképűnek vagy akár hihetet
lennek, meseszerűnek is tűnhet. 
Pedig tényleg így van. Ugyanakkor 
Kiskunfélegyházán vannak a gyö
kereim, rengeteg emlékem, kb. 10 
év szórakoztatás helyi szinten, a 
rádiós múlt, na és persze a leg
fontosabbak, a szüleim. Emlék
szem, amikor 18 évesen vonatoz
tam fel a Nyugati pályaudvarra, 
mentem lemezboltba, nagyon 
nem tetszett, amit tapasztaltam 
a fővárosból, el sem tudtam kép
zelni, hogy én valaha majd itt napi 
szinten autóval közlekedek. Hoz

záteszem ez a része a városnak, 
ami a mai napig nem sorolható 
a kedvenc városrészeim közé, de 
egy félegyházi első benyomása 
abból a szögből érkezik fiatalon. 

– Az első hullám alatt már 
gondoltál rá, hogy ebből komo-
lyabb probléma lehet a mun-
kád szempontjából? Ha nincs 
a pandémia, eszedbe jut vala-
ha, hogy mást is csinálj? Miért 
pont az ingatlanpiac? Hogyan 
látod a saját és a szórakozta-
tóipar jövőjét? Ha visszaáll a 
rend, láthatunk téged mindkét 
munkakörben?

– Én egy nagyon pozitív élet
szemléletű fiatalember vagyok, 
de az első hullám első napjaiban 
megijedtem, sok negatívummal 
találkoztam az emberek által. Fel
mértem magamban, hogy be tu
doke rendezkedni valami vissza
fogott életmódra. Úgy éreztem, jót 
is tett: kicsit elgondolkodtam, ter
vezgettem, de szinte biztos voltam 
benne, hogy jó lesz minden, ki kell 
tartani és újra dolgozni fogok. Így 
is lett, beindult júniusban minden, 
konkrétan nem álltam meg, min
den apró kis háttérzenés munkát 
elvállaltam, de dübörgött a siófoki 
szezonunk, 12 budapesti munka, 
rengeteg esküvő. A nyár elején jött 
egy lehetőség, hogy az ingatlanhá
lózat, ami egyébként kecskeméti 
kötődésű, Kiskunfélegyházán is 
rendelkezik irodával, hamarosan 
Budapestre is nyit és lehetőségem 
lenne csatlakozni hozzájuk. Régeb
ben is vonzott ez a világ, szeretem 
a lakásokat, házakat, kedvelem a 
szépet, de ami ennél fontosabb, 
imádok emberekkel foglalkozni, 
így adott volt minden. Meghallgat
tam mivel járna ez az életemben, 

de nem volt jó még az időzítés, úgy 
döntöttem, ennek sokkal eltökél
tebben kell hozzáfogni, én pedig 
pont egy nagyon erős nyár előtt 
álltam. Úgy döntöttem, az idei év 
januárjában fogom elkezdeni, amit 
a második hullám írt felül, így még 
tavaly ősszel belevágtam az új 
munkába. Számomra egy teljesen 
új életforma fogadott: új rendszer, 
új dolgok egy nagyon nehéz világ
ban, de megbirkózom vele, mára 
már kezdem nagyon megkedvelni. 
Azt mondják, ha lesz mögöttem 
5 év tapasztalat, akkor hívhatom 
majd magam joggal ingatlanérté
kesítőnek. Szóval, kérdezz 5 év 
múlva, kérlek! Mindezektől függet
lenül, alig várom, hogy újra zenél
hessek és lássam az embereken a 
boldogságot, hiszen nagyon nagy 
szüksége lesz erre mindenkinek. 
Ez az iparág szerintem meg fog 
újulni, kicsit letisztul, sajnos sok 
hely bezárni kényszerül, a fesz
tiválokon sem az lesz a lényeg, 
hogy még nagyobb ledfal kerüljön a 
nagyszínpadra, mint tavaly, sokkal 
inkább az, hogy legyen zene, társa
ság és hogy örüljünk az életnek! 

– Sok interjúalany számolt 
már be nekem pozitív dolgok-
ról, amit a járvány alatt tapasz-
talt. Mi az, amit neked tanított 
ez a helyzet?

– Én évek óta nem nézem jó 
szemmel, ami körülöttünk folyik: 
nagyon mohók lettünk, többet, na
gyobbat és szebbet akarunk, köz
ben pedig a lényeg elveszik. Majd 
most újra megtaláljuk. Csak így 
lesz értelme. Pedig a Follow The 
Flow már jóval a világjárvány előtt 
megírta: „A legszebb pillanatok 
vannak ingyen”.

 Z. A.
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Kulturális kalandozások az online térben 
A bezárás ideje alatt sem 
hagyja magára a kultúra iránt 
érdeklődőket a Móra Ferenc 
Művelődési Központ – szögez-
te le Kovács-Csonka Szilvia 
igazgató, amikor az elmúlt há-
rom hónap történéseit foglalta 
össze.

A Móra Ferenc Művelődési Központ 
a jelen járványügyi helyzet intéz
kedéseinek következtében 2020. 
november 11e óta ismét nem lá
togatható, de továbbra is fontosnak 
tartja, hogy ápolja és fenntartsa 
a kapcsolatot a kultúra iránt ér
deklődőkkel. Bár másodszorra is 
elérkezett az intézmény életében, 
hogy bezárta kapuit látogatói előtt, 
a művelődési központ dolgozói 
azonnal reagáltak a kialakult hely
zetre. Rögtön számításba vették 
azokat a találkozási lehetőségeket 
és pontokat, amelyek segítségével 
továbbra is tarthatják a kapcsolatot 
a város lakosaival. Végig gondolták 
az elmaradt munkafolyamatokat, 
amelyeket pótolva előbbre moz
díthatják az intézmény fejlődését 
és fejlesztését az idő alatt is, amíg 
nem találkozhatnak művelődő kö
zösségeikkel, valamint a kultúra, a 
képzőművészet, a színház és a zene 
iránt érdeklődőkkel.

Már decembertől kezdve folya
matosan jelen vannak az online 
térben. Hónapról hónapra értékes, 
színes és érdekes tartalommal 
töltik meg online felületeiket. Fa
cebookoldalukon folyamatosan 
láthatók és olvashatók az aktuális 
kulturális vonatkozású hírek és ér
dekességek, programajánlók, kéz
műves videók, zene és filmajánlók. 

Január óta online kiállításmeg
nyitóval kedveskednek a képzőmű
vészet iránt érdeklődőknek. Így 
januárban a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából a kiskunfélegyházi al
kotók műveiből nyílt online kiállítá
suk, amit Rátkai Zsuzsa, a Kiskun
félegyházi Képző és Iparművészek 
Egyesületének elnöke nyitott meg. 
Februárban Somogyi György fo
tográfus fotósorozatából nyílt tár
lat, amit Kátai Tibor néptáncok
tatókoreográfus ajánlott az online 
tér „látogatói” figyelmébe.

Decemberben a hagyományos 
Hangolódó jótékonysági estjük he
lyett négy héten keresztül online 
adventi gyertyagyújtásokkal ked
veskedtek a város lakóinak. Ezen 
ünnepek alkalmával az online tér
ben láthatták Fliszárné Mihály 
Dóra, Doroghy Zsuzsa és Vígh 
Csaba, Gulyás Réka, valamint 
Kovács Zsófia, Kovács Boglár-

ka és maga az intézmény vezetője, 
Kovács-Csonka Szilvia műsorát 
is. Az adventi karácsonyi kézműves 
kiállítás és vásárt pótolva az online 
térben, Facebookoldalukon mutat
ták be azokat a kézműveseket, akik 
portékájukkal meg szoktak jelenni 
az intézmény e különleges rendez
vényén, ezzel is segítséget nyújtva 
számukra, hogy termékeik minél 
szélesebb körben ismertté váljanak.

A januári, februári és a már
ciusi jeles napok alkalmával ha
gyományőrző posztok jelentek és 
jelennek meg, amelyekben a nép
szokásokról, néphagyományokról 
olvashatnak az érdeklődők. Így 
láthatták például azt is, hogy ho
gyan készül el a házi farsangi fánk, 
aminek receptje mintegy 5 ezer em
berhez ért el a közösségi oldalukon. 
Miután közeledik a húsvét ünnepe, 
márciusban is számos megjelenés
sel és videóval készülnek a csalá
dok szabadidejének tartalmas el
töltését segítve. 

Különböző online felhívásaikhoz 
és megjelenéseikhez kapcsolódóan 
több nyereményjátékot is indítottak 
már december, január és február 
hónapban, amelyek nyertesei ér
tékes kézműves portékákból álló 
csomagokkal, vagy családi koncert
belépőkkel gazdagodhattak.

Mindemellett folyamatosan zajlik 
számos jelenleg is futó pályázatuk 
menedzselése, amelyek közül az 
egyik legkiemelkedőbb az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
támogatott „Bábokkal a gyerme
kekért” című projekt, amelynek 
keretében BácsKiskun megyében 
négy bábcsoport elindítását kez
deményezték és működését támo
gatják 2020 októbere óta. Emellett 
online workshopokat és műhelyfog

lalkozásokat tartottak januárban és 
februárban a megyében működő 
bábcsoportvezetőknek. 

Másik nagy futó pályázatuk az 
NKAHANGFOGLALÓ program 
által támogatást nyert 10 köny
nyűzenei koncertből álló zenei 
programsorozat. Ezek alkalmával 
olyan előadókkal találkozhatnak 
a zenei élményre vágyók, akik az 
élőzenei hangzást részesítik előny
ben. Mint például – a teljesség 
igénye nélkül – Herczku Ágnes 
és Nikola Parov, Bognár Szilvia 
és Balogh Kálmán előadóművé
szek, valamint Lovászi Edina és 
Zenekara és a Rutkai Bori Ban-
da. Az előadókkal zajlanak még az 
időpontegyeztetések.

2021 elején kezdődött el a kis
kunfélegyházi Egészségfejleszté
si Iroda közreműködésével egy 
ifjúságsegítő és támogató projekt 
kidolgozása, amiben a művelődé
si központ is aktívan részt kíván 
venni. A munka a megalapozó sza
kaszban tart, ennek során online 
értekezleteken zajlik a társadalmi 
problémák feldolgozása és a konk
rét cselekvési terv kidolgozása.

Többéves elmaradása a műve
lődési központnak, hogy elavult 
weboldalát újragondolja és újrater
vezze. Az intézmény honlapjának 
fejlesztése elindult és jelenleg is 
zajlik. Az új weboldallal a látogatók 
2021 tavaszán már biztosan talál
kozhatnak, jelenleg a tesztelési sza
kaszban tart a munkafolyamat. 

A 2021es év egyik legnagyobb 
célkitűzése az intézmény számára, 
hogy benyújtsa pályázatát a „Minő
sített Közművelődési Intézmény” 
cím elnyerésére, aminek előkészítő 
munkálatai már 2019 óta zajlanak. 
Mára a munka leghatékonyabb, ér

demi szakaszába ért az intézmény. 
Jelenleg olyan intenzív, mély kutatói 
és elméleti munka zajlik a szakmai 
munkatársak körében, amire máskor 
nem lenne ennyi idő, viszont a műve
lődési központ hosszú távú működé
se szempontjából elengedhetetlenül 
fontos. Így elkészültek olyan fontos 
dokumentációk, analízisek, elége
dettségmérő kérdőívek, amelyek 
segítségével a szakmai újratervezés, 
a programok újraértékelése mentén 
teljesen megújulhat, kiszélesedhet az 
intézmény munkája és látóköre.

Mindezek mellett számukra nem
csak a belső, hanem a külső meg
újulás is fontos. Kiskunfélegyháza 
Város Önkormányzatának köszön
hetően nemrégiben megújult az 
épület teljes homlokzata és bejá
rati falfelülete. Ezzel egyidőben az 
intézmény technikai munkatársai 
megkezdték a belső terek építő, 
szépítő munkálatait. Jelenleg zajlik 
a színházterem, kamaraterem, öl
tözők, folyosók, előterek és az aula 
festése, felújítása abban bízva, hogy 
mire elérkezik az újranyitás, min
den megszépülve és tisztán várja a 
kultúra iránt érdeklődőket.  

Az igazgatónő munkatársai nevé
ben is arra kéri Kiskunfélegyháza 
lakosságát, hogy amíg nem tudnak 
személyesen találkozni a művelődé
si központ munkatársaival, és nem 
látogathatják az intézményt, annak 
rendezvényeit, addig keressék fel 
Facebookoldalukat: www.face
book.com/moramuvhaz, Instagram 
felületüket: www.instagram.com/
mfmk_kiskunfelegyhaza, honlap
jukat: www.moramuvhaz.hu, és fi
gyeljék Youtubecsatornájukat. Se
gíteni fognak Önöknek abban, hogy 
szabadidejüket az online térben is 
tartalmasan töltsék el!
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Városi fáink téli gondozása 2. 
A metszés, azaz a korona egyes – kisebb, nagyobb – részeinek el-
távolítása talán a fák leggyakoribb és legismertebb ápolási mun-
kája. Díszfák esetében – közterületen is sajnos – leginkább akkor 
metszünk, amikor a fák valamiféle zavaró, például beárnyékoló, 
száraz ágakkal „szemetelő”, közlekedést akadályozó körülmény-
nyé válnak. Ez azért alakulhat ki, mert a kezdetben csak kis teret 
betöltő fiatal fa koronája az évek folyamán egyre terebélyesebbé 
válik, egyre nagyobb teret foglal el. 

Általánosan elmondható, hogy az 
idős fák koronája inkább széles
ségében, mint magasságában nő. 
Minden fafajnak van saját, szabad 
térállásban jól megkülönböztet
hető koronaformája, alkata, szer
kezete, úgynevezett habitusa. A 
vázágak, a gallyak, vesszők elhe
lyezkedése, elágazásmódja, sűrű
sége fajra jellemző tulajdonságok. 
Sűrű koronájú fa ritkítása indo
kolt lehet, de a kifejezetten kevés 
elágazást, vastag vesszőket ne
velők – mint pl. a szivarfa, dió, az 
ecetfa – metszését kerülni kell. Az 
európai platán például többnyire 
álsudaras (nincs középen, a törzs 
folytatásában felfelé törő egyenes 
sudár, koronatartó vázág). Terebé
lyes, lehajló alsó ágaival, laza, idős 
korára kissé „kócos” koronát nevel. 

Fasorba, facsoportba, vagy épü
lethez beszorítva azonban egyik 
fa sem tudja kinevelni természe
tes habitusú koronáját. Az alsóbb, 
szélesedő ágak visszaszorulnak, a 
zárt koronabelsőben a lomb meg
ritkul, a fa pedig törekszik felfelé: 
ki a szűkösségből, árnyékból a sza
bad tér, a fény felé. Előbbutóbb 
szükségessé válik a koronaalakító, 
ifjító, ápoló metszése. Ezt időben 
meglátva, a munkákat megkezdve, 
több év alatt úgy visszavehető a fa 
koronája, hogy meg tudja tarja ere
deti habitusát. 

Az ilyen metszésnek vannak 
alapszabályai: A lombozatnak leg
feljebb 30 százaléka távolítható el 
úgy, hogy a magasságából is legfel
jebb 1015 százalékot veszíthet a 
fa. A besűrűsödött koronát a köz
vetlen koronanyak fölötti, legkeve
sebb fényhez jutó koronabelsőben 
erőteljesen, a külső részen keve
sebb ritkítással kell egyenletesen 

lazábbá, levegősebbé tenni. Jel
lemzően a lefelé növő hajtásokat 
kell eltávolítani. A metszést mindig 
elágazásnál kell végezni, a levá
gandó részt tőből kell eltávolítani.

A vágáshely körül számos al
vórügy kihajt, ezekből a vízhajtá
sokból 23 éven belül a lefelé, vagy 
oldalra növő vesszőket el kell távo
lítani úgy, hogy néhány felfelé növő 
erőteljesebb, kedvező irányú vesz
sző maradjon meg. A megmaradó, 
válogatott hajtásokat is felehar
madára, külső állású rügyre visz
sza kell metszeni. Jól metszett fa 
nem hoz sok vízhajtást, mutatva, 
hogy a lombkorona és a gyökérzet 
egyensúlya kis mértékben borult 
fel. Az egyensúly 45 év alatt, rend
szeresen végzett metszésekkel 
helyreáll, amit a csökkenő vízhaj
tásképződés is mutat. Jellemzően 
nyugalmi időben metszünk, és a 
nyár folyamán végezzük a hajtások 
válogatását.

Nem minden fa tűri a metszést. 
Vannak kitűnő regenerálódó ké
pességgel bíró fajok (akác, zöld 
juhar), mások jól tűrik az ifjítást 
(hárs, platán, ostorfa), de pl. a 
gesztenyén, dión, kőrisen ejtett 
seb kevéssé jól gyógyul. Erősebb 
ágak lemetszésekor ügyelni kell rá, 
hogy a tartóágon a levágott ágból 
éppen csak annyi ferde metszla
pú csonkot hagyjunk. hogy annak 
szélein a seb lezárását biztosító 
hegszövet növekedésnek indulhas
son. A metszés nélkül is szépen 
fejlődő fákat – mint pl. a liliomfa, 
a nyír, a gyertyán, tölgy, bükk – ne 
metsszük, a visszavágással hiá
nyos lesz a koronájuk. Az ültetés

kori rossz fafaj és fajtaválasztás 
hibáját azonban a legszakszerűbb 
metszés sem javíthatja ki. Az ilyen 
fák későbbi helyben tartása nagy 
szakértelmet, sok időt és nem ke
vés pénzt igényel.

A fák ápolása természetesen 
nem csak metszésből áll. Az ere
deti élőhelyéről, azaz a legkülön
bözőbb élőlények közösségéből, 
természetes életközegéből kiraga
dott egyes fa többnyire már igényli 
az ember gondoskodását. A rosz
sz állapotú, elhanyagolt városi fa 
„gazdájáról állít ki bizonyítványt”. 

A szép városi fák érdekében 
sokféle ápolási munka összehan
golása szükséges. A teljesség igé
nye nélkül néhány közülük. 

El kell látni, sőt, ha lehet, el kell 
kerülni a legkülönbözőbb törzs és 
kéregsérüléseket. Gyakran az ág
sérülések – hasadások, metszé

sek – nyomán kialakuló odúkat 
kezelni kell és odafigyelni, hogy 
mindinkább kerüljük el ezek kiala
kulásának lehetőségét. A villás és 
egyéb hasadásveszélyes helyzete
ket metszéssel és biztosítókötések 
felhelyezésével meg kell szüntetni. 
A gombás fertőzés rejtett bomba, 
figyelni kell rá és megszüntetni. A 
fa metszése során keletkező nye
sedéket célszerű aprítani és az 
aprítékot a környező zöldfelületek
re érdemes a többi itt keletkezett 
zöld anyaggal (pl. fűnyesedék) visz
szahelyezni. A városi fák többnyire 
elég kedvezőtlen termőhelyi kö
rülmények között élnek, leginkább 
talán a túlzottan leburkolt és tá
panyagban rendkívül szegény talaj 
tekintetében.

Gyümölcsösökben, arborétu
mokban, nagy parkokban már rég
óta része a faápolásnak a lombko
rona alá, a törzs köré felhalmozott 
komposzt, vagy helyben komposz
tálódó zöld anyag elhelyezése, 
mint a talajéltetés kiváló városi 
módszere.

Félegyházán sok értékes fa van 
az udvarokon és közterületeken. 
Érdekükben érdemes tehát pró
bálkozni az átgondolt, szakszerű 
ápolásukkal, megtanulni a most 
talán némileg újszerű, de minden 
bizonnyal érdekes és eredményes 
technikákat.

Mindannyiunk buzdításául, szép 
például álljon itt a város egyik 
nagyon szép hársfája, üzenve, 
hogy városi fáink meghálálják a 
gondoskodást.

Nagy Ágnes 
városi főkertész

Középkorú platán koronája szabad térállásban

Faápolás a lombozat ritkításával: metszés előtt és után

Gyönyörű középkorú 
ezüsthárs a Zeneiskola előtt
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Március híres szülöttei 
A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár felnőtt olvasói 
leggyakrabban romantikus regényeket és krimiket kölcsönöznek. 
Népszerűek az igaz történetek is, amelyekből a híres emberek 
izgalmas életét ismerhetjük meg, példájukból erőt meríthetünk, 
inspirációt gyűjthetünk. Márciusban születésnapjukat ünneplő el-
ismert személyek életrajzi könyveit ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Zolcer János újságíró 20 éve isme
ri, mondhatni barátság köti össze a 
március 2án 90. életévét betöltő, 

Nobelbékedíjjal kitüntetett Miha-
il Szergejevics Gorbacsovval. A 
hajdani Szovjetunió utolsó vezető

jéről készült könyv
be a szerző kódokat 
helyezett el, amelyek 
okostelefonnal nyíl
nak meg, így a kort 
kevésbé ismerők 
számára is érdekes, 
hasznos filmek, vide
ók, fotók tekinthetőek meg.

Mind a mai napig az egyik legnép
szerűbb matematikakönyv szerzője 
Obádovics József Gyula, aki már
cius 3án ünnepli 94. életévét. Ön
életrajzi kötetéből képet kaphatunk 
arról, hogyan lett a kíváncsi, eleven, 
éles eszű bajai fiúból tekintélyes, 
sokak életére komoly befolyást gya

korló professzor, aki 
soha nem szűnt meg 
kérdéseket feltenni a 
matematika világáról.

Zöldi Gergely 
műfordító, drama
turg, dalszövegíró 
nagy kedvencével, az 

idén március 7én 75 éves Koncz 
Zsuzsával készített szubjektív 
portrét. A könnyűzene és a kor
szak története iránt érdeklődők
nek szóló, gyönyörű albumba a 
teljesség igénye nélkül, nagy vo
nalakban egy hosszú pályafutás 
képeit, dokumentumait gyűjtötték 
össze.

KÖNYVTÁRSAROK

Az intézmény fennállásának negyvenéves évfordulója alkalmából 
Médiakuckót avattak február 8-án, a kiskunfélegyházi Százszor-
szép Óvoda emeletén, a gyerekek és pedagógusaik legnagyobb 
örömére. Ennek a teremnek a hatalmas előnye, hogy az időjárás-
tól függetlenül játszhatnak, illetve megismerhetik a kicsik a zene 
és a média régi és új vívmányait.

Az avatási ünnepélyen Fricska 
Gyöngyi igazgatótól megtudtuk, 
hogy a múlt és a jelen értékeit igye
keztek ötvözni ebben az elkészült 

barátságos és tágas térben. Céljuk, 
hogy a gyerekek örömüket leljék a 
hangszerek megismerésében és ki
próbálásában. Az intézmény vezető

je köszönettel sorolta fel a jótékony 
adakozók listáját. A berendezések 
egy részét a Kiskunfélegyházi Fú
vószenekar Egyesülete ajánlotta fel, 
illetve Seres Tibor és családja is 
hozzájárult tárgyi adományokkal a 
kuckó létrehozásához. Az óvoda ala
pítványi bevételéből pedig egy nagy
méretű okostelevíziót vásároltak. 
De mindezek csupán csak tárgyak 
lennének, ha Lantos Szabolcs nem 
gondolta volna újra a felkínált esz
közöket. A kreatív ezermester gond
nok kezei nyomán a dobok vázából 
és a zongora testéből könyvespolc 
készült, míg a gyermekszékek hang
szórótartóként kaptak új funkciót. 
A terem falait Rátkai Zsuzsa fes
tőművész alkotásai díszítik. A Kis
kunfélegyházi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár is kivette a részét a meg
újulásban: könyveket adtak kölcsön 
az innovatív intézménynek. A meg
nyitó legkedvesebb pillanatai mégis 
azok voltak, amikor a gyerekek bir
tokba vehették kis birodalmukat és 
közös énekük betöltötte a teret. 

 V. B. 

Elindult az Egészség Korzó
Február 15-én útjára indult az Egészség Korzó, amely az Egészség-
fejlesztési Iroda és Fliszár Dóra edző együttműködésének a gyü-
mölcse. A projekt teljes egészében az online térben valósul meg, 
egy Facebook-csoport keretében, ahová bátran csatlakozhatnak 
az életmódot váltani vágyó, mozogni szerető érdeklődők, de bárkit 
szeretettel várnak, aki egy kis nyitottságot is érez a téma iránt.

Tóth Katalin, az Egészségfej
lesztési Iroda vezetője elmondta, 
hogy az elmúlt években volt már 
kapcsolatuk Dórival, ami során 
megtapasztalták, hogy milyen 
gyorsan egymásra tudnak hango
lódni és milyen jól együtt tudnak 
dolgozni. Ezt továbbgondolva al
kalmazkodtak az online térhez, 
ahol ez a programsorozat jelenleg 
megvalósítható.

A csoporthoz február 15e óta 

lehet csatlakozni, február 22étől 
pedig már elérhető a tényleges 
edzésprogram a Félegyházi Egész
ség Korzó Facebookcsoportban. 
10 héten át visszanézhető moz
gásvideókkal, mentális segítséggel 
jelentkeznek és a program magját 
képezi még az egészséges énkép 
és táplálkozás témája is – tudtuk 
meg Fliszár Dóra edzőtől. 

Modok Ágnes pszichológus, az 
EFI mentálhigiénés vezetője fel

hívta a figyelmet a fizikai egészség 
mellett a lelki, mentális egészség 
fontosságára is. Elmondta, hogy 
a sportolás a testi és a lelki jóllé
tet kínálhatja, mindezek mellett 
pedig rendkívül jó hatással lehet a 
társas kapcsolatainkra is. Hangsú
lyozta: nem élsportra gondol jelen 
esetben, nem megterhelő, erőn fe
lül teljesített gyakorlatokra, hanem 
arra, ami örömöt ad annak, aki 
végzi. Ez lehet egy kiadós séta, egy 
kirándulás, kocogás vagy torna is. 
De bármit is választunk, az segít a 
stressz oldásában, sikerélményt és 
ez által önbizalmat ad. Modok Ág
nestől megtudtuk, hogy az ő szere
pe a programban a testmozgás, az 
egészséges életmód lelki oldalának 
támogatása olyan hétköznapi mód
szerekkel, amelyek mindenki szá
mára elérhetők. Z. A. 

Megújul 
a gyermek
könyvtár

Megújul a Petőfi Sándor Váro
si Könyvtár Gyermekkönyvtára 
– tudtuk meg Abonyi Szilvia 
igazgatótól. Már decemberben 
értesítést kaptak a jó hírről, ám 
csak a napokban érkezett meg a 
hivatalos értesítés, hogy a Nem
zeti Kulturális Alap pályázatán 
3 millió 800 ezer forint támoga
tásban részesült az intézmény. 

A munkálatok megkezdőd
tek, a könyvtár munkatársai 
több ezer könyvet mozgattak 
át, pakoltak, rendszereztek és 
selejteztek. Jelen pillanatban a 
gyermekkönyvtár teljesen üres, 
a régi polcok helyére vadonat
újak kerülnek, ezáltal barátsá
gosabbá, egységesebbé válik a 
Gyermekbirodalom. Ezen kívül 
egy tisztasági festésre is sor 
kerülhet, amihez segítséget 
kaptak az önkormányzattól is. 
Minden munkafolyamat idősze
rű volt – mondta az igazgató, 
majd hozzátette: bízik benne, 
hogy a nyitásra már egy gyö
nyörű, megújult könyvtár várja 
a gyermekeket és szüleiket.

Médiakuckó 
ovisoknak
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Zsinórban második mérkőzésén 
győzött a P&P Kiskunfélegyházi 
HTK felnőtt férfi kézilabdacsapata 
a megyei I. osztályú bajnokságban. 
Fekete Krisztián vezetőedző gár
dája ezúttal a Kecelt múlta felül 
2921re. A találkozót megelőző
en az idei esztendőben már két 
sikernél tartott a P&P Kiskunfél
egyházi HTK. Legutóbb a Csávoly 
ellen nyert az együttes 2927re. 
Fejfej mellett kezdtek a csapatok, 

majd az első percek kiegyenlített 
játékát követően a KHTK vette át 
a játék irányítását és az első félidő 
végére hatgólosra növelte előnyét. 
A KHTK fiataljai kézben tartották a 
mérkőzést, előnyüket magabizto
san őrizték és újabb önbizalomnö
velő győzelmet arattak. 

Bács-Kiskun megyei férfi I. 
osztály 13. ford., 02. 20.

P&P Kiskunfélegyházi HTK – 
Kecel KC 29-21 (18-12)

Eredményes úszók 
Hódmezővásárhelyen

Februárban rendezték meg Hód
mezővásárhelyen a Szegedi Úszó 
Egylet szervezésében a IX. NA
TURTEX Kupa úszóversenyt. Har
minckét egyesület mintegy 600 
versenyzője között a Jogging Plus 
Sportegyesület sportolói is részt 
vettek a járványügyi helyzet miatt 
a szokásoktól eltérő módon meg
rendezett versenyen. A felkészü
lés ezen időszakában a verseny
zőknek a fő cél a sorozatterhelés 
és a versenyszituáció gyakorlása 
volt, amit maximálisan sikerült 
teljesíteniük. Emellett több érem 
és egyéni csúcs is született. Az 
edzői értékelés alapján elmond
ható, hogy bár a felkészülési kö

rülmény nem volt 100%os, de jó 
úton haladnak a fiatalok. Edzett
ségi állapotuk ideálisan alakul, 
az adott időszaknak megfelelő. A 
sportolók továbbra is kitartóan, 
elhivatottan készülnek a követke
ző megmérettetésekre. 

Eredmények: Endre Barna: 
6 versenyszám, ebből 5 egyéni 
csúcs. Gecse Brigitta: 6 ver
senyszám, egyéni eredmények ja
vítása. Pozsár Dávid: 6 verseny
szám, 800 m gyors bronzérem, 
egyéni eredmények javítása. Víz-
hányó Gáspár: 6 versenyszám, 1 
egyéni csúcs, 100 m mell bronz, 
200 m mell ezüstérem. Felkészítő 
edző: Vízhányó Emília.

Megszakadt a győzelmi sorozat
Hét győzelemmel a háta mögött 
Kecelre látogatott a Kiskunfél
egyházi HTK labdarúgócsapata a 
megyei I. osztályú bajnokság 16. 
fordulójában. A mérkőzés első fé
lideje nem tartogatott találatot. A 
vezetést némi meglepetésre Siba
lin Dániel révén a Kecel szerezte 
meg a 63. percben, amire Horváth 
Balázs a 80. percben válaszolt. 
11et követően a fordítás nem 
jött össze a KHTKnak. A hosz

szabbítás gólokat nem, csak két 
piros lapot tartogatott mindkét 
oldalon. A felek egyegy ponttal 
gazdagodtak.

Bács-Kiskun Megyei I. 16. 
ford., 02. 20.

Kecel FC – Kiskunfélegyházi 
HTK 1-1 (0-0)

Gólszerzők: Sibalin Dániel 63. 
p., ill. Horváth Balázs 80. p.

Piros lapok: Vata Zalán 92. p., 
ill. Nagy Viktor 92. p.

Idegenben maradt alul a KKC
Három nyertes mérkőzést köve
tően veszített ismét pontokat a 
Kiskunfélegyházi KC felnőtt férfi 
kosárlabdacsapata. Az együttes a 
Szolnoki Olaj KK otthonában ma
radt alul az NB IIes bajnokság ke
leti csoportjában. Az első negyed 
szolnoki fölényt hozott. A hazai 
27 pontra csak 17 válasz érkezett 
a KKC oldaláról. Ez a különbség a 
második negyed során még tovább 
nőtt, 4828as félidei állással for
dultak a csapatok. A harmadik ne
gyedben a KKC percei következtek. 

A hazai rövidzárlatokat kihasznál
va ezt a játékrészt 196ra meg
nyerték, így az utolsó negyednek 
5447es állással futottak neki. A 
záró szakasz kiegyenlítetten ala
kult, a Szolnoki Olaj KK ha nehezen 
is, de megszerezte a győzelmet a 
mérkőzés második félidejére felja
vuló KKC ellen.

Férfi NB II. keleti csoport 
16. ford., 02. 21.

Szolnoki Olaj KK – Kiskun-
félegyházi KC 73-62 (28-17, 
20-11, 6-19, 19-15)

Tízgólos döntetlen 
a rangadón

Gólokban és izgalmakban nem 
volt hiány az AstraHFC és a Tol
naMözs összecsapásán a le
ány futsal I. osztályú U17es 
bajnokságban. 

A dobogós helyezésért meg
vívott rangadón a félegyházi já
tékosokkal felálló Astra már két 
góllal is vezetett, innen fordítot
tak a vendégek. A végeredményt 
két perccel a vége előtt az öt gólig 

jutó Czinege Eszter állította be, 
szabadrúgásból.

Leány Futsal I. osztály U17 13. 
ford., 02. 20.

Astra-HFC – Tolna-Mözs 5-5 
(2-1)

Gólszerzők: Czinege Eszter 13. 
p., 20. p., 23. p., 33. p., 38. p., ill. 
Bachusz Erika 5. p., 36. p., Szi-
lágyi Vanessza 27. p., Zufall Kin-
ga 31. p., Patai Berbara 33. p.

Fölényesen 
nyert a P&P 
KHTK

Sportszerkesztő: Gubu Zoltán
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Félegyháza első emeletes háza, a város egyik legrégebbi, ma is 
álló épülete az 1772-1777 között felépített Görögház. Nevét a 
település kereskedelmében nagy szerepet játszó örmény (görög-
katolikus vallású) boltosokról kapta, akik az épület földszintjén a 
18. században üzlethelyiségeket béreltek. Az emeleten lakáso-
kat alakítottak ki, egy ideig itt kapott otthont a Kiskun Múzeum 
gyűjteménye. 

Az épületet hívták Kisvárosházának 
is, mivel volt olyan időszak, amikor 
a közigazgatás egyes hivatalait 
helyhiány miatt itt helyezték el. 

Az épület eredetileg árkádsorral 
rendelkezett, ezt azonban már a 19. 
század közepén befalazták, hogy az 
üzletteret megnöveljék. Az 1950
es évek elején a város az épületet 

átengedte a honvédségnek, majd 
1957ben újra állami kezelésbe ke
rült az ingatlan, eredetileg cipőgyár 
céljára kívánták hasznosítani. A 
terv azonban nagyon gyorsan mó
dosult, hiszen 1957 karácsonyára 
már Halászcsárdát nyitott itt a Ven
déglátó Vállalat. 

Az egykori Kisvárosháza Pe

tőfitéri sarkán neonfényes cégtáb
la hívogatta a vendégeket, a belső 
tér művészi falfestéséről az Épí
tőipari Szövetkezet gondoskodott. 
A halpaprikás és sült hal mellett 
más, ínycsiklandó fogás is várta az 
ide betérőket. A kisvendéglő hamar 
népszerű lett, különösen kedveltnek 
számított a kulturált körülmények 
között szilveszterezni szándékozók 
körében. A megyei újság már 1978
ban arról cikkezett, hogy bővíteni 
fogják a félegyházi Halászcsárda 
alapterületét, az intézmény az épü
let teljes földszintjét el fogja fog
lalni. Az épület felújítása azonban 
csak 1983 nyarán kezdődött meg, 

ekkor bontották ki a korábban be
falazott boltíveket. A Vörös Csillag 
Tsz építőbrigádja nyolc hónapig 
dolgozott a Halászcsárdán, a be
ruházás 7 millió forintba került. Az 
ünnepélyes megnyitóra 1984. feb
ruár 3án került sor, amelyen részt 
vett a Szovjetunió magyarországi 
nagykövete is, feleségével együtt. 
Ajándékba egy gyönyörű szamovárt 
hoztak.

A felújított Halászcsárdának már 
nem adatott olyan hosszú élet, mint 
elődjének, a rendszerváltás körül 
megszűnt. Az épületben jelenleg is 
üzlethelyiség működik.

 Ónodi Márta
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Hirdetés

TAVASZVÁRÓ AKCIÓK!
ÚJ NOTEBOOKOK:
ASUS X509JA: Core-i3 10005G1, 4 GB mem., 
128 GB SSD, webcam, 15,6”-os kijelző, 24 hónap gar. 
 Br. ár: 209.990 Ft
Acer A314-32: Intel N4020, 4 GB mem., 128 GB SSD, 
webcam, 14”-os FHD kijelző, 36 hónap gar.
 Br. ár: 153.990 Ft

„TAVASZI” SSD ÁRAINK: (a készlet erejéig!)
120 GB-os Silicon Power/Kingston SSD 
3 év garanciával 9.990 Ft-tól!
240 GB-os Kingston A400 SSD 
3 év garanciával 12.990 Ft-tól!
480 GB-os WD Green SSD 
3 év garanciával: 21.490 Ft-tól! 

KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
 NONPROFIT KFT.

Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 1. 
Telefon: 06 20/4882812

Email: 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

ÚJSZÜLÖTTEK: ÓnodiVarga Lara 
(anyja neve: Varga Melinda), Patai 
Izabella Aranka (Rózsahegyi Tünde), 
Cserkó Szofia Lara (Mátyás Alexandra 
Vivien), Szkridon Zselyke (Szász Margit 
Lídia), Németh Vince (Klinkó Mónika), 
Bozó Olivér (Bihal Gréta), Boda Bianka 
(Hegedűs Petra), Lakatos Natália Bella 
(Keserű Klarissza Mónika), Dora Dáni
el (Dobos Krisztina), Juhász Anna Zara 
(Szabó Adrienn)
HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Sárkány 
Melinda – Görög László, Varga Piroska – 
Berta Zoltán Tibor, Pálinkó Margit – Szen

tesi Lóránt, Szekeres Barbara – Lovas 
Tamás, Jávorszky Tímea – Bodor Zoltán
MEGHALTAK: Kis Sándorné Kurucz 
Mária, Ladányi László Ferencné Szentki
rályi Irén Margit, Cseh Károlyné Köhler 
Ilona, Csuka Lászlóné Ágó Margit, And
rási Ferencné Kis Judit, Ökrös Zsuzsanna 
Horváth Zsuzsanna, Fekete Bertalanné 
Hegedűs Anna – Kiskunfélegyháza, Tóth 
Józsefné Dinnyés Julianna – Csólyos
pálos, Tercsi Lajos – Kecskemét, Boros 
Sándorné Veszelszki Amália Rozália – 
Kunadacs, Mocsi Lászlóné Pekár Lídia, 
Tóth Jánosné Danka Katalin – Nagykőrös, 
Tepszis István – Kunszentmiklós, Kósa 
Mihályné Komlósdi Terézia – Kunszent
miklós, Lajos Lászlóné Szász Erzsébet 
– Tiszaalpár

Anyakönyvi hírek

A Halászcsárdáról

Álarcban 
menők
Farsangi alkotópályázatot hir-
detett a város nagycsoportos 
óvodásai számára a Constanti-
num ÓÁGTK Móra Ferenc Álta-
lános Iskolája. A felhívásra 39 
alkotás érkezett. 

Díjazták a leglátványosabb, legtöbb 
alkotást beküldő, legszebb farsangi 
szemüveg, legkarneválibb hangu
latú, legtündéribb, a legvalóság
hűbb és legbájosabb alkotásokat. 

A beérkezett munkákból kiállítást 
szerveztek, amely megtekinthető 
az alsó tagozat épületének bejárati 
üvegfalánál. (Jókai utca 3.) – tájé
koztatták lapunkat az intézmény 
alsós munkaközösségének nevelői.


