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Félegyháza új kihívások előtt 

Legutóbbi lapszámunk megjele-
nése óta alapvetően megváltozott 
mindannyiunk élete. Kizuhantunk 
a komfortzónákból, a biztonságot 
és kényelmet nyújtó mindennapi 
rutint magunk mögött hagytuk, és 
új kihívásokban mérettetünk meg. 
Van, akinek gyermekei otthoni ta-
nítása, a kényszerű szobafogság 
tartalmas eltöltése tölti ki min-

den idejét, más a munkahelyén 
teszi próbára rugalmasságát és 
alkalmazkodóképességét, megint 
mások a bezártság és egyedüllét 
testet-lelket próbáló nehézsége-
iből igyekeznek kihozni a lehető 
legjobbat. Új utakat kell kitaposnia 
a döntéshozóknak is. Mindamel-
lett magunk, a szeretteink, ismert 
és ismeretlen embertársaink irán-

ti felelősségből és szolidaritásból 
is próbára tesz minket ez az idő-
szak. Sok a kihívás. De Félegyháza 
felkészült arra, hogy váll vállvetve 
kiálljuk a kéretlen próbát. Bizo-
nyíték erre mostani lapszámunk 
tartalma is. A szabályok, amelyek 
betartásával egymást és önma-
gunkat is óvjuk. Ahogy az ember-
ségről, önzetlenségről szóló tör-

ténetek, mintegy példát mutatva 
arra, hogy minden helyzetben le-
hetünk jók egymással. Tegyük hát 
továbbra is mindannyian a dol-
gunkat! Ki azzal, hogy otthon ma-
rad. Ki pedig azzal, hogy a „front-
vonalban” teljesít szolgálatot. Mi 
úgy, hogy a következő időszakban 
is eljuttatjuk Önökhöz a legfris-
sebb információkat.  Tóth Timea

A Torony ABC 
kereskedő csapata
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Folyamatos az élelmiszer-
ellátás a kiskunfélegyházi ke-
reskedelmi egységekben, ami 
nagyon sok ember összehan-
golt munkájának köszönhető. 
A tulajdonosok és cégvezetők 
szerint ez így marad a közeljö-
vőben is. Élelmiszer-felhalmo-
zásra semmi szükség.

– Mostanra lecsengett a vevők fo-
kozott érdeklődése. Az elmúlt na-
pokban azt tapasztaltuk a boltok-
ban, hogy a fogyasztók vásárlási 
szokásai visszatértek a normál 
mederbe: vásárolgatnak, de mesz-
sze nem olyan mértékben, mint azt 
megelőzően. Álltuk a vevők roha-
mát, gyakorlatilag minden árucikk-
ből megfelelő választékot tudtunk 
kínálni – mondta el dr. Horváth 
Sándor, az Integrál Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója, hozzátéve: kenyér-
ből és egyéb élelmiszerekből is 
folyamatos lesz az ellátás, szük-
ségtelen felhalmozni. – Minden-
képpen hangsúlyoznom kell, hogy 
a boltjainkban jelenleg is nagy 
választékban kapható tőkehús, ba-
romfihús, különböző felvágottak… 
Ezek zömében Magyarországon 
előállított termékek. Az Integrál 
Zrt. Baromfifeldolgozó Üzeme je-
lenleg is dolgozik, hízott kacsát és 
hízott libát vágunk. Nekünk fent 
is kell tartani a termelésünket, hi-
szen ellátási felelősséggel is tarto-

zunk. Én arra biztatom a vevőket, 
hogy ezeket az egészséges takar-
mánnyal előállított, nagyon jó mi-
nőségű termékeket is vásárolják!

Dr. Horváth Sándortól megtudtuk 
azt is, hogy a vevők kellő komolyság-
gal és jó hozzáállással fogadják a jár-
ványügyi helyzetből adódó szigorított 
körülményeket a félegyházi boltok-
ban, és többségük igyekszik betartani 
a járványügyi előírásokat. Néhány 
fontos dologra azonban e helyütt is 
felhívja a figyelmet. Elsősorban fon-
tos a védőtávolság betartása, lehe-
tőleg 1-2 méterre álljunk meg egy-
mástól! A kihelyezett áruk, a kenyér, 
a gyümölcsök, zöldségek érintése 
egyébként máskor sem elegáns, jelen 
helyzetben pedig végképp kerülendő.

Az elnök-vezérigazgató szerint 
kereskedőik megfeszített munká-
val tettek eleget a fokozott vásárlói 
elvárásoknak az elmúlt hetekben, 
és jelenleg is ott állnak az üzletek-

ben. Ezért ezúton is köszönetét fe-
jezi ki, és bízik abban, hogy ki fog-
nak tartani, amíg a körülmények 
pozitív irányba változnak. Ugyan-
ez igaz a baromfifeldolgozó üzem 
munkatársaira is, ahol szintén ke-
mény munka folyik minden nap.

– Úgy gondolom, hogy a városveze-
tés és a kormány is meghozta azokat 
az intézkedéseket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy lépésről-lépésre kilá-
baljunk ebből a nehéz helyzetből, és 
ebben Kiskunfélegyháza város polgá-
rai is partnerek. A magam részéről 
remélem, hogy pár hónap múlva – le-
vonva a tanulságokat – már csak egy 
rossz emlék lesz az egész.

Bajzák-Csikós Ágnes, a Torony 
ABC tulajdonosa elmondta, hogy 
jelen pillanatban hiánycikknek szá-
mít a liszt és az élesztő, de véle-
ménye szerint egy héten belül ez a 
probléma is megoldódik. Az ellátás 
folyamatos, nincs ok aggodalomra. 

Jelenleg hat fővel dolgoznak, ebből 
két fő a kiszállításban vesz részt, 
amit a jelenlegi helyzet hívott élet-
re. A szükséges áruk listáját Fa-
cebook-oldalukon, vagy telefonon 
fogadják, majd a rendelést díjmen-
tesen házhoz szállítják. Az üzletbe 
pedig – ahol nagyon szigorú higiéniai 
előírásokat és elvárásokat tartanak 
szem előtt – ötnél több ember nem 
tartózkodhat. Ezúton is felhívja a 
félegyháziak figyelmét arra, hogy 
a következő hetekben ne tekintsék 
családi programnak a bevásárlást, 
inkább csak egy ember menjen, és 
csak akkor, ha nagyon muszáj.

Palásti Tibor és Kerekes Péter, 
a Kapualj ABC tulajdonosai is azt 
erősítették meg lapunknak, hogy 
nincs ok aggodalomra az élelmisze-
rellátás tekintetében. A beszállítás 
fennakadásmentes és folyamatos. 
Az élesztőprobléma országosan is-
mert. Náluk nincs vásárlási limit, és 
a kezdeti roham véleménye szerint 
is lecsengeni látszik. A helyzetre 
való tekintettel két héten belül terve-
zik a kiszállítás bevezetését. További 
információkat közösségi oldalukon 
találnak az érdeklődők.

A Dózsa György utcai Házi Hús-
bolt munkatársa megkeresésünk-
re megerősítette, hogy nem látja 
semmi akadályát a folyamatos 
húsellátásnak. Nyitvatartásuk vál-
tozatlan és folyamatos.

 Zakar Anita

Az Országos Kereskedelmi Szö-
vetség az alábbiakban kéri a vá-
sárlók együttműködését a bizton-
ságos vásárlás érdekében:

– Lehetőleg ne a csúcsidőszakban 
menjenek vásárolni. 

– Kisgyermekeket – ha tehetik – ne 
vigyenek magukkal.

– Az eladótérben és sorban álláskor 
a vásárlók tartsanak biztonságos tá-
volságot más személyektől. 

– Lehetőleg a készpénz nélküli fize-
téseket részesítsék előnyben! 

– Ahol rendelkezésre áll, vegyék 
igénybe az önkiszolgáló pénztárakat. 

– Vásárlás közben ne érintsék meg 
arcukat, különösen az ajkakat, az or-
rot és a szemet! 

– Köhögés vagy tüsszentés esetén 
takarják el a szájukat és az orrukat 
egyik könyökkel, vagy zsebkendővel, 

ezt követően pedig a lehető leghama-
rabb dobják be a zsebkendőt egy zárt 
szemetesbe. 

– A válogatható frissárut (elsősor-
ban péksüteményt) puszta kézzel 
ne fogják meg, használjanak erre a 
célra kihelyezett fogóeszközt, vagy 
eladótéri műanyag zacskót, papír-
zacskót, amibe be is csomagolhatják 
a terméket. 

– Az elektronikus kereskedelem 
során a megrendelő jelezze, ha egész-
ségügyi okok miatt zárt területről kéri 
a kiszállítást és az esetleges lezárás 
pontos határvonalát. A megrendelt 
áru átadása a zárt terület határa előtt 
történhet, az átvétel igazolását pe-
dig elektronikus úton lehet rögzíteni. 
Készpénzes és helyszíni kártyás fize-
tés, bármilyen közvetlen fizikai érint-
kezés a lezárt területen tartózkodóval 
ilyen esetekben nem lehetséges. 

Március 19-én, csütörtökön reggel készült a mellékelt 
fotó, az egyik félegyházi élelmiszeráruház nyitására vár-
va. Az élelmiszerek és tisztítószerek beszerzése minden 
család számára alapvető fontosságú. Ennek súlya, értéke 
az elmúlt napokban, hetekben különösen felértékelődött 
az életünkben. Fontos lenne viszont, hogy a járvány terje-
désének lassítását célzó biztonsági előírásokat ilyenkor 
se hagyjuk figyelmen kívül: tartsuk egymástól a másfél- 
kétméteres távolságot, kerüljük a tömeget, és lehetőség 
szerint gondoljunk egymásra együttérzéssel akkor is, 
amikor a személyes szükségletünknél többet készülünk 
vásárolni. Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Így ne!Vásároljunk biztonságosan!

Folyamatos az élelmiszerellátás Félegyházán
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Félegyházi Összefogás Adományszámla
A városi adományszámlát azok-
nak a magánszemélyeknek és 
családoknak a megsegítésére 
hozta létre a városvezetés – mint-
egy lehetőséget teremtve a vá-

ros által rendelkezésre bocsátott 
források kiegészítésére – akik a 
járványügyi helyzet miatt mikro-
vállalkozóként a tevékenységüket 
kénytelenek megszüntetni, felfüg-

geszteni, vagy a munkahelyüket 
veszítették, veszítik el. 

A kérelemnyomtatvány az ön-
kormányzat honlapján lesz elér-
hető, a kérelmeket egyedileg bí-

rálják el. 
A számla első befizetője-

ként Csányi József polgár-
mester magánemberként 
200.000 forintot ajánlott fel, 
és arra kér mindenkit, hogy 
lehetősége szerint segítse a 
bajba jutott félegyháziakat. 

A felajánlásokat a követ-
kező, az önkormányzat által 
kezelt számlaszámra vár-
juk: Félegyházi Összefogás 
Adományszámla 11732071-
15338284-10920002

Március 4.: 
Megtalálták az első két 
ko r o n a  v í r u s  - f e r t ő z ö t t e t 
Magyarországon. 

Március 11.: 
A kormány rendkívüli jogrendet 
hirdetett, és veszélyhelyzet el-
rendeléséről döntött. Beutazá-
si korlátozásokat vezettek be, 
elrendelték egyetemek, sporte-
semények, nagyobb közösségi 
rendezvények bezárását.

Március 13.: 
A kormányfő bejelentette, hogy 
március 16-tól bezárják az is-
kolákat, tantermen kívüli digi-
tális munkarendet vezetnek be.

Kiskunfélegyházán megalakult 
a Helyi Operatív Törzs, amely-
nek feladata, hogy intézkedé-
seivel városi szinten hozzájá-
ruljon a koronavírus-járvány 
megelőzéséhez.

Március 16.: 
Magyarország lezárja határait, 
a szórakozóhelyek, mozik be-
zárnak, betiltják a nyilvános 
rendezvényeket, az éttermek, 
kávézók délután háromig le-
hetnek nyitva. Az élelmiszerüz-
letekre, gyógyszertárakra nem 
vonatkozik a korlátozás.

Bezárnak a félegyházi bölcső-
dék és óvodák, felfüggeszti te-
vékenységét a könyvtár, a mű-
velődési központ és a múzeum. 
Számos szolgáltató bezárja 
ügyfélszolgálati irodáját. 

Március 18.: 
Megszületnek az első gazda-
ság védelmével kapcsolatos 
kormányzati intézkedések, 
amelyek közül a legfontosab-
bak: a magánszemélyek és vál-
lalkozások hiteleinek tőke- és 
kamatfizetési kötelezettségét 
az év végéig felfüggesztik, a 
munkavállalási szabályokat ru-
galmasabbá teszik. A legsú-
lyosabb gondokkal küszködő 
szektorokban a munkáltatók 
járulékfizetési kötelezettségét 
teljes egészében elengedik.

Járvány
kronológia

Ezen az úton együtt fogunk végigmenni

Hat éve vagyok ennek a városnak a polgármestere. Amikor 
2014-ben megbíztak bennem és bizalmat kaptam, Önök telje-
sen más feladatot jelöltek meg nekem és munkatársaimnak. 
Azt, hogy közösséget építsünk és pótoljuk azokat a hiányossá-
gokat, amelyek ezt a várost évtizedekig sújtották. Az elmúlt éve-
ink ezzel teltek. Közösséget építettünk és elkezdtük újjáépíteni 
Kiskunfélegyházát.

Ma teljesen más kihívás előtt ál-
lunk. Olyan utat kell bejárnunk, 
amelyet nem ismerünk, nem tud-
juk milyen hosszú és hová vezet.

Egy biztos: Ezen az úton együtt 
kell és együtt fogunk végigmenni.

Súlyos és komoly jelentősége 
van annak, amit most írok. Senkit 
sem fogunk az út szélén hagyni. 
Mindenkinek nehéz lesz, vannak, 
akiknek nagyon, vannak, akiknek 
kevésbé. Így azoknak, akik lehe-
tősége lesz, felelősek lesznek azo-

kért, akikre ez az időszak a legna-
gyobb terhet rója majd.

Ez a felelősség törődésben, gon-
doskodásban és tevőleges segít-
ségben kell, hogy megnyilvánuljon. 
Nem lesz elég a sajnálkozás, tenni 
kell.

Én és a város vezetése készen 
állunk arra, hogy ezt megtegyük. 
Mi nemcsak az elmúlt évek sikere-
iért, hanem az elkövetkező időszak 
nehézségeiért is felelünk.

Most nem május elsejét és ön-
kormányzati nagyberuházásokat 
kell majd koordinálni, hanem se-
gítő kezet kell nyújtani azoknak a 
félegyházi anyáknak, apáknak és 
dolgozóknak, akik önhibájukon kí-
vül sodródnak nehéz élethelyzetbe.

A közösségek helyett az egyénen 
lesz a hangsúly. Önökön.

Nem tudjuk mit tartogat még ez 
az év, de most a tervek helyett az 
azonnali cselekvésnek van ideje. 
Az idei évre tervezett útépítések-
ről, zajos városi programokról, 
fejlesztésekről lemondunk. Csak a 
már elnyert pályázati kötelezettsé-
geinknek teszünk eleget.

A rendkívüli helyzet rendkívüli 
intézkedéseket igényel. Egy vidéki 
város vagyunk, messze nem olyan 
széles lehetőségekkel, mint az ál-
lam. De a magunk szintjén min-
dent megteszünk azért, hogy olyan 
pénzügyi programot dolgozzunk 
ki, amivel segítő kezet tudjunk 
nyújtani.

Jelenleg megközelítőleg 200 mil-
lió forint tartalékkal rendelkezünk. 
Soknak tűnik, de nem az. Most eb-
ből látjuk el az ingyenes gyerme-
kétkeztetést, a rendkívüli segítség-
nyújtást, a megmaradt kötelező 
pályázati önerőt, a rászorultak és 
idősek fokozott házi segítségnyúj-
tását és a napról napra jelentkező 
újabb feladatok költségeit.

Önöktől pedig azt kérem, hogy 
maradjanak otthon. Most ezzel 
tehetik a legtöbbet magukért, sze-
retteikért és a közösségünkért. 

Csányi József
polgármester
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Járványügyi összefoglaló a félegyházi döntésekről
Csányi József polgármester kezdeménye-
zésére március 13-án pénteken megala-
kult Kiskunfélegyházán a Helyi Operatív 
Törzs, amelynek feladata, hogy intézkedé-
seivel városi szinten hozzájáruljon a koro-
navírus-járvány megelőzéséhez. 

A grémium tagjai: dr. Faragó Zsolt jegy-
ző, dr. Füstös Magdolna aljegyző, dr. Sipos 
Krisztina járási hivatalvezető, Seresné Ret-
kes Alexandra, az ÁNTSZ járványügyi sza-
kügyintézője, Timafalvi László rendőrkapitány, 
Leiz Gábor tűzoltóparancsnok, dr. Körtvé-
lyessy András, a Kiskunfélegyházi Városi Kór-
ház főigazgató-helyettese, dr. Patkós Róbert, 
az Egészségközpont orvos-igazgatója, Gálig 
Erzsébet, a Szivárvány Intézmény vezetője, 
Fűri Judit, a Kapocs intézmény vezetője. Az 
alábbiakban az elmúlt napok intézkedéseit fog-
laljuk össze:

Általános kérések  
a lakossághoz

– Akik az elmúlt 14 napban bárhol külföldön 
jártak - akkor is, ha nem a kormányrendeletben 
felsorolt országokban - a hazaérkezésüktől szá-
mított 14 napig válasszák az önkéntes otthoni 
karantént és ne látogassák családtagjaikat. 

– Az idős honfitársainkat fokozottan arra kér-
jük: mindent tegyenek meg annak érdekében, 
hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kell-
jen elhagyniuk lakásukat. 

Egészségközpont

Felhívjuk a félegyháziak figyelmét, hogy or-
szágos előírások alapján az ellátási rend lap-
zártánk után változhat. Erről a város vezetése 
azonnal minden felületen tájékoztatást fog adni 
a városlakók részére. 

Az egy időben egy légtérben tartózkodók 
számának csökkentése érdekében, a város leg-
nagyobb alapellátó egészségügyi intézményé-
ben az alábbi szabályok betartására kérjük a 
lakosságot:

– Mindenképpen kérjenek telefonon időpon-
tot a háziorvosuktól (a félegyházi háziorvosok 
elérhetőségét az alábbi linken találják):

https://k iskunfe legyhaza.hu/hivatal/
korzeti-orvosok/

Gyermekorvosok:
1. Dr. Rádi Erika:  +36 76 784-843
2. Dr. Hegedűs Éva:  +36 76 784-830 
3. Dr. Ozvald Anna:  +36 76 784-842 
4. Dr. Ikladi Klára:  +36 76 784-841
5. Dr. Szolnoki Beáta:  +36 76 784-844
6. Dr. Csefkó Eszter:  +36 76 784-845

Felnőtt háziorvosok:
1. Dr. Zagyi Károlyné Dr. Gazsó Anikó:  
 +36 76 784-839
2. Dr. Pataki Márta:  +36 76 784-836
3. Dr. Szemerédi László:  +36 76 953-049
4. Dr. Zagyi Károly:  +36 76 784-840
5. Dr. Gulyás József:  +36 76 461-381
6. Dr. Keserű Gabriella:  +36 76 784-838

7. Dr. Farmasi Róbert:  +36 30 942-3137
8. Dr. Patkós Róbert Zoltán:  +36 76 784-834
9. Dr. Kincses Sándor:  +36 76 466-144 
10. Dr. Bajzák Jenő:  +36 30 282-1251
11. Dr. Magony-Bata Andrea:  +36 76 784-837
12. Dr. Patocskai Máté:  +36 76 461-381
13. Dr. Balla Rozália:  +36 76 784-846

– Este 5 óra és reggel 8 óra között a házior-
vosi ügyeletet hívják a 76/403-104 telefonszá-
mon. Lázasan az ügyeletet se keressék fel.

– 38 Celsius fok feletti láz esetén az Egész-
ségközpont csak az orvossal egyeztetett módon 
és időpontban, a vonatkozó protokoll szerint fo-
gad beteget,

– Aki egyeztetés nélkül, lázasan keresi fel az 
intézményt, azt hazaküldik, és telefonon ke-
resztül kell felvennie a kapcsolatot a háziorvos-
sal a fentiek szerint.

– Dr. Hegedűs Éva gyermekorvos március 16-
ától a most elkészült 4. szinten rendel. A rende-
lések első órája (hétfő-szerda-péntek 9-10-ig) 
a másfél év alatti gyermekek részére van fenn-
tartva, időpontkiadás csak visszarendelt bete-
geknek, egyébként sorszám szerint történik.

– Az intézményt lehetőleg kísérő nélkül, gyer-
mek beteg esetében egy kísérővel keressék fel.

– Az állandóan szedett gyógyszereket felírat-
ni kívánó betegek telefonon kérjék háziorvosu-
kat az elektronikus recept felírására.

Uszoda,  
bölcsődék, intézmények

– A Félegyházi Termál Parkfürdő bizonytalan 
ideig nem látogatható.

– Számos szolgáltató szünetelteti ügyfélszol-
gálati irodájának működését. Ügyintézésre az 
elektronikus vagy telefonos elérhetőségeket 
kérik használni.

– A Kiskunfélegyházán működő bölcsődék és 
óvodák bizonytalan ideig nem fogadnak gyere-
keket. Ezekben az intézményekben ügyelet sem 
lesz.

– Tevékenységét felfüggesztette a városi 
könyvtár, a művelődési központ és a Kiskun 
Múzeum.

Gyermekétkeztetés

További rendelkezésig a halmozottan hát-
rányos helyzetű gyermekek részére az önkor-
mányzat napi egyszeri meleg ételt biztosít. Ezt 
a kört március 23-án, hétfőtől a gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő gyermekeknek is 
biztosítja az önkormányzat, 18 éves életkorig. 
A rendelkezés a nem önkormányzati fenntar-
tású intézmények gyermekeire is vonatkozik! 
(Lapzártánk idején történik a szülők közötti 
igényfelmérés a gyermekétkeztetés további bő-
vítéséről, amiről minden felületen tájékoztatjuk 
majd az érintetteket.)

Az ételt 12 és 14 óra között lehet átvenni, 
egyszer használatos edényzetbe kicsomagol-
va, az alábbi helyszíneken (mindenkivel előre 
egyeztetve): József Attila Általános Iskola, Dar-
vas téri Általános Iskola, Csillag Szolgáltató 
Központ (Bankfalu). Az ételért lehetőleg egy 
személy menjen és esetleges sorállás estén az 
ajánlott védőtávolságot tartsák meg! Külterü-
letre a Mezőőri Szolgálat munkatársai kiszállít-
ják az ételt.
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Polgármesteri  
hivatal:

A polgármesteri hivatalban és az ott műkö-
dő Falugazdász Szolgálatnál március 17-étől 
irányított ügyfélfogadás zajlik a következők 
szerint:

• anyakönyvi, adó, hagyatéki, szociális és fa-
lugazdász ügyekben csak az ügyintézővel foly-
tatott előzetes, telefonos időpont-egyeztetés 
után keressék fel a hivatalt. Érzékeny, szemé-
lyes jellegű ügyekben az ügyintézőt a portaszol-
gálat lehívja, ezt követően az ügyintéző kíséri 
fel az ügyfelet az ügyintézés helyszínére. Kérel-
mek leadása kizárólag a földszinten kialakított 
ügyfélszolgálaton lehetséges. Központi korláto-
zás elrendeléséig a már betervezett esküvőket 
megtartjuk, de kérjük, hogy a résztvevők száma 
ne haladja meg a 10 főt.

• Vagyongazdálkodási, lakás, pénzügyi, 
számlázási és egyéb a fentiekben nem emlí-
tett ügyekben kizárólag telefonos ügyintézés 
biztosított.

• A szociális gondozók, a Mezőőri Szolgálat 
munkatársai felvették a kapcsolatot az idős em-
berekkel. Ellátásuk folyamatos. 

Stratégiai pénzügyi alap:

Az önkormányzat és a város zavartalan mű-
ködéséhez nem nélkülözhetetlen költségvetési 
kiadásokat felfüggesztjük, illetve átütemezzük 
annak érdekében, hogy egy biztonsági költ-
ségvetési tartalékot képezzünk. Erre azért van 
szükség, mert minden eshetőségre fel akarunk 
készülni, hogy bármilyen kihívás elé is állítson 
is minket ez az új helyzet, a félegyházi lakosok 
biztonságban legyenek.

Játszóterek lezárása
A játszóterek látogatása további rendelkezésig 
tilos!

Elmarad a vásár
Az érvényben lévő kormányzati intézkedések 
miatt a kiskunfélegyházi Országos Állat- és Ki-
rakodóvásárt április 4-étől visszavonásig nem 
tartják meg.

70 év felettiek felé 
 irányuló kérés és intézkedés

Arra kérjük a fokozottan veszélyeztetett 70 év 
feletti félegyházi lakosainkat, hogy otthonaikat 

csak indokolt esetben hagyják el. Aki akár bel- 
akár külterületen élő olyan idős emberről tud, 
akinek az ellátásáról más nem tud gondoskodni 
a szocialis@kiskunfelegyhaza.hu címre az érin-
tett nevével, lakcímével és lehetőleg telefonszá-
mával jelezze részünkre. Munkatársaim a lehe-
tő legrövidebb időn belül felveszik az érintettel 
a kapcsolatot. Kérjük, hogy a csak tényleg indo-
kolt eseteket jelezzék.

A város vezetése minden félegyházi állam-
polgártól higgadt, fegyelmezett és felelősség-
teljes magatartást kér a helyi közösség védel-
me érdekében!

Fontos elérhetőségek:
A polgármesteri hivatalt az alábbi telefonszá-
mokon érhetik el: 06-76/562-000 és 06-76/562-
013. A falugazdászokkal a 06-70/436-1373 te-
lefonszámon tudnak az ügyfelek egyeztetni.

A napi legfrissebb helyi információk, tájé-
koztatók a www.kiskunfelegyhaza.hu oldalon 
érhetők el. Naprakész információkat az alábbi 
elérhetőségeken találnak:

nnk.gov.hu, koronavirus.gov.hu
Óvjuk meg közösségünket, vigyázzunk egy-

másra, cselekedjünk felelősségteljesen!
Csányi József

polgármester

A koronavírus-fertőzés miatt kialakult ve-
szélyhelyzetre való tekintettel korlátoz-
zák az ügyfélfogadást a Kiskunfélegyházi 
Járási Hivatal szervezeti egységei. Ügyin-
tézésre kizárólag elektronikusan vagy te-
lefonon előzetesen lefoglalt időpontban 
van lehetőség. 

Ügyfélszolgálatukon a következő elérhetősége-
ken tájékozódhat: 

Hatósági ügyek:  
76/795-747, 76/795-751, 

Szociális ügyek:  
76/795-745, 

Gyámügyek:  
76/795-747, 76/795-751, 

Élelmiszerlánc-biztonsági  
és állategészségügyi ügyek:  

76/795-753 

Foglalkoztatási ügyek:  
76/795-75176/795-065, 76/795-062

Csak előzetes időpontfoglalással érkező ügy-
feleket fogadnak a kormányablakok, okmá-
nyirodák és minden egyéb kormányhivatali 
ügyfélszolgálat.

Ha elfelejtette az elektronikus ügyintézés-
hez szükséges Ügyfélkapu azonosítóját, az 
ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvo-
nal (1818) munkatársai segítenek. Időpontot 

foglalni ügyfélkapus azonosítóval a megújult 
magyarorszag.hu oldalon, illetve ügyfélkapu- 
regisztrációval nem rendelkező ügyfeleknek 
a 1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható 
telefonszámon lehet. Az elkészült okmányok 
személyes átvételére az ügyfélszolgálatokon 
nincs lehetőség, a kormányhivatalok és járási 
hivatalok által kiállított hivatalos okmányokat 
– a korábban tett rendelkezéstől függetlenül – 
kizárólag postai úton kézbesítik. 

A kormányhivatalok, járási hivatalok ügy-
félszolgálatain korlátozhatják az egyidejűleg 
az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát. 
Továbbra is kérik, hogy az ügyfélszolgálatokat 
csak halaszthatatlan esetben keressék fel sze-
mélyesen, ehelyett válasszák az elektronikus 
ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek 
tájékoztatást. Kérik az ügyfeleket, hogy ameny-
nyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, 
az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egy-
mástól legalább 1,5-2 méter távolságot tartva 
várakozzanak.

Az online felületen ügyfélkapus azonosítás 
nélkül is lehet időpontot foglalni, kivételt ké-
peznek azonban a gépjárműügyek (pl. gépjár-
mű átírás, forgalomba helyezés stb.).

Részletek, elérhetőségek:
Járási hivatalok: http://www.kormanyhiva-

tal.hu/hu/bacs-kiskun/hirek/jarasi-hivatalok
Szakmai főosztályok: http://www.kormany-

hivatal.hu/hu/bacs-kiskun/szervezet

A Félegyházi Városfenntartó Nonprofit 
Kft. telephelyein az ügyfélfogadás az aláb-
biak szerint zajlik:

Temetkezés (Nádasdy 16. sz. – Felsőteme-
tő): személyes ügyfélfogadás csak a temetések 
ügyintézése esetén történik, időpontot egyez-
tetni a 76/462 653 vagy a 70/321-0580-as te-
lefonszámokon lehet. Egyéb ügyekben kizáró-
lag telefonos ügyintézés lehetséges. 

Piac (Pázmány u. 2. sz.): személyes ügyfélfo-
gadás telefonon előre egyeztetett időpontban 
történik. Időpontot egyeztetni keddtől pénte-
kig 7 órától 12 óráig a 70/773-3277-es tele-
fonszámon lehet.

A Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft. 
központi irodáját a 76/462-822-es telefonszá-
mon érhetik el. 

A távhőszolgáltatási személyes ügyfélfogadás 
határozatlan ideig szünetel. Ügyintézés az 
elektronikus, vagy telefonos elérhetőségeken 
lehetséges. Az ehhez szükséges nyomtatvá-
nyok elérhetőek: https://kiskunfelegyhaza.hu/
tavho/nyomtatvanyok/

Elérhetőségek:  
Telefon: 76/461-428 

E-mail:  
tavho@kiskunfelegyhaza.hu

A hulladékszállítást végző FBH-NP Non-
profit Kft. minden ügyfélszolgálati irodájában 
és ügyfélkapcsolati pontján határozatlan időre 
szünetel az ügyfélfogadás! 

Ügyintézés az elektronikus vagy telefonos 
elérhetőségeken lehetséges: Telefon: 79/524-
821, e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu, honlap: 
www.fbhnpkft.hu

Közérdekű információk
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Jelentős változásokat vezetett 
be a járványügyi helyzet miatt a 
félegyházi városi kórház, amik 
visszavonásig érvényesek.

Jelentősen korlátozták a járóbe-
teg-szakellátás betegforgalmát. 
Az új rendelési időket és azok el-
érhetőségét a következő oldalon 
olvashatják. 

A járóbeteg-szakellátás dolgozói 
minden, előjegyzéssel már rendel-
kező beteget felhívnak, amennyi-
ben rendelkeznek telefonszámmal. 

A telefonos konzultáció alapján 
eldöntik a további teendőket. Ké-
rik, hogy vegyék fel a telefont! A 
kijelzőn megjelenő szám véletlen-
szerű mobil szám lesz, vissza nem 
hívható!

A sürgősségi ellátás zavartalanul 
folyik, viszont minden más eset-
ben a megadott telefonszámokon 
hívják fel a rendeléseket, ahol az 
orvosokkal konzultálva eldöntik a 
további teendőket. Kérik, ne hagyja 
el otthonát, csak sürgős esetben! 
Probléma esetén telefonáljon!

A fekvőbeteg-ellátás területén is 
jelentős korlátozásokat léptettek 
életbe.

– Nem fogad beteget az egyna-
pos sebészet.

– A rehabilitációs ellátás az 
alábbi három sürgősségi terület-
re korlátozódik: stroke-on átesett 
betegek, traumás műtött betegek, 
kardiológiai sürgősségi ellátás utá-
ni betegek. Fizioterápiás kezelések 
igénybevételére egyelőre nincs 
lehetőség.  

Az intézménybe csak a járóbe-
teg-ellátás főbejáratá-
nál lehet belépni, ahol 
egy szűrő és informá-
ciós asztalt helyeztek 
el. Minden beteget és 
hozzátartozót kikér-
deznek és ellenőrizzük 
a belépésre jogosító 
papírokat. Itt minden 
esetben kézfertőtle-
nítés is történik. Az 
épületbe a rendelé-
sekre csak korláto-
zott számú beteget 
engednek be, a többi-
ektől azt kérik, hogy 
az épület előtt, egy-
mástól a másfél méter 
távolságot megtartva 
várakozzanak.

A súlyos, életveszélyes állapotú 
betegek látogatására továbbra is 
csak főigazgató-helyettesi enge-
déllyel van lehetőség. Írásbeli en-
gedély telefonon, illetve e-mailben 
igényelhető. A látogatási engedély 
mellé ki kell tölteni egy nyilatkoza-
tot is az engedély birtokosának.     

Telefonszám: 76-801-679/6159-
es mellék

E-mail: szabozsi@kmk.hu
A látogatási tilalom alatt a cso-

magbeküldést az alábbiak szerint 
biztosítják:

Minden nap 7 és 17 óra között 
lehetőség van a főbejárat portájá-
nál a csomagok leadására. Ezekben 
csak tartós élelmiszer, ruha, tisz-
tálkodási felszerelés és cigaretta 
lehet. A csomagban elhelyezett ér-
téktárgyakért, készpénzért felelős-
séget nem vállalnak. A csomagon a 
beteg neve, osztály neve, kórterem 
száma legyen feltüntetve. A csoma-
gokat naponta három alkalommal, 
8, 12 és 18 órakor juttatják el az 
osztályokra. Az osztályokról a be-
tegek ezen időpontban juttathatnak 
haza csomagot, amit a hozzátar-
tozók a portaszolgálattól vehetnek 
át. A csomagon fel kell tüntetni az 
átvételre jogosult hozzátartozó és a 
küldő beteg nevét.

Új szabályok a félegyházi kórházban
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Tudnivalók a megváltozott  
rendelési időkkel kapcsolatban:

A félegyházi kórház és a szakren-
delések telefonszáma: 76/463-222
Diszpécserszolgálat: 76/801-675, 
hétfőtől-péntekig 7 és 17 óra kö-
zött, információadás, telefonon 
történő konzultáció esetén szak-
rendelő kapcsolása.

Belgyógyászat I.-II., 6162-es mel-
lék, hétfőtől-péntekig 9-től 11 órá-
ig, ellátó orvos: dr. Nyúzó Bálint, 
személyesen csak sürgős beutaló-
val, máskülönben csak telefonos 
konzultáció.

Bőrgyógyászat, bőr és nemibeteg 
gondozó: (6339), hétfő, szerda, 
péntek 7-től 14 óráig dr. Faragó 
Eszter, személyesen csak sürgős 
beutalóval, máskülönben csak te-
lefonos konzultáció.

Diabetológia: (6222), hétfőn 13-
tól 17-ig, kedden 8-tól 11-ig és 
szerdán 13-tól 17-ig dr. Kerekes 
Zoltán, csütörtökön 7-től 12-ig dr. 
Gyöngyösi György, személyesen 
csak sürgős beutalóval, máskülön-
ben csak telefonos konzultáció.

Endokrinológia: 
(6130), kedd: 12-től 16-ig, dr. 
Gyöngyösi György, személyesen 
csak sürgős beutalóval, máskülön-
ben csak telefonos konzultáció.

Fül-orr-gégészet: 
(6330), hétfőtől péntekig 8-től 
12 óráig, dr. Bense Katalin. A 
főorvosnő 8-tól 16 óráig elérhető 
telefonon, a 06-20-473 5778-as 
számon, vagy a rendelő hívható. 
Sürgős panaszok esetén a kecske-
méti fül-orr-gégészetre kell menni!

Audiológia: 
76/539-834, átmenetileg szüne-
tel, csak telefonos konzultáció 
lehetséges. 

Neurológia: 
(6211), hétfőn és szerdán 7.30-tól 
14.30-ig, kedden 7.30-tól 13-ig, 
csütörtökön 12-től 16-ig, pénteken 
7.30-tól 14-ig dr. Szaszkó Mária, 
személyesen csak sürgős beutaló-
val, máskülönben csak telefonos 
konzultáció.

Kardiológia: 
(6199), hétfőtől péntekig 8-tól 11-
ig dr. Szabó Edina, személyesen 
csak sürgős beutalóval, máskülön-
ben csak telefonos konzultáció.

Kardiológiai rehabilitáció: (6199), 
szerda 8-tól 11-ig dr. Szabó Edi-
na, csak előjegyzett betegeknek. 

Echokardiográfia: (6199), szer-
da, péntek 12-től 13-ig dr. Szabó 
Edina szakorvos által előjegyzett 
betegeknek. 

Gasztroenterológia: (6202), 
hétfőtől péntekig 8-tól 12-ig 
dr. Parczen Dénes, szemé-
lyesen csak sürgős beutalóval, 
máskülönben csak telefonos 
konzultáció.

Onkológiai gondozás: (6226), ked-
den 13-tól 17-ig dr. Kosztelny 
Iván, telefonos konzultáció.

Nefrológia: (6150), hétfőtől pén-
tekig 8-tól 9-ig dr. Szabó Margit, 
személyesen csak sürgős beutaló-
val, máskülönben csak telefonos 
konzultáció.

Nőgyógyászat I.-II., nőgyógyásza-
ti ultrahang-diagnosztika: (6211), 
keddtől péntekig 8-tól 12-ig dr. 
Rigó Imre, személyesen csak sür-
gős beutalóval, máskülönben csak 
telefonos konzultáció.

Pszichiátria, pszichiátriai gon-
dozó, addoktológiai gondozó: 
(6243), hétfőtől péntekig 8-tól 
12-ig dr. Patyi Katalin, telefonos 
konzultáció.

Rheumatológia I.: (6241), hétfő-
től péntekig 7.30-tól 14.30-ig dr. 
Zsoldos Gábor, személyesen csak 
sürgős beutalóval, máskülönben 
csak telefonos konzultáció.

Ultrahang-diagnosztika: (6141), 
hétfőtől péntekig 7-től 13-ig 
dr. Cinke Klára, csak sürgős 
beutalóval!

Sebészet, traumatológia: (6225), 
hétfőn, szerdán, csütörtökön 7-től 
16-ig dr. Fekete Róbert, kedden 
és pénteken 7-től 16-ig dr. Szűcs 
Kornél, baleseti sérüléssel érke-
zők ellátása megszokott rendben, 
beutaló nélkül.

Szemészet I.-II.: (6322), hétfőn, 
kedden 8-tól 12-ig dr. Vetró Móni-
ka, szerdától péntekig 7-től 11-ig 
dr. Gombos Ferenc, személyesen 
csak sürgős beutalóval, máskülön-
ben csak telefonos konzultáció.

Urológia: (6328), március 30., hét-
főn 8-tól 10-ig dr. Lukács Nándor, 
március 31., kedden 8-tól 10-ig dr. 
Járomi Péter, személyesen csak 
sürgős beutalóval, máskülönben 
csak telefonos konzultáció.

Tüdőgyógyászat I.-II., tüdőgondo-
zó: (6318, 6338), hétfőn és csü-
törtökön 8-tól 15-ig, kedden, szer-
dán 8-tól 13.30-ig, pénteken 8-tól 
13-ig dr. Kerényi Zsuzsanna, 

személyesen csak sürgős beuta-
lóval, máskülönben csak telefonos 
konzultáció.

Laboratórium mintavételi hely, 
vérvétel: (6144), hétfőtől péntekig 
8-tól 9-ig 10 fős csoportokban és 
sürgős beutalóval.

Laboratórium mintavételi hely, 
eredménykiadás: (6144), hét-
főn és csütörtökön 14-től 17-ig, 
kedden és szerdán 14-től 15-ig, 
pénteken 11-től 13-ig. Laborató-
riumi eredmények az EESZT-ben 
elektronikusan megjelennek, 
eredménykiadás kizárólag csak 
vércsoport vizsgálatkérések 
esetén kérhető. 

Sürgősségi ellátóhely: (6225), 
hétfőtől péntekig 19-től 6-ig, 
szombat és vasárnap egész nap, 
ellátó a mindenkori ügyeletes 
orvos. Sürgős, akut, baleseti sé-
rüléssel érkezők ügyeleti ellátá-
sa megszokott rendben, beutaló 
nélkül.

Átmenetileg felfüggesztett 
szakrendelések:
Aneszteziológia, diétás tanács-
adás, lábszűrés, gyermekgyógyá-
szat I.-II., gyermeksebészet, or-
topédia, terheléses EKG, Holter/ 
ABPM, CTG/NST-vizsgálat, rheu-
matológia II. és III., tüdőszűrő, 
mammográfia.
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Megteremtették a távoktatás 
feltételeit a félegyházi iskolák

Félegyházán valamennyi általános és középiskola felkészült a 
járványhelyzet kialakította rendkívüli helyzetre. A távoktatás-
hoz szükséges technikai eszközök minden helyen biztosítottak, 
a tananyaggal kapcsolatosan pedig a tankerület minden intéz-
ménynek részletes tájékoztatót küldött. 

Az igazgatók arról is beszámol-
tak, hogy a gyerekek többsége is 
rendelkezik számítógéppel, vagy 
okostelefonnal, ami biztosítja az 

együttműködést. Akinek ez még-
sem adott, azok naponta levélben 
kapják meg a teljesítendő felada-
tokat. Az iskolák pedagógusai min-

den intézményben hétfőn délelőtt 
egyeztették a teendőket. 

Az iskola vezetői minden nap 
elérhetőek az intézményben, és 
a felmerülő kérdésekre választ 
adnak. A pedagógusok többsége 
otthonról szervezi az oktatást, 
de természetesen ők is megke-
reshetők minden problémával. 
A mezőgazdasági szakiskola 

tanüzemében és a vágóhídján 
sem áll meg az élet. A jószágok 
etetéséről és gondozásáról, a 
vágóhídi termékek előállításá-
ról a szakoktatók és a pedagó-
gusok gondoskodnak. A Petőfi 
Sándor szakiskola gyakorlati 
feladatait számítógépes animá-
ciókon keresztül gyakorolhatják 
a növendékek. 

A rendőrség a házi  
karantén szabályainak 
betartását is ellenőrzi
A rendkívüli helyzetben is ellátja a félegyházi rendőrség a 
korábbiakban kialakult szolgálati kötelezettségeit. Folyama-
tosak a járőrözések éppúgy, mint a közúti ellenőrzések. Ezen 
felül állandóan ellenőrzik azt is, hogy a házi karanténra ren-
deltek betartják-e a szabályokat. 

A rendőrök az összes körül-
ményre figyelemmel, és a fertő-
zésveszélyt is figyelembe véve 
hajtják végre intézkedéseiket, 
döntenek a védőfelszerelések 
alkalmazásának köréről. A ren-
dőrök FFP-2-es maszkkal, vé-
dőkesztyűvel, védőszemüveggel 
rendelkeznek, egyes rendőrök 
pedig teljes védőruházattal 
(Tyvek védőruhával) is ellátot-
tak. Az Országos Rendőr-fő-

kapitányság biztosította az 
állomány részére az alkoholos 
kézi, illetve felületfertőtlenítő 
eszközöket, amiket az irodák-
ban és a szolgálati autókban is 
elhelyeztek.

A rendőri állomány részére 
részletes intézkedési protokollt 
dolgoztak ki, amelynek alapján 
döntést tud hozni, hogy milyen 
intézkedéshez milyen védőfel-
szerelést kell viselniük.

Vészhelyzetben is  
helytállnak a polgárőrök

A város biztonsága és nyugalma 
érdekében a Petőfi Sándor Pol-
gárőr Egyesület a vészhelyzetben 
is megszervezi a járőrszolgálatot. 
A gyalogos és gépkocsis szolgálat 
ellátásában 20 fő vesz részt, azok, 
akik nincsenek veszélyeztetett kor-
ban és a feladatot önként vállalták. 
Nyitottak minden, az önkormány-

zat részéről ér-
kező tennivaló 
ellátására is. 
Erről a március 
22-én tartott te-
lefonos vezető-
ségi értekezleten 
döntöttek – tájé-
koztatta lapun-
kat Marczényi 
Csaba elnök. 

A lovas pol-
gárőrök is rend-

szeresen nyeregbe szállnak és 
járőröznek a

külterületeken Dongó József 
alelnök irányításával. Az ott élőket 
arra kérik, ha bármilyen rendkívüli 
eseményt észlelnek környezetük-
ben, akkor arról értesítsék Dongó 
Józsefet, a 06/20/318-58-90-es 
telefonszámon.

Fotó: illusztráció - Parai Roland
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Védőfelszereléseket 
varrnak

A város kézbe veszi a védőfelsze-
relések gyártását. A 76/562-030 
és a 76/562-003-as telefonszá-
mon várják azoknak a varrni tudó 
félegyháziaknak a jelentkezését, 
akik be tudnak kapcsolódni a 
gyártásba. Jelenleg az óvodákban, 
a szociális otthonban készítik a 
védőmaszkokat. Szívesen fogad-
nak alapanyag-felajánlásokat is. 
A város által megrendelt sebésze-
ti szájmaszkok is szállítás alatt 
vannak.

Szociális segítség
nyújtás forródrót

A bezárással érintett intézmények 
dolgozóit a szociális segítségnyúj-
tásba (bevásárlás, gyógyszerkivál-
tás, meleg étel házhozszállítása) 
csoportosította át az önkormány-

zat. Aki olyan helyzetbe került, 
vagy olyan idős személyről tud, 
akinek a segítségnyújtás indokolt, 
az jelezze a szocialis@kiskunfel-
egyhaza.hu címre névvel, címmel, 
telefonszámmal. A bejelentéseket 
az alábbi telefonszámokon várják: 
76/562-030 és 76/562-003.

Bérleti díjak  
könnyítése

Módosítja az önkormányzat a 
város és intézményei, valamint 
kft-i által bérbeadott üzlethelyi-
ségek bérleti díj fizetési rendjét. 
Azon vállalkozók részére, akik a 
veszélyhelyzet kihirdetését kö-
vetően bezárni kényszerültek, 
április-május hónapban nem 
számláznak bérleti díjat. Az 
ezen időszakra eső bérleti dí-
jat júliustól decemberig 6 havi 
kamatmentes részletben kell 
megfizetni. Azon vállalkozóknak, 

akik a veszélyhelyzet kihirdetését 
követően csak korlátozottan tud-
nak nyitva tartani április és má-
jus hónapra csak a bérleti díj 50 
százalékát kell megfizetniük. A 
fennmaradó százalékra júliustól 
decemberig 6 havi kamatmentes 
részletfizetést kínálnak. A kérel-
meket – amit egyedileg bírálnak 
el – a vagyongazdálkodási osz-
tályon lehet benyújtani: Tel.: 06-
76/562-082, email: vagyonhasz-
nositas@kiskunfelegyhaza.hu

Mosó és szárítógép  
a kórháznak

A város vállalkozóit tömörítő Kis-
kunfélegyházi Gazdaságfejlesztő 
és Munkahelyteremtő Egyesület 
a kórház kérésére egy mosó- és 
szárítógép beszerzéséről gon-
doskodott a szájmaszkok és vé-
dőfelszerelések fertőtlenítése 
érdekében.

Folyamatos  
tájékoztatás

Új, rendszeresen megjelenő nyom-
tatott tájékoztató kiadványt indít 
a város. Az idősebb korcsoport 
jelentős része nem rendelkezik in-
ternetkapcsolattal, ezért a városi 
döntéseket és egyéb közérdekű 
információkat ilyen formában jut-
tatják el a postaládákba azokon a 
heteken, amikor a Félegyházi Köz-
löny nem jelenik meg.

Csecsemőtanácsadás

A házi gyermekorvosok által vég-
zett csecsemő-tanácsadás ide-
iglenesen a korábban is e célra 
használt helyiségben, a Hunyadi 
utca 6. szám alatt érhető el. A 
szolgáltatás helyszíne az épület 
nagykapuján keresztül a mozgás-
sérült, illetve babakocsi-feljárón 
át közelíthető meg. 

Tudnivalók a fogorvosi ellátásról

Tekintettel a miniszteri rendeletre, amelynek értelmében a ve-
szélyhelyzet időtartama alatt a fogorvosi alapellátást végző fog-
orvosok az ország területén kizárólag sürgősségi beavatkozást 
végezhetnek, Kiskunfélegyháza, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonos-
tora, Jászszentlászló, Móricgát, Tiszaalpár, Bugac és Bugacpusz-
taháza területén az alábbiak szerint változik a fogorvosi ellátás:

Az ellátást bárki igénybe veheti, 
függetlenül attól, hogy melyik fog-
orvoshoz tartozott. A Kiskunfél-
egyháza, Korond u. 5. szám alatti 
körzeti fogászati rendelőkben (régi 
épület) az alábbi időpontokban 
lesz fogászati ellátás:

Hétfőtől – csütörtökig: 8-18-ig. 

Pénteken 8-13-ig.
A fogászati alapellátás új tele-

fonszáma: 76/461-072

A dr. Ónodi Izabella által vég-
zett ügyeleti ellátás (Kiskunfélegy-
háza és Gátér) időpontjai nem vál-
toznak, ezek az alábbiak:

Hétfőtől – csütörtökig: 18-22-ig.
Pénteken: 13-17-ig.
Szombat, vasárnap, ünnepnap: 

reggel 6-tól 10-ig.
A doktornő által végzett ellátás 

az új épületben vehető igénybe. A 
bejutáshoz szombaton, vasárnap 
és ünnepnapon a felnőtt házior-
vosi ügyelet csengőjét szívesked-
jenek használni a Korond utcai 
épületfalon.

Fogászati röntgen indokoltan 
sürgős esetben történik. Az intéz-
kedés a járványügyi intézkedés fel-
oldásáig érvényes. 

Az ellátás érkezési sorrendben 
történik, addig a betegek az udva-
ron tudnak várakozni. Az érintett 
települések lakosságán kívül jelen 
helyzetben a fogorvosok kötelesek 
ellátni minden hozzájuk forduló 
magyar állampolgárt is.

A sürgősségi ellátás esetei a 
következők:

• a fogak friss baleseti sérülése-
inek elsődleges ellátása (visszahe-
lyezés, sínezés, gyógyszeres kötés, 
foghúzás),

• a fogból kiinduló gyulladások 
ellátása (fog üregének megnyitása, 
foghúzás),

• fogmeder-gyulladás, bölcses-
ségfog körüli gyulladt lágyrész-szö-
vetek konzervatív kezelése,

• a szájüregen belüli tályog 
megnyitása,

• a nyelést vagy/és légzést aka-
dályozó idegentest eltávolítása,

• a szájnyálkahártya és az ajak 
akut gyulladásos megbetegedései-
nek gyógyszeres ellátása,

• állkapocs-ficam 
visszahelyezése,

• a frissen tört állcsont nyuga-
lomba helyezése.

• a háromosztatú ideg által ki-
váltott roham helyi érzéstelenítés-
sel történő csillapítása, valamint

• bármilyen eredetű szájüregi 
vagy szájüreg környéki vérzés csil-
lapítása (tampon, fedőkötés, vé-
ralvadást fokozó gyógyszerek helyi 
alkalmazása, varrat).
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A félegyházi „Tündéri doktornéni” sikere
Harmadik alkalommal díjaz-
za az egyik internetes portál 
a leginspirálóbb nőket azzal a 
céllal, hogy olyan személyeket 
állítson reflektorfénybe, akik 
munkásságukkal, hivatásuk-
kal elismerésre méltó teljesít-
ményt nyújtottak. Idén a zsűri 
és az internetes szavazatok 
alapján a kiskunfélegyházi 
származású Horváthné dr. Tajti 
Zsanett érdemelte ki a legins-
pirálóbb hétköznapi hős díjat. 
A kezeltjei, a szülők és isme-
rősei „Tündéri doktornéninek” 
szólítják. Zsanett életét és 
munkáját, a városhoz kötődé-
sét így összegezte lapunknak.

– Kiskunfélegyházi születésű va-
gyok, ott jártam általános iskolába 
és gimnáziumba is, rengeteg ked-
ves emlék köt a városhoz. Talán 
senkinek nem jelentett meglepe-
tést a pályaválasztásom, tényleg 
kisgyermek korom óta erre készül-
tem, gyermekorvos szerettem volna 
lenni, és ebben minden támogatást 
megkaptam a szüleimtől. A hajdani 

kiskunfélegyházi kórház gyerme-
kosztályának osztályvezető főorvo-
sa is nagy hatással volt rám, ugyan-
is dr. Fehérvári István volt az, aki 
engem is kezelt vakbélműtétem 
után a gyermekosztályon. Büszke 
vagyok rá, hogy majdnem 20 évvel 
később kollégaként dolgozhattunk 
még együtt az osztályon, szegedi 

rezidensként besegítettem az ügye-
leti sorba. Sőt, én ügyeltem a gyer-
mekosztály bezárása előtti utolsó 
éjszakán is, én láttam el az utolsó 
fekvő gyermekbeteget. 

A mai napig szeretettel járunk 
haza, a családom egy részével szo-
ros kapcsolatot ápolunk, fontosnak 
tartom, hogy a kisfiam tisztában 

legyen a „gyökereivel” és nagy csa-
ládban nőjön fel. Ugyan a barátok 
többsége már az ország, sőt azt 
is mondhatom, hogy a világ külön-
böző tájain vannak, de Soós Niki 
gimnáziumi barátnőmmel még 
mindig szinte napi kapcsolatban 
vagyok. Neki köszönhetem annak 
a Facebook-csoportnak (Tündéri 
doktornéni – online gyermekorvo-
si rendelő Dr. Tajti Zsanettel) az 
ötletét, ami később mintegy 20 
ezer főre duzzadt és ebből nőtte 
ki magát a weblapom is (www.tun-
deridoktorneni.hu). Niki keresztelt 
el „Tündéri doktornéninek”. Ezen 
keresztül ismertek meg az ország-
ból sokan, és talán a gyermekin-
tenzíves munkám mellett ennek 
köszönhetem leginkább a FemCafe 
Inspiráló nők – Hétköznapi Hős je-
lölést és a díjat is.

Hatalmas megtiszteltetés ins-
piráló hétköznapi hősnek lenni, 
ennek megfelelően kollégáimmal 
együtt a továbbiakban is igyek-
szem mindent megtenni a gyer-
mekek gyógyítása, egészsége és 
támogatása érdekében.

Üzletek, boltok

Kizárólag az emberi táplálko-
zásra szánt élelmiszert, az il-
latszert, a drogériai terméket, a 
háztartási tisztítószert, a vegyi 

árut és a higiéniai papírtermé-
ket árusító üzletek, továbbá a 
gyógyszertárak, a gyógyászati 
segédeszközt forgalmazó üzle-
tek, az üzemanyagtöltő állomá-
sok és a dohányboltok marad-

hatnak nyitva 15.00 órán túl. 
Az állateledel boltoknak és a 
takarmányboltoknak is be kell 
zárniuk. A bezárást, tehát a 
nyitvatartás változását nem kell 
a jegyzőnek bejelenteniük!

Vendéglátás

A korlátozás értelmében vendég-
látó üzletben (például kávézó, ét-
terem) 15.00 órától hajlani 06.00 
óráig csak az ott foglalkoztatot-
tak tartózkodhatnak. Ebben az 
időszakban csak az élelmiszer 
elvitelre történő megrendelése 
és átvétele, valamint a vételár 
megfizetése céljából és időtarta-
mára korlátozódóan tartózkodhat 
más a vendéglátó üzletben. Tehát 
elvitel céljából mindenki nyitva 
lehet 15.00 óra után is, de kizá-
rólag csak a megrendelésre és az 
átvételre engedjenek be vevőket. 
A többiek az utcán várakozzanak. 
Kávét, üdítőt felszolgálni tilos! A 
lángossütők működhetnek.

Kozmetikusok,  
fodrászok, szoláriumok, 

műkörmösök, szem
pillások és szolgáltatók
A korlátozások szolgáltatásokra 
nem vonatkoznak, azonban na-
gyon kérik önöket, hogy a saját 
és vendégeik érdekében foko-
zottan tartsák be a biztonsági 
előírásokat, és az üzletben több 
vendég lehetőleg egyszerre ne 
tartózkodjon.

A kereskedőket, vendéglátókat 
és szolgáltatókat érintő szabályok
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A rendkívüli helyzetek sokszor 
rendkívüli helytállásra, együtt-
érzésre és segítőszándékra in-
dítják az embereket. Öröm látni, 
hogy ez történik városunkban 
is. A naponta gyarapodó kezde-
ményezések közül álljon itt né-
hány üdvözlendő példa. 

Ingyen kenyér – 
csak kérni kell

Blerim Qunaj március 22-én tet-
te közzé közösségi oldalán, hogy a 
félegyházi Petőfi-téri és Batthyá-
ny utcai Albán Pékség tulajdono-
saként szeretne segíteni a rossz 
anyagi körülmények közé kerülte-
ken és ingyen kenyeret kínál szá-
mukra. A poszt ebben a pillanat-
ban 2700 megosztásnál jár.

– Nem azért csináltam, hogy 
reklámozzam magam – mondta 
Blerim. – Több, mint hat éve pék-
süteménnyel segítjük a rászoru-
lókat. Néhány napja láttam egy 
idős nénit, aki a kukában keresett 
ételt. Nagyon megérintett a dolog, 
és az jutott eszembe, hogy biz-
tosan sok ilyen ember van most 
ebben a nehéz helyzetben, akinek 
talán tudnék ilyen módon segíteni. 
Csak leírtam a közösségi oldalon, 
de én sem tudtam, hogy ennyire 
sok megosztás lesz. Nem is gon-
doltam. Első nap 10-12 ingyen 
kenyeret osztottunk ki, most már 
látszik, hogy ez jóval több lesz. 
Nem csináltam limitet magamnak. 
Adjuk annak, aki rászorul. Nem 
számolom, nem ellenőrizzük, hogy 
ki szorul rá, hiszen van olyan, aki-
nek ez nagyon kellemetlen. Csak 
be kell jönni a boltba és kérni kell. 
Ne legyen olyan, aki éhes. Mert ha 
éhes és még beteg is, akkor sokkal 
nehezebb a gyógyulás. 

Blerim több mint tíz éve jött Ma-
gyarországra. Korábban rokonai 
dolgoztak itt, tőlük hallotta, hogy 
ez egy nyugalmas hely, ahol jó 
emberek élnek. Eljött, megnézte, 
megtetszett neki és itt maradt.

Autómentés egészség
ügyi dolgozóknak

A Hanák Car Kft. és Somogyvári 
Péter egyéni vállalkozó csatlakozott 
a Segíts az egészségügyi dolgozó-
kon! kezdeményezéshez. Közösségi 
oldalukon tették közzé a felhívást: 
„Ha Ön egészségügyi dolgozóként 
gépjárművével bajba kerül, autó-
mentőnkkel ingyen és bérmentve 
rendelkezésére állunk a nap 24 órá-
jában, Kiskunfélegyháza és vonzás-
körzetében. Személyautó mentése 
esetén kérjük, hívja Hanák Zoltánt, 
a 06-70/432-6113-as számon, más-
fél tonnánál nehezebb autó mentése 
esetén Somogyvári Pétert, a 06-
30/943-64-90-es számon.”

Megkeresésünkre Hanák Zol-
tán mindössze ennyit tett hozzá a 
felajánláshoz: 

– Egyszerűen csak segíteni 
szeretnénk.

Maradj jó formában!

Fliszár Dóra edző hetente három-
szor, hétfőn, szerdán és csütörtö-
kön ingyenes, online edzést tart. 
Az érdeklődők jelentkezhetnek a 
Gymstick, bodyART, deepWORK 
Kiskunfélegyháza Facebook-cso-
portokba és ott van lehetőségük 
részt venni az edzéseken.

– Ebben a nehéz időszakban sok 
mindenről le kell mondania az em-
bereknek. Az elsők között döntöt-
tem úgy, hogy nem tartok edzést 
személyesen, mert túl nagynak 
találtam a fertőzés kockázatát. 
Sokan vagyunk, sok helyen járunk, 
sok emberrel találkozunk… Ha vi-
szont nem találkozhatunk, akkor 
úgy gondoltam, hogy megpróbá-
lom az edzést az otthonokba vinni, 
a tőlem már jól megszokott minő-
ségben és stílusban. Én ezzel tu-
dok segíteni, hogy könnyebb legyen 
átvészelni ezt az egészet, le tudjuk 
vezetni a felgyülemlett stresszt, 
megőrizzük fittségünket – mondta 
Fliszár Dóra.

Hálavirág

Fekete István, a Frézia Virág-
kertészet tulajdonosa naponta jár 
bevásárolni két félegyházi üzletbe. 
Elismeréssel tekint az ott dolgo-
zókra, akik nap mint nap helyt-
állnak a nagy vásárlási rohamok 
idején is. Mint mondja, nem ta-
pasztalt még olyat, hogy türelmet-
lenek lettek volna az alkalmazottak 
a vásárlókkal, mindig áldozatos 
munkát végeznek. Ezt szeretné 
meghálálni azzal, hogy a virágker-
tészete 100 ezer forint értékben 
virágokkal ajándékozza meg an-
nak az üzletnek az alkalmazottjait, 
akikre több szavazat érkezik István 
közösségi oldalán. A szavazatokat 
április 1-jéig várja. 

István több évtizede vezeti vál-
lalkozását, amire nagyon büszke. 
A városi virágvásárok minden-
kori résztvevője maga keveri ki 
a virágokhoz használt földet is, 
így nem szükséges a rendszeres 
tápoldatozásuk. 

Gyógyszerkiszállítás 
ingyen

Dr. Tóth Norbert, a Korona Pati-
ka vezetője nemcsak a gyógysze-
rek és vitaminok kiadásával járul 
hozzá a betegek gyógyulásához és 
az egészségüket megőrizni kívá-
nó emberek állapotához, hanem 
mindenkor hasznos tanácsokkal 
is ellátja pácienseit. Mivel a patika 
könnyen melegágya lehet az eset-
leges fertőzések elterjedésének, a 
Maradj otthon! kampányt azzal tá-
mogatja, hogy ingyenesen kiszállít-
ja a felírt készítményeket az igény-
lőknek. Ebben segítségére van a 
HumanumSalma Humanitárius 
Alapítvány is. Mint elmondta, az 
aznapi rendeléseket nem minden 
esetben tudják kiszállítani, így azt 
kéri, hogy ne halogassák az utolsó 
pillanatra a kiváltást, gyógyszer 
megrendelést. Aki szeretne élni a 
lehetőséggel, megteheti 76/466-

582-es, vagy a 70/288-6674-es 
telefonszámokon. Mint mondta, 
egyre többen élnek a lehetőséggel, 
ezzel is csökkentve a vírusfertőzés 
kockázatát. A legtöbb megrendelés 
idősektől és otthonukban rekedt 
kisgyermekes családoktól érkezik, 
akiknek folyamatos tápszerellátás-
ra van szükségük.

Házhoz megy a tanszer

Patyi Zoltán, a Patyi Papír, Író-
szer, Nyomtatvány szaküzlet tu-
lajdonosa is szeretne segítséget 
nyújtani az otthonlét fárasztó és 
embert próbáló időszakában. Üz-
lete a törvényi előírásoknak meg-
felelően csak korlátozott időben 
van nyitva, de azt szeretnék, hogy 
a kieső időszakokban a vásárlók 
és az otthoni önkéntes karantént 
vállaló emberek is hozzájussanak 
a gyermekek tanulásához vagy a 
kreatív feladatok megoldásához 
szükséges kellékekhez. Ezért dön-
tött úgy, hogy a Facebookon, vagy 
a Messenger alkalmazáson le-
adott rendeléseket ingyen kiszál-
lítja az otthonokba. 

A kedvencek sem 
éhezhetnek

Rádiné Németh Gyöngyi, a Fa-
latka Kisállateledel és Felszerelés 
Szaküzlet üzemeltetője az állatok 
folyamatos ellátására is gondolt. 
A rendszeres és az alkalman-
kénti vásárlóikat is arra buzdítja, 
hogy maradjanak otthon, majd 
ők megoldják a szállítást. Az üz-
let bizonytalan időre bezárt, de 
a megszokott árakon mindenki 
megkapja a házikedvenc étkez-
tetéséhez szükséges tápokat, 
konzerveket, vagy éppen a fel-
szereléseket. Megrendeléseket az 
üzlet Facebook-oldalán, vagy a 
30/365-04-08-as telefonszámon 
adhatják le.

Segíthetsz 

Mindazok, akik küldetést éreznek 
magukban, hogy másokon segít-
senek a nehéz napokban, jelent-
kezhetnek a legkülönbözőbb ön-
kéntes feladatokra: lehet maszkot 
varrni, idős embereknek segíteni, 
bevásárolni, kutyát sétáltatni, ön-
kormányzatok tájékoztató munká-
jában részt venni, otthonról mesét 
olvasni… Mindenki megtalálhatja 
a hozzá legközelebb álló felada-
tot. Jelentkezni lehet a https://co-
vid-onkentes.aeek.hu/ oldalon.

Hasonló kezdeményezésekről 
örömmel számolunk be a további-
akban is honlapunkon. 

 Zakar Anita – Veres Borbála

A segítők mi vagyunk…

Az Albán Pékség csapata
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A testilelki jóllétért dolgoznak
Másfél évvel ezelőtt, 2018-
ban alakult meg Kiskunfélegy-
házán az Egészségfejlesztési 
Iroda. Az elmúlt időszak ta-
pasztalatairól, változásairól és 
a tavaszi programokról beszél-
gettem Tóth Katalin irodave-
zetővel és Modok Ágnes pszi-
chológussal, mentálhigiénés 
csoportvezetővel.

– Az uniós pályázat egy hiánypótló 
szervezetet hívott életre a lehe-
tőségével – mondta Tóth Katalin. 
Sem az alapellátás, sem a szakel-
látás, sem a szociális, oktatási 
és egyéb ellátások nem foglalják 
magukba a prevenciónak ilyen 
széles körű lehetőségeit. A preven-
ció – más néven megelőzés – hosz-
szú távon térül meg, emiatt nagy 
befektetés, viszont nagy hozadé-
kot is várhatunk tőle. Generációk 
nőttek fel úgy, hogy a testi-lelki 
jóllétet kizárólag az egészségügy 
beavatkozásoktól remélték. Mára 
ez a szemlélet változni látszik, és 
ebben nagy szerepet játszanak az 
egészségfejlesztési irodák.

Az EFI indulásakor csak a pályá-
zati elvárások voltak ismertek az 
iroda dolgozói számára, de hiány-
zott egy minta, egy olyan átfogó 
szervezet, amely segíti az ország-
ban szétszórtan működő EFI-k te-
vékenységének összehangolását. 
Munkájuk során megtapasztalták, 
hogy nagyon fontos az igényfelmé-
rés, változatos programokat kell 
kínálni a lakosságnak és mindezek 
mellett végtelenül kitartónak kell 
lenni.

Az elmúlt másfél év hozadéka 
sok pozitívum: sikerült az Egész-
ségfejlesztési Irodának a városon 
kívül a járási településekkel is jó 
kapcsolatot kialakítani. Bugac, 
Bugacpusztaháza, Gátér, Pálmo-
nostora és Petőfiszállás lakosai a 
szolgáltatásokat ugyanúgy igénybe 
vehetik, mint a félegyháziak. Lelki 
egészségfejlesztés terén példá-
ul Bugaccal és Pálmonostorával 
is gyakran kerülnek kapcsolatba. 
Tartottak már a járási települé-
seken drogprevenciós foglalko-
zásokat felső tagozatosoknak és 
jelen voltak szülői értekezleteken 
is, ahol interaktív beszélgetés for-
májában igyekeztek segíteni az ak-
tuálisan felmerülő problémákon. 
Igény esetén iskolai keretek között 
is kínálnak egyéni pszichológiai 
tanácsadást.

Tóth Katalin kiemelte, hogy si-
kereikhez nagyban hozzájárul 
munkatársaik sokrétű szakmai 

tapasztalata, iskolai végzettség: 
pszichológus, szociológus, diplo-
más ápoló, védőnő, szülésznő, 
gyásztanácsadó, egészségtantanár, 
szakápoló és viselkedéselemző is 
megtalálható náluk. A másik nagy 
erősségüknek tekinti, hogy mind-
annyian félegyháziak, hosszú idő 
óta itt élnek, és ennek hozadéka egy 
olyan kapcsolati rendszer, ismeret-
ség, amit nagyon bőségesen tudnak 
kamatoztatni. Külön köszönettel 
tartoznak a Kiskunfélegyházi Védő-
női Szolgálatnak, akik a kezdetektől 
nagy segítségükre voltak, hiszen 
adott esetben szakértelmüket vagy 
eszközeiket bocsátották rendelke-
zésükre és hozzájárultak, hogy a 
lakosság megismerje az EFI tevé-
kenységét. Munkájuk összefonódik 
a háziorvosokkal is, elsősorban a 
prevenció népszerűsítésében és 
kivitelezésében.

Az Egészségfejlesztési Iroda 
munkatársai a különböző szűrő-
vizsgálatokra való felhívás nagy-
követei. A birtokukban lévő mulá-
zsok, szemléltető eszközök nagy 
segítségükre vannak, a megbe-
tegedések különböző tüneteinek, 
megjelenési formáinak bemutatá-
sában. Némi tabudöntögetésre itt 
is szükség van, hiszen bátorítani 
kell az embereket, hogy merjenek 
megismerkedni a saját testükkel, 
hiszen csak akkor fogják észreven-
ni a változásokat.

A prevenció és az életmódváltás 
ma már összetartozó fogalmak. 
Ezt segítik azok a tavaszi progra-
mok, amelyeket az iroda kínál az 
érdeklődőknek. Ezek keretében 
kóstolót kapnak bizonyos moz-
gásformákból, és ha valamelyik 
megtetszik, akkor azt később be-
építhetik és rendszeressé tehetik 
az életvitelükben. Jelentkezhetnek 
vízitornára vagy jógára. A város 
különböző pontjairól indítanak 
Nordic Walking túrákat, amely 
bottal történő dinamikus gyalog-
lást jelent. Népszerű a Szabad a 
tánc! elnevezésű program, amelyet 
minden csütörtökön 16 órától tar-
tanak a Móra Ferenc Művelődési 
Központban. Ilyenkor 30-40 fő tán-
col egyszerre felszabadultan, jó-
kedvűen. Emellett kerékpártúrákat 
is szervezett már az iroda.

A dietetikai tanácsadásuk is 
hiánypótló. Szalontai Enikő die-
tetikus telefonos egyeztetés után 
fogadja a betegeket, előadásokat 
is hallhatnak tőle munkahelyi vagy 
iskolai prevenciós napokon.

Nagy sikernek könyvelik el, hogy 
egyes, a pályázatban előírt indiká-
torok teljesítésére már sokkal ha-
marabb sor került, mint az elvárt 
volt.

– Amikor a pályázat indult, 3 
olyan fő indikátor volt megjelölve, 
amit teljesítenünk kell – mondta 
Modok Ágnes. – A különböző szín-

tér programokat tekintve havonta 
két alkalom, a pályázat időtarta-
mára vonatkozóan összesen 48 
alkalom volt előírva, mi ennek 
eddig 160 alkalommal tettünk 
eleget. Köszönhető ez annak a 
szerencsés helyzetnek, hogy gya-
korlatilag az összes városi ren-
dezvényen részt vettünk. Az iroda 
által szervezett programokkal a 
járás lakosságának 10 százalékát 
kellett kötelezően elérni, számo-
sítva körülbelül 3600 embert, mi 
már 6000 fölött járunk. Az élet-
módváltó programokba – ame-
lyeken legalább 6 alkalommal kell 
megjelenni a regisztráltaknak – a 
járás lakosságának az 5 százalé-
kát kell bevonni, azaz körülbelül 
1850 embert. E tekintetben fél 
évvel a pályázat lezárulása előtt 
már 1200 fölött van a teljesített 
létszám – tette hozzá.

Nagy változás előtt áll az Egész-
ségfejlesztési Iroda, hiszen a más-
fél éve megszokott helyükről, az ön-
kormányzat udvarán lévő irodából 
egy nagyon kulturált, erre a célra 
felújított épületbe, az Egészségköz-
pont negyedik emeletére költöznek, 
várhatólag március végén.

A szolgáltatások a pályázat ideje 
alatt ingyenesek.

A programokról, tanácsadások-
ról bővebb tájékoztatást kérhetnek 
a 76/562-094-es telefonszámon.

 Zakar Anita
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Diákok összefogásával készültek el a madárodúk
A kiskunfélegyházi középiskolák és Meizl Ferenc nyugalma-
zott iskolaigazgató összefogásával 200 madárodú készült el, 
és ezeket már ki is helyezték Félegyháza különböző pontjain. 
A programban körülbelül 170-en vettek részt. A példaértékű 
összefogásról az ötlet gazdáját és a megvalósítás mozgatóru-
góját, Meizl Ferencet kérdeztük. 

– Odúlakó madaraink nagy örö-
mére március második hetére 
kilenc madárbarát intézmény ta-
nulói kettőszáz kiváló minőségű 
odút készítettek el. Külön siker, 
hogy ezeknek zömét a 2019-2020-
ban gyönyörűen megújult város-
központban helyeztük el. Már a 
program kezdete is biztató volt. 
A 135 éves jubileumát ünneplő 
Kiskunhalasi Szakképzési Cent-
rum Kossuth Lajos Szakképző 
Iskola és Kollégium asztalos ta-
nulói szaktanáraik irányításával 
a deszkákat egyik oldalán szépen 
meggyalulták, méretre vágták, és 
a röpnyílásokat is kifúrták. Ilyen jó 

alapanyagokból még soha sem ké-
szítettünk odúkat. Nagy sikere volt 
az összeszerelés legkorszerűbb 
eszközének, a lítiumionos akkus 
fúró-csavarozók használatának a 
gyerekek körében. Természetesen 
felnőtt felügyelete mellett hasz-
nálhatták ezeket, baleset egyszer 
sem fordult elő. 

Hiszem, hogy az odúkészítés 
élménye más hasznos tárgyak el-
készítésére is ambicionálja a gye-
rekeket a jövőben. Minden tanuló 
beleírta a nevét a kész odúba és 
az összes madárlak előlapjára 
sorszám is került. Így a jövőben 
könnyebb lesz a beazonosítás. 

Minden gyermek örömmel vál-
lalta, hogy az általa készült odú 
megfigyelésében részt vegyen. 
Nem utolsó sorban arra is ígéretet 
tettek, hogy azok éves tisztításban 
is segédkeznek. 

Az odúk többsége „B” típusú, 
ami azt jelenti, hogy a bennük 
fészkelő állatok rovarevő, énekes 
madarak lesznek, mint a szénci-
nege, a mezei veréb, a házi veréb, 
a csuszka, a nyaktekercs, örvös 
légykapó és a karmos légykapó. 
Kisebb számban készültek „A” 
típusú odúk is, amelyek a kék ci-
negéknek, a barátcinegéknek, a 
fenyvescinegéknek és a búbosci-
negének adnak majd helyet – tud-
tuk meg Meizl Ferenctől.

Az eredeti terv szerint április 
22-én, a Föld Napján elismerő 
oklevéllel köszönte volna meg a 
résztvevő intézmények igazgató-
inak, nevelőinek, szakoktatóinak, 

és az összes résztvevő diáknak a 
munkáját Csányi József polgár-
mester. Az elmúlt napok történé-
sei miatt ezt a találkozást el kell 
ugyan halasztani, de az elvégzett 
munka megérdemelt gyümölcse 
nem marad el. Az elégedett ma-
dárfütty minden résztvevőnek há-
lát és köszönetet üzen!

A programban résztvevő in-
tézmények listája: Kiskunhalasi 
Szakképzési Centrum Kossuth 
Lajos Szakképző Iskola és Kollé-
gium, Tiszta Forrás Waldorf Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Óvoda, Kossuthvárosi 
Óvoda, Platán Utcai Általános Is-
kola, Constantinum Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Kollégium, József 
Attila Általános Iskola, Móra Fe-
renc Gimnázium, Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Isko-
la és Kollégium, Kiskun Múzeum.

Folyamatos a parkok, kertek művelése a városban

Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom… E szavak sokunk 
fülében megidézik a jól ismert kedves magyar népdal dallamát 
is. Idősebb korosztály számára nemcsak bájos gyermekhangon, 
hanem Freddie Mercury, André Rieu vagy a Guns n’ Roses előadá-
sában. A dal az élet csodájáról, az újrakezdés, a folyamatosság 
lehetőségéről és esélyéről, a tanácstalanságban is megtalálható 
örök reményről szól. Ezzel a reménnyel indultunk neki 2020-ban 
a félegyházi zöldfelületek fenntartásának. 

A már meglévő parkok az év ele-
jén több, mint négy hektár új zöld-
felülettel bővültek Félegyházán, és 
a tavaszi szél a kertészeket is új 
utakra fújta. Valóban fújta, hiszen 
az új növénytelepítések szorítottak 
rá bennünket, hogy olyan park-
fenntartási alternatívát keressünk, 
amely hosszútávon, gazdaságosan 
teszi lehetővé a városi zöldfelü-
letek egészséges állapotban való 
megtartását. Józan és fegyelme-

zett, az ökológia rendjére építő 
gazdálkodást igyekeztünk kidol-
gozni. Egy olyan rendszert, amely 
hosszútávon nemcsak a városi 
zöldfelületeken történő fenntartási 
munkákat határozná meg, hanem 
a lakossággal is folyamatos együtt-
működésre kínál lehetőséget.

Ennek a gazdálkodásnak a kere-
teit a természetben található ön-
fenntartó rend nyújtja. A módszer 
nem ismeretlen, a permakultúra 

– azaz permanens kultúra –, mint 
egyfajta összegző és rendszerező 
szemlélet szolgáltatja a technikai 
alapok és ismeretek jelentős részét. 
Szép magyar nyelven: folyamatos 
művelés – ahogy a természetben 
zajlik. Ide kívánkozik Fekete Ist-
ván természetíró egyik megszív-
lelendő gondolata, miszerint: „A 
természet kegyetlen tanító, és csak 
két osztályzatot ismer. Az egyik az 
élet, a másik a halál.” Nap mint nap 
tapasztaljuk, hogy a természetet 
hosszú távon nem lehet legyőzni, 
viszont, ha megtanulunk alkalmaz-
kodni, a tanítványává válni, akkor a 
kertjeink, parkjaink jól művelhető, 
kellemes környezetté válnak. 

A parkfenntartó cég folyamatosan 
vonja művelésbe a kertépítő kivite-
lezőtől átvett többhektárnyi zöldfe-

lületet, jelenleg a talaj 
élővé alakításának 
kezdő lépései zajla-
nak: a folyamatos ta-
lajtakarás, mulcsozás 
kezdődött el. A folyta-
tásban a zöldfelülete-
ken keletkező zöldhul-
ladék visszadolgozása 
a cél, amellyel végső 
soron a folyamatos 
tápanyagellátást, az 
egészséges talajélet 
kialakulását segít-
jük elő. A közterületi 
zöldfelületeken már 
két éve nem haszná-

lunk gyomirtószert és műtrágyát. 
Önálló kezdeményezésként valósult 
meg, de örömmel tapasztaltuk, hogy 
szerte a városközpontban madáro-
dúkat helyeztek ki, ami nagyon szé-
pen illeszkedik a zöldfelületek ökolo-
gikus művelésének rendszerébe. Az 
út elején járunk, sok kérdéssel, de a 
problémákat igyekszünk megoldás-
sá alakítani, és a hibákat is a tanulás 
eszközévé tenni.

Jelenleg is keressük a formáit, 
hogy a szakmai alapelveket minél 
szélesebb körben megosszuk és 
megismertessük Önökkel, egyúttal 
kidolgozzuk egy széles társadal-
mi bázison, városi összefogáson 
alapuló zöldfelület-gazdálkodási 
együttműködési rendszer kereteit.

Nagy Ágnes
városi főkertész
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Diplomás pásztorok őrzik a jószágokat 

Különös helyzetbe került a Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Szakképző Iskola a járvány okozta rendkívüli 
helyzet miatt. Az intézmény mintegy kétszáz hektáron zöldséget, 
gyümölcsöt és takarmánynövényeket termel. 

Tangazdaságában tizenhét ló gon-
dozásáról, futtatásáról kell gon-
doskodni. A mangalicák, szürke-
marhák is megkövetelik a napi 
etetést, odafigyelést. Mivel a tanu-
lók „kényszerszabadságon” van-
nak, mindezt a munkát szakokta-
tók és pedagógusok végzik. 

Rózsa Pál igazgató elmondta, 
hogy mindenki szívesen vállalta 
ezt a feladatot. A húsipari tanüze-
mük is folyamatosan üzemel. Na-
ponta 10 sertést vágnak le és dol-
goznak fel. Fontos ez azért is, mert 
a mintaboltjukban a járvány ideje 
alatt fokozódott a kereslet. Éppen 

ezért a zöldségfeldolgozó üzemü-
ket is működtetik, ahol zöldséget 
és krumplit pucolnak a kollégák. 
Mindez azt is lehetővé teszi, hogy 
folyamatosan el tudják látni az ál-
landó megrendelőket. 

A diákok, akik nagyon szeretik 
az állatokat, felajánlották, hogy 
ha az iskolába nem is járhatnak, a 
tangazdaság mindennapi munká-
jában szívesen segítenének. Erre 
azonban nincs lehetőség – tette 
hozzá az igazgató. 

Otthoni tanulást, 
kikapcsolódást segítő 

hasznos oldalak
Március 14-e óta a koronavírussal kapcso-
latos országos és helyi intézkedések követ-
keztében a Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
szünetelteti a személyesen igénybe vehető 
szolgáltatásait. Az olvasók a kikölcsönzött 
dokumentumokat a http://www.psvk.hu/
katalógus weboldalon, vagy hétköznap 8 és 
16 óra között a 76/461–429 telefonszámon 

hosszabbíthatják meg. A könyveket visszajut-
tathatják a 24 órán át működő könyvbedobó 
rendszerbe. A szolgáltatások felfüggesztésé-
nek idejére késedelmi díjat nem számolnak 
fel.

Amíg a könyvtár újra kinyit, az otthoni ta-
nulást, kikapcsolódást segítő oldalakat aján-
lunk olvasóink figyelmébe.

A Magyar Elektronikus Könyvtár (http://
www.mek.oszk.hu) gyűjteményében jelentős 
számú általános és középiskolai kötelező ol-
vasmány nem csupán olvasható, hanem han-
goskönyv formájában meg is hallgatható.

A Digitális Tankönyvtár (https://dtk.tan-
konyvtar.hu) portálon tudományos és fel-
sőoktatási tananyag érhető el ingyenesen, 
többek között agrár-, bölcsészet-, gazdaság-, 

jog-, orvos-, 
sport-, társada-
lom- és termé-
szettudomány 
témákban.

Az Arcanum 
Adatbázis Kiadó 
március 16-ától 
kezdődően egy hónapra nyilvánossá tette 
Magyarország legnagyobb, jelenleg mintegy 
27 millió oldalt tartalmazó adatbázisát, az 
Arcanum Digitális Tudománytárat (https://
www.arcanum.hu/hu/adt), ahol lexikonok, 
tematikus könyvgyűjtemények, tudományos 
folyóiratok és napilapok legjava tekinthető 
meg, közöttük több Kiskunfélegyházához köt-
hető újság is.

KÖNYVTÁRSAROK

Elmarad a verseny
A Balog Tanya Horgásztó és 
Pihenőpark értesíti látogató-
it, vendégeit, hogy a kialakult 
járványhelyzetre tekintettel 
elmarad az április 4-ére terve-
zett horgászverseny. 
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Részletes tájékoztatás a Lakitelek Népfőiskola 
honlapján: www.nepfolakitelek.huA Lakitelek Népfőiskola hírei

Értékfeltárás
a Kárpát-medencében
A Kárpát-medencei Értékfeltáró Kol-
légiumok munkáját Lezsák Sándor, a 
Népfőiskola Alapítvány elnöke indítot-
ta útjára 2014-ben. A Kárpát-meden-
ce magyarlakta területein folyó kutatás 
célja a helyi és térségi értékek, érték-
őrzők összegyűjtése szakmai vezetők 
irányítása mellett.

A Lakitelek Népfőiskolán a kezde-
tek óta, a kilencvenes évek elejétől 
szerveznek Kárpát-medencei magyar 
értékeket feltáró összejöveteleket, 
kollégiumokat, konferenciákat. Az 
alapítvány népfőiskolai hálózatán 
keresztül az elmúlt fél évtizedben 21 
külhoni és 4 belföldi értékfeltáró kol-
légiumot szervezett.

A kollégiumok szervezésével a kül-
honi és a belföldi magyar értéktár bő-
vítését segíti a Lakitelek Népfőiskola 
programsorozata. A jelen értékfeltáró 
és értékmentő célzatú program nagy-
ban segíthet a külhoni magyarság 
megmaradás-folyamatában, lassíthat-
ja az elvándorlást, az értékek mentén 
a helyi kitörési pontok megtalálását. 
Az anyaországon belül szintén nagyon 

fontos az értékek és értékőrzők védel-
me, segítése, megjelenési lehetőségük 
kiterjesztése, amelyben nagyon fontos 
szerep jut a jelen kutatássorozatnak.

A megjelent könyvek mellékleteként 
minden esetben elkészül egy film, 
amelyben a kutatók, szakmai vezetők 
és maguk a helyi értékőrzők szólalnak 
meg és teszik élővé a könyvek lapjain 
olvasható információkat.

A Népfőiskola Alapítvány elnöke 
fontosnak tartja, hogy a filmek a széles 
közönség által elérhetőek legyenek, a 
nézők bepillantást nyerhessenek a 
Kárpát-medence tájegységein élő 
magyarok életébe. Épített és szellemi 
értékek, művészeti és hagyományőrző 
csoportok, értékőrző személyek be-
mutatásán keresztül ad átfogó képet a 
kollégiumok munkájáról.

A filmek a Népfőiskola Alapítvány 
stúdiójában készültek, szerkesz-
tő-operatőrük Belicza András, a drón-
felvételeket Tóth László készítette.

Az elkövetkező időszakban a honla-
pon bemutatják a felkutatott térségek-
ben készült filmeket.

Korlátozások a Hungarikum 
Liget vendéglátásában

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

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

Felmerülő kérdésük esetén szemé-
lyesen vagy telefonon, illetve e-ma-
il-ben is forduljanak hozzánk bizalom-
mal! Megértésüket köszönjük!

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

tisza@nepfolakitelek.hu

Zárva a Nimród Szabadidő 
és Footgolf Park

Kedves Vendégeink! Tájékoztat-
juk Önöket, hogy március 18-ától 
határozatlan ideig nem fogad ven-
dégeket a Nimród Szabadidő és 
Footgolf Park a koronavírus terje-
désével kapcsolatos járványügyi 
helyzet miatt.

Megértésüket 
köszönjük!

Bezárt a Gyarmati Dezső 
Tanuszoda és Termálfürdő

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

Megértésüket köszönjük!

Hirdetés



2020. március 27.FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY l HELYI HÍREK16

A jelenleg rendelkezésre álló 
adatok alapján az első moz-
góképeket Kiskunfélegyhá-
zán 1895-ben, a vásártéren 
lehetett látni, ezek azonban 
szó szerinti értelemben moz-
gatott képek, mechanikai 
szerkezettel működtetett pa-
norámaképek voltak. Valódi 
mozgófényképet, azaz filmet 
Magyarországon először a fő-
városban vetítettek, 1896-ban. 

Félegyházán 1902-ben láthatott ilyet 
először a közönség. Ezt követően 
rendszeressé váltak a mozgófény-
képes vetítések a városban, szinte 
minden évben, főleg a tavasztól 
őszig terjedő szezonban. Erre a cél-
ra kijelölt állandó épülete a mozizás-
nak ekkor még nem volt, 1902-ben 
és 1906-ban például a kiállításokra 
is gyakran használt főgimnáziumi 
tornacsarnokban helyezték el ide-
iglenesen a vetítőkészüléket. Így a 
félegyháziak már a bemutatását kö-
vető évben láthatták az első magyar 
filmet, az 1901-ben készült A táncz-

ot. Mivel ez a típusú tevékenység 
nem iparnak, hanem mutatványnak 
(a cirkuszhoz hasonló vándormu-
tatványnak) minősült, az akár ide-
iglenes engedély megadása is a 
városi rendőrkapitány hatáskörébe 
tartozott. 

A kiskunfélegyházi rendőri hivatali 
iratok ebből az időszakból nem ma-
radtak fenn, a mozgófényképet vetí-
tőknek így igen kevés nyoma maradt 
az utókorra. Pedig a vizuális kultúra 
átalakulásának folyamata ebben az 
alföldi városban is jelezte a moder-
nizáció mindent elérő hullámait, a 
város mozitörténete pedig az or-
szágos mozitörténet szempontjából 
is érdeklődésre tarthat számot: a 
Casablanca című filmjéért (1942) 
Oscar-díjjal jutalmazott, nemzetkö-
zi hírű filmrendező, Kertész Mihály 
Félegyházán volt mozibérlő.

Kertész Mihály és üzlettársa, Szi-
geti Andor 1919 év elején vették át 

a Szent János téri Uránia Mozi mű-
ködtetését. Kertész a sajtóban adott 
fel hirdetést, miszerint február 16-ra 
„szép idő” esetére filmfelvételt hir-
detett meg: „szenzációs mozifelvé-
tel készül a kiskunfélegyházi korzón, 
közreműködik az egész város kö-
zönsége, a felvételt rendezi Kertész 
Mihály az országos hírű filmrendező 
és Szigeti Andor az Uránia igazga-
tója”. Nem ismert, hogy a forgatás 
végül megvalósult-e, mindenesetre 
Kertész november 13-14-re ismét 
hasonló forgatási akciót tervezett 
Félegyházán. A várostól tehát annak 
ellenére sem szakadt el, hogy 1919 
szeptemberében Lavricska Jánost 
bízta meg a mozi vezetésével.

Az Uránia Mozgó természetesen 
műsorra tűzte Kertész filmjeit, pél-
dául A bűnbánya titka című filmet, 
amelyben a főszerepet Max Landa 
és Hanni Weisse játszották. Szi-
geti pedig, a budapesti Apolló Pro-

jecto  graph Színház igazgatója, a 
legújabb külföldi filmeket szerezte 
be, és azokkal mulattatta a közön-
séget 1919-1920-ban. Különösen 
azonban a mozizás aranykorában, 
az 1930-as években vetítettek szíve-
sen Félegyházán Kertész-filmeket. A 
már az első világháború előtt nem-
zetközi hírnevű rendezővé vált Ker-
tész ekkor azonban már Michael 
Curtiz néven az Egyesült Államok-
ban élt és alkotott tovább.

 Brunner Attila
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KIADJA A FÉLEGYHÁZI KÖZLÖNY
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Felelős kiadó: 
Tóth Timea ügyvezető

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
6100 Kiskunfélegyháza, 

Kossuth L. u. 10. 
Telefon: 06 20/488-2812

E-mail: info@felegyhazikozlony.hu

Munkatársak: 
Fantoly Márton (fotó), 

Gubu Zoltán (sport, reklám), 
Hájas Sándor (újságíró),

László István (hírszerkesztő),
Veres Borbála (újságíró, reklám),

Zakar Anita (újságíró, reklám)
Nyomdai előkészítés: Euro Bioinvest Kft.

Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt.,
9021 Győr, Újlak u. 4/a.

Felelős vezető: 
Szabady Balázs műszaki igazgató.

Hirdetés

Kiváló notebookok távoktatáshoz, távmunkához!
ÚJ NOTEBOOK:
Dell Inspiron 3584: Core-i3, 7020U, 4 GB mem., 
1 TB HDD, webcam, 15,6”-os kijelző, 3 év gar. br. ár: 127.990 Ft
Asus A540N: Intel N3350, 4 GB mem., 500 GB HDD, webcam, 
Nvidia 920 2 GB, 15,6”-os kijelző, 2 év gar. br. ár: 87.990 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
Lenovo ThinkPad L540: Intel Core-i5 4300, 8 GB mem., 
500 GB HDD, webcam, 15,6”-os kijelző, 1/2 év gar. br. ár: 98.990 Ft

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: 
Görög Zita – Oláh Gábor, Szabó 
Fanni – Kutalik Tamás, Subicz Má-
ria – Gürtler Soma Tamás, Városi 
Nikolett – Tóth Imre István, Miklós 
Dalma – Keresztesi Ervin József, 
Vidács Kitti Judit – Kecskés Péter, 
Gorzás Ildikó – Polyák Dávid

ÚJSZÜLÖTTEK: Farkas Vilmos 
Valentin (anyja neve: Bartos Linda), 
Vikor Mira (Endre Nikolett), Boros 
Bence (Kecső Tímea), Hruskár 
Dominik (Király Andrea), Hegedűs 
Botond (Szalai Krisztina), Hegedűs 
Hunor (Szalai Krisztina), Tripolsz-

ky Enikő (Fodor Ágnes Marianna), 
Kiss Ádám Sándor (Fehér Tünde), 
Kertész Emma (Huszik Zita), Feke-
te Adél (Szabó Annamária)
MEGHALTAK: Mosolygó József 
Valér, Biczó István Józsefné Heré-
di Margit Gizella, Surányi László-
né Gondi Ilona, Fazekas Istvánné 
Tóth Anna, Menyhárt Pálné Bibok 
Veronika, Gulyás István – Kiskun-
félegyháza, Fülöp Béláné Barna 
Erzsébet – Lajosmizse, Komáro-
mi László József – Kiskunmajsa, 
Szentirmai József – Nagykőrös, 
Jaksa Imre János – Kunszállás, 
Végh István Bálintné – Jakabszál-
lás, Csonka Mihályné Pintér Julian-
na – Tiszakécske

Anyakönyvi hírekSzületésnap, jó kedéllyel

Balla László alpolgármester kö-
szöntötte a város nevében 90. 
születésnapján Csányi László-
né Fazekas Veronikát. Veroni-
ka néni 1930. március 12-én 
született Kiskunfélegyházán. 

Szegény családból származott, 
öten voltak testvérek, jelenleg 
már csak ő él. Sokáig cselédként 
dolgozott, édesanyja tejkofa volt a 
piacon, ahol Veronka néni is bese-
gített a munkába. Nehéz körülmé-
nyek között éltek, de minden ne-
hézségen közösen és szeretetben 

lettek úrrá. Két gyermeke, három 
unokája és öt dédunokája köszön-
tötte fel a nagyit.

Minden nap meglátogatják gyer-
mekei az Attila utcai otthonában, kö-
zösen indulnak el egy kis sétára, be-
vásárlásra. Szorgalmasan gondozza 
a kertet is, permetezi gyümölcsfáit. 
A beszélgetés során arra panasz-
kodott, hogy a kedvenc kajszifáját 
még körbe tudja permetezni, de a 
cseresznyefa már túl magasra nőtt, 
ahhoz segítséget kell hívnia. Bizton-
ságát kutyája őrzi, és kedves cicái is 
naponta hízelgéssel vidámítják.


