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Én vigyázok rád
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„Most én vigyázok rád, 
Ahogy te régen. 

Most úgy kell nekem hinned, 
Ahogy akkor neked hittem. 

Most én vigyázok rád, 
Ahogy te régen. 

Most én vigyázok rád. Én vigyázok rád. 
Maradj otthon! 

Csak maradj otthon!”
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HAGYD, HOGY ELVARÁZSOLJON

A több éves hagyományt folytatva ezzel a jeligével rendezte 
meg a Mosolyvár Óvoda Szülői Munkaközössége az elmarad-
hatatlan jótékonysági bálját, 2020. március 7-én. 

Nagy öröm volt számunkra, hogy 
ismét rekordidő alatt fogytak el a 
jegyek. Ez annak is köszönhető, 
hogy az évek során egyre igénye-
sebb és színvonalasabb bál került 
megrendezésre. Mindamellett, 
hogy bíztunk abban, hogy az idén 
is nagy lesz az érdeklődés, mégis 
nehéz feladat előtt álltunk. Meg 
kellett felelni az előző évek színvo-
nalának.
Mindig egy meghatározott téma 
köré épül fel a rendezvény, idén 
azt szerettük volna, hogy egy esté-
re mindenki Bollywoodban érezze 
magát. Színek, zene, tánc: ez az 

indiai Hollywood. Az est hangula-
tához illő gyönyörű, színes deko-
rációt az SZMK tagjai álmodták és 
valósították meg. 
Idén a műsort a Salima Hastáncs-
csoportnak köszönhetjük, amely 
13 éves múltra tekint vissza. Pro-
dukciójukban különböző táncstí-

lusokkal ötvözték a tradícionális 
hastánc elemeket: az autentikus 
hastánc bemutatók mellett mo-
dern koreográfiákat is előadtak. 
Fellépők voltak: Magyarné Szőke 
Rozália, Vető Fanni, Vető Réka és 
Vető Zsoltné Erika, felkészítőjük 
pedig Bátyai Fruzsina volt.
A finom svédasztalos vacsorát, 
melyben megtalálhatók voltak az 
indiai és magyar konyha finom-
ságai is, a Sporttábori konyha 
biztosította, míg a hajnalig tartó 
önfeledt bulizást és a vendégek 
jókedvét pedig Dj Bennynek kö-
szönhettük.

Az est folyamán, idén első alka-
lommal, bálkirályt és bálkirálynőt 
is választottunk: nehéz volt a dön-
tés, mivel szebbnél szebb jelme-
zekben érkeztek a vendégek. Végül 
Bollywood királya Kozák Richárd, 
míg királynője Kongóné Katika 
lett. Jutalmuk egy-egy emléklap 

volt, illetve belépő a jövő évi bálra.
Köszönettel tartozunk mindenki-
nek, aki bármiben is hozzájárult 
rendezvényünkhöz. 

Köszönjük a szülőknek, az 
óvoda dolgozóinak, Ádám 
Dórinak, Orcsikné Faddi Ani-
kónak és a Fehértó Non-profit 
Kft. dolgozóinak a dekorálás-
ban nyújtott segítségét. Hálá-
san köszönjük mindenkinek 
a sok-sok tombola felaján-
lást is! Külön köszönet jár az 
ExtractumPharma Zrt.-nek, 

hogy minden évben bizto-
sítja számunkra a fődíjat. 
A bál bevételét az óvoda korsze-
rűsítésére kívánjuk fordítani. 

Tovább köszönjük Szőke József-
nek, hogy idén elvállalta a par-
tyfotós szerepét. A képeket meg-
tekinthetik Kunfehértó Község 
facebook oldalán. Személyes kö-
szönettel pedig Adrinak, Editnek, 
Marcsinak, Nikinek és Zsuzsinak 
tartozom, hogy mindenben szá-
míthattunk egymásra! Szuperek 
vagytok! ■ Szalai-Hegyi Tímea 

A főszervezők (egy része)

Minden évben teltház van

A Salima Hastánccsoport műsora
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A KÖZSÉGET IS ÉRINTŐ KORONAVÍRUSSAL
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK 

Márciusban Magyarországot is elérte a koronavírus. A jár-
vány elleni védekezés érdekében hozott intézkedések mind-
annyiunk életét befolyásolták. Országos és helyi szinten is 
változásokat, szigorításokat és korlátozásokat vezettek be 
szinte minden területen. 

• 2020. 03. 11. Magyarország Kor-
mánya a koronavírus járvány miatt 
veszélyhelyzetet hirdetett ki az or-
szág egész területére. 
• 2020. 03. 12. A Gyógyszertá-
rakban szigorítások léptek életbe. 
A betegforgalmi térben egyszerre 
csak annyi ember tartózkodhat, 
ahány gyógyszerkiadó hely műkö-
dik. Két héttel később községünk-
ben már csak az utcafronti kiadón 
történik a kiszolgálás.
– A háziorvosi rendelőben egyszer-
re csak három beteg tartózkodhat 
(azóta további szigorítások tör-
téntek, a háziorvosi rendelés és a 
gyógyszerek kiírása már csak tele-
fonon történik). 
• 2020. 03. 13. A Polgármesteri 
Hivatalban az ügyintézést telefo-
nos kapcsolattartásra korlátozzák 
és kizárólag indokolt esetben fo-
gadnak ügyfeleket. Telefonszámok: 
+36 77 507 100, +36 30 619 6890
– Hatósági házi karantén elrendelé-
se: azokat a magyar állampolgáro-
kat, akik potenciálisan fertőzöttek, 
hatósági házi karanténra kötelez-
hetik. A hatóság ilyenkor elrende-
li, hogy a potenciálisan fertőzött, 
de tünetmentes személy 2 hétig az 
otthonában köteles tartózkodni, és 
vendéget sem fogadhat.
– A Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal határozatlan ideig szünetel-
teti a Mobilizált Ügyfélszolgálat és 
a települési ügysegédek ügyfélfoga-
dását.
– Orbán Viktor miniszterelnök 
2020. 03. 16-tól elrendeli az iskolák 
bezárását. Az oktatás digitális tan-
rendre áll át. 
• 2020. 03. 14. Huszár Zoltán pol-
gármester 2020. 03. 16-tól elren-
deli a Mosolyvár Óvoda és Mini 
Bölcsőde határozatlan ideig történő 
zárva tartását.

– Huszár Zoltán polgármester 
2020. 03. 16-tól elrendeli a Kunfe-
hértói Közösségi Színtér és Könyv-
tár zárva tartását.
• 2020. 03. 16. Kormányzati korlá-
tozások: így Magyarország határait 
a személyi forgalom előtt lezárják, 
a rendezvényeket általánosan be-
tiltják, 15 óra után csak az élelmi-
szerboltok, a gyógyszertárak és a 
drogériák tarthatnak nyitva.
– Patocskai Tamás ügyvezető 
döntése alapján a Fehértó Non-
profit Kft. irodájában a személyes 
ügyfélfogadás szünetel. Továbbá 
május 31-ig a Fehértó Non-profit 
Kft. nem vesz fel foglalást a rendez-
vény- és szálláshelyeire, valamint a 
meglévő foglalásokat is törli! Tele-
fonos elérhetőség: +36 30 492 9953.
• 2020. 03. 18. Orbán Viktor mi-
niszterelnök öt pontból álló rend-
kívüli gazdaságvédelmi bejelenté-
seket tett (ezeket a Kormány 2020. 
03. 23-án újabb hat intézkedéssel 
egészített ki).
– A kormányablakokban és az 
okmányirodákban kizárólag elő-
zetes időpontfoglalással történik 
az ügyfélfogadás, az elkészült ok-
mányokat pedig kizárólag postai 
úton kézbesítik.  Időpont ügyfélka-
puval az idopontfoglalo.kh.gov.hu 
oldalon, ügyfélkapu nélkül a 1818 
ingyenesen hívható telefonszámon 
foglalható.
– A Gondozási Központban a sze-
mélyes ügyfélfogadás és az intéz-
ményi szolgáltatás szünetel. Az 
önálló életvitelük fenntartása ér-
dekében szükséges szolgáltatásokat 
(pl. gyógyszer felíratás, gyógyszer 
kiváltás, bevásárlás stb.) a továb-
biakban a +36 77 407-506-os tele-
fonszámon, valamint a kfto.gon-
dozasi@gmail.com e-mail címen 
kérhetik.

– A Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatnál a személyes ügyfél-
fogadás szünetel. Halaszthatatlan, 
sürgős, krízis helyzet esetén tele-
fonos ügyfélszolgálat keretében 
8-16 óráig hívható a Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat a +36 77 
407-506-os telefonszámon.
• 2020. 03. 19. Huszár Zoltán dön-
tése alapján az Erdei téri játszótér 
és a Fitness Park bezárásra kerül. 
– A gyermekorvosi rendeléssel és 
a védőnői szolgáltatással kapcso-
latban is korlátozások történtek: 
Dr. Horváth Katalin gyermekor-
vos elsősorban a nem személyes 
kapcsolatfelvételt kéri a pácien-
sektől (a receptigénylés esetén 
is). A kötelező védőoltások ettől 
függetlenül beadásra kerülnek. El-
érhetőségek: Dr. Horváth Katalin 
+36 30 278 5298, Gyermekorvos 
asszisztens +36 30 228 5263.
Sarok Zsófia védőnő pedig a lá-
togatásokat nem személyesen, 

hanem telefonon és elektronikus 
úton teszi meg. Az először jelent-
kező várandósok esetében is te-
lefonos egyeztetés szükséges! Az 
életkorhoz kötött védőnői státusz 
vizsgálatok, valamint a tanácsadá-
sok halasztásra kerülnek.
Elérhetőségek:
telefonszám +36 30 511 4421,
kunfehertovedono@gmail.com, 
illetve Messengeren is lehet keresni.
– Huszár Zoltán polgármester 
felkéri a 65 év feletti kunfehértói 
lakosokat, hogy maradjanak ott-
honaikban. Akinek gyógyszerki-
váltásban, bevásárlásban, étkezte-
tésben segítségre van szüksége, az 
a következő telefonszámon tudja 
jelezni: +36 30 619 6890.
• 2020. 03. 27. Magyarország 
Kormányának döntése értelmé-
ben 2020. március 28-tól 2020. 
április 11-ig kijárási korlátozás 
lép életbe. 

A KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK IS SZÜNETELTETIK ÜGYFÉLFOGADÁSUKAT:

NKM Nemzeti Közművek Zrt. (áram, földgáz)
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 20 474 9999, +36 30 474 9999, +36 70 474 9999,
+36 1 474 9999
Írásbeli kapcsolatfelvétel: NKM Energia Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700,
e-mail: ugyfelszolgalat@nkm.energy

Kiskunvíz Kft. elérhetőségei:
telefonszám: +36 20 942 1622, e-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu

FBH-NP Nonprofit Kft. elérhetőségei:
telefonszám: +36 79 524 821, e-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
(Az FBH-NP Nonprofit Kft. hulladékudvarai határozatlan ideig zárva tartanak.)

MI A KORONAVÍRUS?

A koronavírusok alapvetően állatok körében fordulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus tör-
zsekről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést okozni. A koronavírusok mind állatról 
emberre, mind emberről emberre terjedhetnek. Sokféle állatfaj lehet forrása az emberi megbe-
tegedést okozó koronavírusoknak. A 2012-ben az Arab-félszigetről kiinduló, a közel-keleti lég-
zőszervi szindróma járványát okozó koronavírus elsődleges forrása a teve volt, míg a 2002-ben 
Kínából kiinduló, a súlyos akut légzőszervi szindróma járványát okozó koronavírus a denevérről 
cibetmacskák közvetítésével terjedt át emberre. A mostani járványt okozó új koronavírus 2019 
végén került azonosításra Kínában. Az új koronavírus által okozott betegség neve a COVID-19 
(coronavirus disease - koronavírus okozta megbetegedés 2019). Ez a vírustörzs a kínai 
Vuhanban a 2019 decemberében kitört járvány előtt ismeretlen volt. 
(forrás: koronavirus.gov.hu)
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Március 14-én, az iskolabezárásra 
vonatkozó rendelkezést követően, 
hívtam össze a községi operatív 
stábot egy megbeszélésre, hogy 
egyeztessünk a továbbiakról. Ezen 
részt vett: Kónya Tímea jegyző, 
Dr. Székács István háziorvos, 
Madarász József körzeti megbí-
zott, Czagány-Mákosné Móczár 
Gertrúd iskolaigazgató, Keresztes 
Orsolya óvodavezető, Madácsi 
Erzsébet Gondozási Központ ve-
zető, Dr. Hegyes Edina képviselő 
és Horváth István tanyagondok. 
Akkor ott eldöntöttük, hogy nem 
lehet mást tenni, az Általános Is-
kola mellett, a Mosolyvár Óvoda 
és Mini Bölcsődének is be kell 
zárnia. Több település csak részle-
ges bezárást rendelt el és ügyeletet 
tartanak, de mi úgy láttuk, hogy 
a teljes zárva tartás az igazi meg-
oldás. Tudom, hogy ez nem egy-
szerű, de arra kérek mindenkit, 
próbálja meg családon vagy is-
meretségi körén belül megoldani 
a gyermekek elhelyezését. Fontos, 
hogy ne a nagyszülőnél helyez-
zék el őket! Amíg nem kapunk 
rá más iránymutatást vagy nem 
érkezik nagyobb számú megke-
resés felénk ezzel kapcsolatban, 
addig mi kitartunk a teljes bezá-
rás mellett. Ezzel párhuzamosan 
a gyermekétkeztetésre minden-
képpen megoldást kellett keresni, 
hiszen vannak, akik ilyenkor sem 
tudják meleg étellel ellátni gyer-
meküket. Így március 26-tól már 
újra működik az Óvoda konyhája, 
ahol jelenleg 32 gyermekre főz-
nek szigorú feltételek mellett. Az 
ételek házhoz szállítása eldobható 
edényzetben történik, és a szállí-
tónak a kapuban kell elhelyeznie 
azt, nem mehet be az ingatlan te-
rületére. 
A kialakult helyzetre való tekin-
tettel meghatároztunk egy köz-
ponti telefonszámot (+36-30-619-
6890), amely éjjel-nappal hívható, 
ha bárkinek szüksége lenne se-
gítségre vagy akár információ-

ra. Munkaidőben a Gondozási 
Központ is felkereshető (+36 77 
407 506), ugyanis ide futnak be 
a megkeresések, ők gyűjtik ösz-
sze és tesznek eleget a segítség-
kéréseknek, továbbá összefogják 
az önkénteskedést is. Egyelőre öt 
önkéntes személy van, és úgy tű-
nik, hogy többre jelenleg nincs is 
szükség (amennyiben ez változ-
na, jelezni fogjuk és a Gondozási 
Központban várjuk majd a se-
gíteni jelentkezőket). Azt látjuk, 
hogy az emberek nagy része meg-
értette a korlátozások lényegét, 
és szükségleteikről saját környe-
zetükben tudtak gondoskodni. 
Ha mégsem, akkor pedig a Gon-
dozási Központ nyújt segítséget. 
Hozzám is érkeznek egyébként 
ilyen megkeresések, de én ezeket 
nem is továbbítom. Jómagam is 
járok bevásárolni, gyógyszert ki-
váltani másoknak és erre kérem 
azokat is, akik tehetik, cseleked-
jenek hasonlóképpen. A helyi 
Patikában pedig Dr. Lovászné 
Dr. Veres Adrienn gyógyszerész 
vállalta, hogy munkaidő után ki-
szállítja az idősek gyógyszereit, 
nekik nem is kell sorba állniuk. 
Településünkön is elkezdődött 
a szájmaszkok gyártása. Első 
körben egy önkéntes (aki kérte, 
hogy neve  ne kerüljön nyilvános-
ságra) 350 db maszkot készített 
az Önkormányzat intézményei, 
szervezetei és dolgozói számára. 
Azóta az óvónők és a dajkák is 
csatlakoztak, és varrásba kezdtek.  
Ezeket már most is lehet igényelni 

a Gondozási Központban, de úgy 
gondolom, hogy körülbelül két 
hét múlva az egész falut el tudjuk 
látni majd szájmaszkkal. 
Nemrégiben egyeztettem Szabó-
ki Sándorral is, az Arany Kapu 
Zrt. vezérigazgatójával, akik idén 
is tojásosztást terveztek húsvét-
ra, amely a kialakult helyzet mi-
att azonban nem lehetséges. Ők 
mégis nagyon szerettek volna 
segíteni, ezért azt beszéltük meg, 
hogy 800 liter kézfertőtlenítőt 
juttatnak községünknek. Ebből 
minden családhoz ki fogunk 
szállítani 1 litert a készülő masz-
kokkal együtt. Azt szeretnénk 
elérni, hogy minden kunfehér-
tói lakosnak jusson szájmaszk és 
fertőtlenítő (azóta a kiszállítás jó 
része már meg is történt, lásd a 
keretes szöveget – a szerk.). Ezen 
kívül folyamatosan tájékoztatjuk 

a lakosságot az aktuális változá-
sokról vagy tudnivalókról. Plakát-
jainkkal szinte mindenhol lehet 
találkozni és szórólapozunk is. 
A legfontosabb az, hogy minden-
ki tartsa be az előírásokat és ma-
radjon otthon. Erre kérem közsé-
günk minden lakóját. Nem lehet 
ezt félvállról vennie senkinek. A 
mi korosztályunknak is nagyon 
oda kell figyelnie, hiszen nekünk 
még dolgunk van: fel kell nevel-
nünk gyermekeinket és vigyáz-
nunk kell szüleinkre, nagyszüle-
inkre. Csak akkor menjünk ki, ha 
tényleg szükségünk van valamire, 
ha pedig nem tudjuk önállóan 
megoldani, merjünk segítséget 
kérni! Vigyázzunk magunkra, vi-
gyázzunk egymásra! ■

Huszár Zoltán
polgármester

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
A polgármester beszámol a koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről

Huszár Zoltán polgármester

KISZÁLLÍTOTTÁK
A KÉZFERTŐTLENÍTŐT

Egy nappal annak érkezése 
után április 1-én az Önkor-
mányzat és a Fehértó Non-
profit Kft. dolgozói ki is szál-
lították az Arany Kapu Zrt. 
által felajánlott kézfertőtlení-
tő szereket a kunfehértói la-
kosok részére. Az előzetesen 
tárgyalt 800 liter helyett végül 

községünk további 100 litert 
kapott, így a helyi családo-
kon kívül jutni fog a házior-
vosnak, a gyermekorvosnak, 
a védőnőnek, az óvodába, az 
iskolába és a gondozási köz-
pontba is.

Köszönjük Arany Kapu Zrt! 
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KUNFEHÉRTÓRÓL 
ÉRKEZETT A SEGÍTSÉG

Félmillió forinttal támogatja Kun-
fehértó Önkormányzata a Kis-
kunhalasi Semmelweis Kórházat a 
koronavírussal kapcsolatos felada-
tokkal és védekezéssel kapcsolatos 
költségeik enyhítésére – jelentette 
be március 19-én Huszár Zoltán 
polgármester. A képviselő-testület 
egyhangúlag támogatta az ötle-
tet, hogy a halasi kórházat, mint 

a térség kijelölt járványkórházát, 
a lehetőségeinkhez mérten támo-
gassuk – mondta a polgármester.  
Hozzátette, ez egy olyan kezdemé-
nyezés, amelyhez reményei szerint 
sok település, vállalkozás csatlako-
zik majd.  Az 500 ezer forintot te-
lepülésünk még a bejelentés nap-
ján át is utalta a kórház számára. ■
(forrás: halasinfo.hu)

„Tantermen kívüli, digitális mun-
karend kerül bevezetésre”– szólt 
az Oktatási Hivatal közleménye. 
A tantestület március 16-án, hétfő 
délelőtt értekezletet tartott, ahol 
megbeszéltük és kiosztottuk a 
feladatokat. A tanulók és szüleik 

két helyről is tájékozódhatnak: a 
már megszokott Kréta-honlapról, 
illetve most elsősorban a Google 
Classroom (Tanterem) oldaláról. 
Az itt folyó oktatásról iskolánk 
honlapján, illetve Facebook-ol-
dalán szerezhetnek bővebb infor-
mációt. Nagyon csekély kivétellel 
szinte mindenki be tudott kap-
csolódni a digitális oktatásba, a 
kivételek levél formájában kapják 
majd meg a feladatokat.
Az első hét a „próbahét” volt, a 
tapasztalatom nagyon pozitív: a 
gyerekek jól fogadták az új tan-

rendet, sőt igen lelkesek! A diá-
kok a következő hetekben előre 
meghatározott beosztás szerint 
kapják meg a tananyagot. A fő 
tantárgyakból egy heti anya-
got, a készségtárgyakból kétheti 
vagy havi tananyag mennyiséget. 
A tananyagot több napra elosztva, 
a megadott határidőig és formá-
ban kell elvégezni. 
Rendkívüli helyzetet élünk, új sza-
bályokat kell elfogadnunk. Őszin-
te szívvel kívánom mindenkinek, 
hogy megőrizze egészségét! ■ 
Stammer József

DIGITÁLIS OKTATÁS KUNFEHÉRTÓN
Március 13-án, pénteken este jött a fontos hír: hétfőtől bezárnak az iskolák.

Kedves Szülők, Gyerekek!

2020. március 16-tól új rend-
szerben folyik a tanítás. Nagyon 
fontos, hogy bár nem kell isko-
lába járni, ez az időszak nem 
tanítási szünet! A tananyagot 
tanároktól elektronikus úton 
kapott útmutatások szerint ön-
állóan kell majd elsajátítani, 
melyhez szükség lesz valameny-
nyi tankönyvre, taneszközre.

Czagány-Mákosné
Móczár Gertrúd

illusztráció

Egy héttel később a kunfehértói Faddikor Kft. is hozzájárult a hala-
si kórház koronavírus elleni harcához, méghozzá 1 millió forinttal. 
A vezetőség és a dolgozók nevében tették meg a felajánlást – tudatta 
Faddi János, a cég ügyvezető tulajdonosa. Ifj. Faddi János pedig hoz-
zátette, szeretnék, ha a környékbeli vállalkozások is a lehetőségeikhez 
mérten bekapcsolódnának az adakozásba.

HATÁROZATLAN IDEIG 
NEM LESZ TESTÜLETI ÜLÉS

2020. március 11-én Magyarország 
Kormánya a koronavírussal össze-
függésben veszélyhelyzetet hirde-
tett ki. Ebben a különleges jogrend-
ben a katasztrófavédelmi törvény 
alapján a települési önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyako-
rolja. Így nem szükséges testületi 
ülést összehívni, a polgármester 
széles körben dönthet önállóan, 
akár költségvetési kérdésekben 

is. De nem foglalhat állást önkor-
mányzati intézmény átszervezé-
séről, megszüntetéséről, továbbá 
ellátási és szolgáltatási körzeteiről.
Huszár Zoltán polgármester ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy kon-
zultálni szokott a testület tagjaival 
és számos ügyben kikéri vélemé-
nyüket, valamint hetente levélben 
tájékoztatja a képviselőket, hogy 
az adott héten milyen intézkedések 
történtek és mi várható a jövőben. ■

A HÁZIORVOSI RENDELÉS ÉS A GYÓGYSZER KIÍRÁSA A HÁZIORVOSI RENDELÉS ÉS A GYÓGYSZER KIÍRÁSA 
KIZÁRÓLAG TELEFONON ÉS E-MAILBEN TÖRTÉNIK!KIZÁRÓLAG TELEFONON ÉS E-MAILBEN TÖRTÉNIK!

A kért gyógyszereket a A kért gyógyszereket a fehertoirendelo@gfehertoirendelo@gmail.commail.com vagy a  vagy a venyek13@gmail.comvenyek13@gmail.com  
e-mail címen igényelhetik, amelyek felírása 3 munkanapon belül történik meg! e-mail címen igényelhetik, amelyek felírása 3 munkanapon belül történik meg! 

A receptekért nem kell eljönni a reA receptekért nem kell eljönni a rendelőbendelőbe, hanem a Gyógyszertárban, hanem a Gyógyszertárban
előzetes megbeszélés alapján vehetőek át a kiírt gyógyszerek!előzetes megbeszélés alapján vehetőek át a kiírt gyógyszerek!
Ehhez a beteg TAJ száma szükséges, illetve igazolni kell magátEhhez a beteg TAJ száma szükséges, illetve igazolni kell magát

személyi igazolvánnyal a hozzátartozónak.személyi igazolvánnyal a hozzátartozónak.

Láz, rossz közérzet esetén először rendeléLáz, rossz közérzet esetén először rendelési időben a 77/407-103 számot kell hívni, si időben a 77/407-103 számot kell hívni, 
rendelési időn túl az SBO-t kell felkeresni.rendelési időn túl az SBO-t kell felkeresni.

Aki külföldről érkezett (Olaszország, Németország, Spanyolország,Aki külföldről érkezett (Olaszország, Németország, Spanyolország,
illetve a hivatalosan kiadott egyéb országokból) azokat kérjük,illetve a hivatalosan kiadott egyéb országokból) azokat kérjük,

hogy vonuljon 14 napos önkéntes karanténba!hogy vonuljon 14 napos önkéntes karanténba!

Kérem figyeljék a média legfrissebb híreit!Kérem figyeljék a média legfrissebb híreit!
Ha teheti, mindenki maradjon otthon!Ha teheti, mindenki maradjon otthon!

Dr. Székács István háziorvosDr. Székács István háziorvos

HOGYAN VÉDEKEZZEN A KORONAVÍRUS ELLEN

• Gyakran mosson kezet!
• Nyilvános helyen tartson legalább
 1,5 méteres távolságot!
• Kerülje a szem, az orr és a száj érintését!
• Kerülje a zsúfolt, zárt helyeket, a nagy tömeget!
• Mellőzze a megszokott érintkezési formákat
 (kézfogás, puszi, ölelés)!
• Ha köhög, tüsszent használjon zsebkendőt,
 majd dobja ki!
• Láz, köhögés, nehéz légzés esetén telefonon
 keresse fel orvosát!
• Fordítson fokozott figyelmet az immunrendszer erősítésére!
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ZÁRT KAPUK MÖGÖTT 
ÜNNEPELT AZ ISKOLA

Jöttek a hírek, egyre sűrűbben, egyre tragikusabb tartalom-
mal. Az olaszországi események kapcsán már sejtettük, hogy 
Magyarországra is lesz hatása a nemzetközi történéseknek.  

A március 15-i ünnepi műsorun-
kat a hét közepén még elpróbáltuk 
a Polgármesteri Hivatal előtt, de a 
megemlékezéshez már nem gyűl-
tünk össze pénteken. Azt az iskola 
közössége a tantermekben hall-
gatta végig. Az ünnepséget igye-
keztünk minél színesebbé tenni, 
a történelmi események felidézése 
mellett nagyon szép versek hang-
zottak el, iskolánk énekkara, pedig 
a lelkes furulyás csapattal kiegé-

szítve idézte meg a kor hangulatát. 
Még a műsor előtt tartottuk meg 
az ilyenkor hagyományos Pe-
tőfi-szavalóversenyünket. A meg-
mérettetés érthető biztonsági 
okokból, csak szűk körben zajlott. 
Természetesen nem volt kötelező 
kizárólag a nagy költő verseiből 
felkészülni, de az idén is a legtöb-
ben a szabadságharc lírikusának 
verseit választották. ■
Stammer József

A SZAVALÓVERSENY EREDMÉNYEI:
Alsó tagozat: I. hely Madácsi Fruzsina 4. osztály
 II. hely Szabó Anna Viktória 4. osztály
 III. hely Rántó Kincső 1. osztály
Különdíj:  Molnár Csenge 4. osztály
Felső tagozat: I. hely Faragó Emília 8. osztály
 II. hely Faragó Roland 5. osztály
 III. hely Bodicsi Mária Luca 6. osztály

Segítse adója 1%-val a helyieket
Holdruta – Kunfehértói Fiatalok Egyesülete 18357668-1-03 
Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány 18347494-1-03 

Kunfehértói Előre Horgászegyesület 19045205-1-03
Kunfehértóért Közalapítvány 18350551-1-03 

Kunfehértó Községi Sportegyesület 19972185-1-03 
Rosszcsontok Alapítvány (Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde) 

18347078-1-03 

ELMARADT AZ ÜNNEPSÉG 
A Faültető lány szobrának talpa-
zatára a hagyományokhoz híven 
elhelyezésre kerültek az elmúlt 
évben született gyermekek táb-
lácskái, de az ilyenkor szokásos 
„Minden születendő gyermeknek 
ültessünk egy fát” ünnepélyre, 
amely március 18-ra volt tervezve, 
a járványügyi helyzet miatt sajnos 
már nem került sor. Bízunk abban, 
hogy minél hamarabb pótolni le-
het valamilyen formában az át-
adót, és elültetésre kerülhetnek a 
facsemeték. ■

Sajnálatos módon a koronavírus 
járvány terjedésének elkerülése 
érdekében szinte minden, a köz-
ségben zajló vagy tervezett prog-
ramot le kellett mondani.
Így 2020. március 16-tól határo-
zatlan ideig szünetel az időstor-
na, a jóga és az aerobic.

Továbbá határozatlan ideig szü-
netel az angol és a gitár tanfo-
lyam is.
Elmaradt a 2020. március 20-ra 
tervezett Csábi Bettina előa-
dás, és nem került megtartásra 
a 2020. március 27-re tervezett 
Húsvéti kézműveskedés sem.

A KORONAVÍRUS MIATT
ELMARADT TOVÁBBI PROGRAMOK

PÁLYÁZATOT NYERT A 
FEHÉRTÓ NON-PROFIT KFT.
Egy közel két éve beadott pályá-
zat pozitív elbírálásáról kaptunk a 
napokban híreket. A Fehértó Non-
profit Kft. a Vidékfejlesztési Prog-
ram VP6-19.2.1.-32-3-17 kódszá-
mú kiírásán nyert 1.892.039 forint 
vissza nem térítendő támogatást, 

melyhez önerőként még 955.891 fo-
rintot kell biztosítani. Így összessé-
gében a közel 3 millió forintos pro-
jektből készülni fog egy új játszótér 
a Kempingbe, valamint 6 db rendez-
vénysátor és 10 db sörpadgarnitúra 
beszerzése történik majd meg. ■

FURCSÁK AZ ÚJ UTCANEVEK 
Biztosan sokan vagyunk még 
úgy, hogy kissé idegennek érez-
zük köztereink új elnevezéseit. De 
idővel ez változhat, hiszen minden 
csak megszokás kérdése. ■
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Nagy Tibor 
ács-állványozó

új tetôk készítése – régi tetôk javítása
– teraszok – pergolák – kerítések –
– lambériázás – gipszkartonozás –

6413 Kunfehértó Széchenyi u. 16.
mobil: 30/232-5745  e-mail: nagytibor805@gmail.com

MEGNYITHAT(NA) A PIAC
Márciusban megérkezett a piac 
használatbavételi és működési 
engedélye is, amivel az utolsó aka-
dály is elhárult annak áprilisi meg-
nyitása elől, de a kialakult helyzet-
re tekintettel sajnos határozatlan 
ideig még nem tárja ki kapuit a 
vásárlók és a kereskedők előtt. ■

AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
Még 2019. december 7-én került megrendezésre a Hungaro-
Gála 2019 nevű Jótékonysági Bál, melynek a főváros egyedül-
álló ékszerdoboza, a Várkert Bazár adott otthont. A karácsony 
varázslatos hangulatát idéző programok mellett immár har-
madik alkalommal került megrendezésre jótékonysági aukció, 
mely ez alkalommal a Három Királyfi Három Királylány Ala-
pítvány támogatását tűzte ki célul. 

De hogyan is kapcsolódik Kun-
fehértó ehhez a nem mostanában 
történt eseményhez? A helyi Fe-
hértó Patika a Hungaropharma 
által meghirdetett „Színpadon a 
fiatal tehetségek” elnevezésű pá-
lyázati felhívására egy kunfehér-
tói, rendkívül tehetséges fiatal-
emberrel pályázott. Szőke Dániel 
zongorajátéka végül bekerült azon 
3 produkció közé, amely részt ve-
hetett ezen az impozáns rendezvé-
nyen. Dani Liszt Ferenc: Szerelmi 
álmok című zongoradarabját ad-
hatta elő. A fiatal művész pro-
dukciója mindenkit elvarázsolt: 
játéka, előadásmódja, színpadi 
megjelenése fiatal kora ellenére is 
tekintélyt parancsoló volt, zenei 
előadása pedig könnyed és szinte 
légies. Olyan nyugalmat árasztott 
a színpadon, hogy biztosak lehet-
tünk abban, hogy itt egyetlen bil-
lentyű sem volt eltévesztve. Igazi 
őstehetség.
De ki is ő? Szőke Dániel óvodás  
korától tanul zongorázni. Nagyon 
szereti a zenét, a művészetet. Ta-
nárai már korán felfedezték tehet-
ségét, muzikalitását. Számos hazai 
és nemzetközi zongoraversenyen 
szerepelt már, és ért el kiemelkedő 
sikereket. Városi, területi és orszá-
gos  kulturális műsorok aktív sze-
replőjeként vezeti bele közönségét 
a komolyzenei műfajok szerete-

tébe. 2017-ben az egri négykezes 
zongoraversenyen figyelt fel tehet-
ségére Kurucz Tünde, a salzbur-
gi Mozarteum zongoratanára is. 
Meghívta Danit otthonába, hogy 
zongoraórákkal segítse fejlődését, 
mindenféle anyagi hozzájárulás 
nélkül. Dani 2018-ban felvételt 
nyert a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Karára, melynek 
jelenleg is hallgatója. Személyes 
beszélgetéseink során is arra a 
megállapításra jutottam, hogy hi-
hetetlen alázat van benne a zene 
iránt. Kiskora óta tudatosan ké-
szül arra, amit számára a tehetsé-
ge kirajzolt. Sok 18 éves fiatal áll 
úgy a pályaválasztás előtt, hogy 
nem tudja mit is szeretne a jövő-
ben csinálni. Ezzel szemben Dani 
akár napi 10-12 órát is foglalkozik 
a zenével. Példaértékű fegyelme 
sokunk számára mintaként szol-
gálhat. Hiszem, hogy még sokat 
fogunk hallani az „ifjú kunfehértói 
tehetségről”.
Záró gondolatként fontosnak tar-
tom elmondani, hogy bár kis kö-
zösség vagyunk, mégis hatalmas 
tehetségek vannak nálunk elrejtve. 
Ezek a fiatal kunfehértói talen-
tumok nagyobb nyilvánosságot 
érdemelnének. Kell, hogy többen 
halljanak róluk, nekünk is támo-
gatnunk kell őket. ■
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn

GERGELY, A BÁRTENDER 
TANÍTOTTA A VÁRIS DIÁKOKAT
Bártender, akit legtöbben bármixerként emlegetnek. Egy külön-
leges szakma profi gyakorlója tartott rendhagyó órát még febru-
ár végén a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István 
Szakképző Iskolájában. A cél az volt, hogy az intézmény egykori 
diákja, a kunfehértói Lendvai Gergely bepillantást engedjen egy 
olyan világba, amely eddig a tanulók számára ismeretlen lehetett.

Két végzettséget is szerzett a Vá-
ri-szakképzőben Lendvai Gergely, 
aki 2012 óta bártenderként tény-
kedik. A fiatalember visszatért 
egykori iskolájába, hogy a vendég-
látós tanulóknak mutasson vala-
mit a szakmája rejtelmeiből. Nem 
volt véletlen a meghívás az iskola 
részéről, Szabó Edina igazgatónő 
azt mondja, évről évre próbálnak 
a diákoknak interaktív órákat 
szervezni. Volt már vendégségben 
náluk olimpiai második szakács, 
volt előadás a grillezésről, most a 
kevert italok készítése következett. 
Ez utóbbi egyébként már vizsga-
követelmény a pincérek számára.
Gergely beszélt arról, hogy az 

alapkoktélokon túl rengeteg variá-
ciós lehetőség van, a bártendernek 
mindig is a vendég igényeit kell 
figyelembe vennie. A tehetséges 
fiatalember egyébként bevonta 
a hallgatóságot is az italok elké-
szítésébe, természetesen néhány 
kulisszatitkot is megosztott min-
denkivel. ■ (forrás: halasmedia.hu)
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Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 07.30-12.00 és 12.45-16.15
Szerda:  12.45-16.15 
Péntek:  07.30-13.00

Háziorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Székács István
hétfő, szerda 08.00-13.00 
kedd, csütörtök 12.00-17.00
péntek 08.00.12.00
Tel.: 77/407.103
vagy 06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Hétfő: 11.30-13.00
Kedd: 7.15-8.45
Szerda: 15.00-16.00
Tanácsadás és betegrendelés 
csütörtök: 7.15-8.45, 
péntek: 11.30-13.00 
Telefonszám: 30/278-5298
ÜGYELET: Kiskunhalas, 
Nagy Szeder I. utca 1. 16.00-8.00 
között, hétvégén 24 órás ügyelet
Telefonszám:  77/742-575

védônôi szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 

fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 
13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540

Fogorvosi ellátás
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Kedd: 13.00-18.00
Szerda: 8.00-13.00
Péntek: 8.00-13.00
Telefonszám: 30/297-2473

gyógyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11. 
Tel.: 06/77/407-012
Nyitva tartás: 
Hétfőtől-csütörtökig:
08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00

rendôrség 
Kunfehértó Szabadság tér 10. 
Tel.: 06/20/5396730
Körzeti megb.: Madarász József 
r.tzls. Körzeti megb.: Majoros 
Loránd r.zls.
Tel.: 06/20/5395617

Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9. 
Tel.: 77/407-060

tanyagondnok 
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 06/30/6196880

kunFeHértói közösségi 
színtér és könyvtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 30/275-12-44, 
20/422-6730
Hétfő: 8.00-19.00 (16.30-19.00 
között telefonos ügyelet, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján)
Kedd-Péntek: 8.00-16.30
Szombat: 8.00-12.00 (telefonos 
ügyelet, illetve előzetes bejelent-
kezés alapján)

Htkt szszk 
gondozási közPont
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető: 
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00-16.00

mosolyvár óvoda és mini 
Bölcsöde
Óvoda
Kunfehértó Ady E. u. 4.
Tel.: 30/793-16-21
Mini Bölcsőde
Kunfehértó, Úttörő tér 7.
Tel.: 30/793-16-17

kunFeHértói általános 
iskola
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Ig.: Czagány Mákosné 
      Móczár Gertrúd
Tel.: 77/507-711

tájHáz
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes 
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő 
15 óra után 06/30/3157011

szennyvízsziPPantás
Tel.: 06/30/35-68-658

nkm Földgázszolgáltató 
zrt. 
kiskunHalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00

nkm áramszolgáltató zrt. 
kiskunHalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00

kiskunvíz  
ügyFélszolgálat:
20/771-6422

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

DARÓCZI PÉTER PÁL E.V.

BURKOLÓ
0620/9796199

Vállalom régi házak hidegburkolatainak felújítását.
Lakások és egyéb épületek burkolatainak teljeskörű

kivitelezését.
Hívjon bizalommal!
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Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Tallós Rózsa (1939)

Fenyvesi György (1950)
Varga István (1946)
Őszinte részvétünk!

Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat születésnapjuk alkalmából.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!

Csányi Károlynét
a Petőfi u. 8-ban,
aki március 3-án

ünnepelte 89. 

Bajusz Gábort
a Jókai u. 4-ben,
aki március 5-én

ünnepelte 89.

Pastrovics Sándort
a Kiserdő u. 20-ban,

aki március 12-én
ünnepelte 81.

Gazsó Andrásnét
a József Attila u. 11-ben,

aki március 17-én
ünnepelte 83.

Veverka Jánosnét
a József Attila u. 36-ban,

aki március 19-én
ünnepelte 83.

Grácz Antalnét
az Ady Endre u. 16-ban,

aki március 20-án
ünnepelte 86.

Nagy Istvánnét
az Óvoda u. 12-ben,

aki március 20-án
ünnepelte 99.

Köszöntjük

Felújítja lakását, nyaralóját, vagy építkezésbe fog. Bízza a munkát
szakemberre. Festést, mázolást, tapétázást vállalok!

Szanyi György
szobafestő, mázoló, tapétázó

6413 Kunfehértó Jókai u. 41.  Tel.: +36/30/3497529

MOBILTELEFON SZERVIZ
A jánoshalmi Gsm Centrum (Jánoshalma, Rákó-
czi F. u. 8.) szervizfelvevő pontot nyitott Kunfehér-
tón a Réce u. 1. szám alatt (Üdülőterület)
Rövid határidővel, kedvező áron vállaljuk:
• Telefonok szakszerű javítását,
• GPS navigációk frissítését.
Szervizfelvétel: személyesen a fenti címen, telefonon egyeztetett 
időpontban!
Igény esetén a helyszínen felmérjük a javítás várható költségét, il-
letve házhoz szállítjuk a megjavított készülékét (500 Ft kiszállási 
díj ellenében).

Tel.: 06-70/319-6807

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartásiVállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. gépek és klímák javítását, karbantartását. 

NAGY LÁSZLÓNAGY LÁSZLÓ
háztartási gépszerelőháztartási gépszerelő

Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990

születésnapját.

Született:
Nagy Dániel (2020. 03. 12.)

a. n.: Pál Szilvia 
Kisnagy Csaba István (2020. 03. 23.)

a. n.: Jakab Eszter
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:
Banka Balázs András és Ragadics Nikolett

2020. 03. 24.
Gratulálunk

és sok boldogságot kívánunk!



10 2020. ÁPRILIS

Kiadja: Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.Fehértó Non-profit Kft.

Főszerkesztő: Főszerkesztő: 
Lukács TamásLukács Tamás

Megjelenik: Megjelenik: 
havonta 300 példánybanhavonta 300 példányban

Szerkesztőség címe: Szerkesztőség címe: 
66413 Kunfehértó, Tábor u.27.413 Kunfehértó, Tábor u.27.

tel.: 30/4929-953tel.: 30/4929-953
email:email:

feherto.nonprofitkft@gmail.comfeherto.nonprofitkft@gmail.com
Tördelés Tördelés 

és nyomdai munkák:és nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.

Kiskőrös

Ízletes ételek és kiszállítás
Tisztelt Kunfehértóiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Sporttábori Konyha

2020-ban is várja régi és új előfizetőit, ahol SZÉP kártyával is fizet-
het. Nagy adagokkal, jó minőséggel, helyben fogyasztással

vagy kiszállítással továbbra is várjuk megrendeléseiket
a konyhánál vagy a 06/70/3404540 telefonszámon.

Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó
6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.

Megjelenés minden hónap 10. napjáig.Megjelenés minden hónap 10. napjáig.

MACZKÓ ZOLTÁN
6449 Mélykút, Május 1. utca 16.
Tel.: +36-30/190-33-30

Ácsmunkát vállalok!
Új tetők készítése, régi tetők 
felújítása,verébdeszkázás! 

Terasz, kocsibeálló, kerti kiülő, 
játszótér kialakításával is 

keressen bizalommal!
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Habár a koronavírussal kapcsolatos hatósági döntésekkel 
összefüggésben az MLSZ határozatlan időre felfüggesztette 
a megyei nagypályás felnőtt bajnokságokat is, a Kunfehértó 
KSE a téli szünetet követően továbbra is vezeti a Megyei III. 
Dél bajnokságot, miután mindkét, még megtartásra kerülő 
fordulóban győzedelmeskedni tudott. Amennyiben még ebben 
a szezonban folytatásra kerülhet a bajnokság, akkor Kunfe-
hértó bajnoki esélyekkel vághat neki újra a csatározásoknak. 
Ennek apropóján számolt be Ficsór Béla, a Kunfehértó Községi 
Sportegyesület elnöke a közelmúltról és a jövőbeni tervekről.

A klubelnök elmondta, hogy az 
elmúlt pár évben lényegesen ja-
vultak a csapat játékkörülményei, 
mely egyértelműen az MLSZ által 
kiírt TAO támogatási programnak 
köszönhető. A program nélkül 
nem állna így az együttes, nem 
játszanának itt vidéki játékosok, 
hiszen kizárólag helyi játékosok-
ból nem tudnának összeállítani 
egy teljes csapatot. Fontos tény 
azonban, hogy Kunfehértón nem 
játszik fizetett játékos, a labda-
rúgók „keresete” egy állandó 
strandbelépő, illetve egy Fehérto-
ne Fesztivál bérlet, melyet ezúton 
is köszönünk Kunfehértó Község 
Önkormányzatának, illetve a Fe-
hértó Non-profit Kft.-nek! 
A TAO programok is velük együtt-
működésben tudnak megvalósulni, 
ugyanis a hozzá szükséges önerőt 
az Önkormányzat biztosítja, míg a 
Fehértó Non-profit Kft. a fejlesztési 
munkálatok elvégzésében segíti az 
egyesületet. Az elmúlt években a 
következő fejlesztések valósultak 
meg a program keretében: a né-

zőtéri padok felújítása és festése, a 
kapuk előterének füvesítése, a ka-
puk szabványosra történő cseréje, 
két öltöző és az előtér festése, két 
öltöző vizesblokkjainak felújítása, 
az öltöző épülete fűtésének javítá-
sa, mindkét öltözőbe öltözőbúto-
rok beszerzése, továbbá mosógép, 
fűnyírótraktor, gyepszellőztető 
vásárlása, illetve öntözőrendszer 
kiépítése.

A jövőbeni fő cél a sportpálya 
teljes körű gyepcseréje, amely 
mintegy 15-20 millió forint értékű 
beruházás lenne. Erre az Egyesület 
márciusban be is adta pályázatát. 
A projekt célja, hogy a csapat eset-
leges magasabb osztályban törté-

nő lépéséhez megfelelő játékteret 
biztosítson, illetve egy jó minő-
ségű pályán egyre magasabb osz-
tályú csapatokat tudjon fogadni a 
település a nyári edzőtáborozások 
keretében. 
Az Egyesület szeretné megkö-
szönni a helyi Önkormányzat tá-
mogatását, akik a TAO önrészen 
kívül minden szükséges feltételt 
biztosítanak a zavartalan műkö-
déshez, így a pályát, az öltözőket, 
a buszt, valamint, hogy a Kft. 
dolgozói mossák a gyerekek és 
felnőttek mezeit is. Köszönjük to-
vábbá Binszki László „Bringának” 
a pályagondnoki munkákat és Da-
najka Jánosnak a technikai vezetői 
feladatok ellátását, melyet önkén-
tes alapon végez.

Bízunk abban, hogy mihama-
rabb folytatódni tud a bajnokság, 
ugyanis a csapat most jó formá-
ban van, akár a bajnoki trófeát 
is elnyerheti, azonban, ha ebben 
a szezonban már nem kerülnek 
további fordulók megtartásra, az 
MLSZ jelenlegi szabályai szerint 
nem hirdetnek bajnokot. ■
Ficsór Béla

Kisnagy Csaba István

A FELJUTÁS KÖZELÉBEN A KUNFEHÉRTÓ KSE 

A festés során felkerült a falra 
az Sportegyesület címere is

Az új öltözőbútorok

Új kapu, új gyeppel

A LEGUTÓBBI, 2019/2020-AS TAO 
PROGRAM FŐ ELEMEI A KÖVETKEZŐK 

VOLTAK:
• sportfelszerelés beszerzése utánpótlás 
és felnőtt korú játékosok részére bruttó 
248.000 forint értékben
• 7x2-es és 3x2-es kapuk és kapuhálók 
beszerzése bruttó 680.000 forint értékben
• bérköltség biztosítása utánpótlás edzői 
feladatok, adminisztrátori feladatok és 
pályagondnoki feladatok ellátására bruttó 
1.900.000 forint értékben
• 2 db öltöző és azok vizesblokkjainak fel-
újítása bruttó 2 millió forint értékben
 
A program teljes költségvetése: 4.860.350 Ft
A programra elnyert TAO támogatás össze-
ge: 3.967.487 Ft
A program megvalósításához szükséges ön-
rész: 892.863 Ft (az Önkormányzattól kért 
támogatás)

UTÁNPÓTLÁS CSAPATOK
U7, U9, U11 csapatokat működtet a klub. 
Utánpótlás edzők: Nagy István, Szabó Fe-
renc, Szabó Kornél. 

Az utánpótlás csapatok működtetésének 
legnagyobb problémája, hogy nagyon 
kevés gyerekkel dolgozunk, jellemzően 
alig tudunk kiállni a Bozsik program mér-
kőzéseire.
 

TÉLI IGAZOLÁSOK
A téli szünet alatt a következő játékosmoz-
gások történtek a klubnál: többszöri visz-
szatérőnk Grácz Roland (Faddikor-Kiskun-
halas FC) mellett még Ott Ádám (Borotai 
SE) érkezett vissza csapatunkhoz. Ragály 
Szabolcs pedig a BEAC Budapesthez távo-
zott, Velez Attila a Garai KSE-hez, míg Nagy 
Zoltán játékára külföldi munkavállalás mi-
att nem számíthat a csapat. 

Felújított nézőtéri padok
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Jellemző tünetek Előfordulhat

TÜNETEK

MIT TEGYEK?

HA ÉS

ÓVINTÉZKEDÉSEK

LÁZ

FONTOS TUDNI ■ A fertőzöttek 80%-a speciális kezelések nélkül is meggyógyul
■ 6 fertőzöttből 1-nél alakul ki súlyosabb tünet

■■

■

■
■

■

■

■

■

Fertőzött 
területre 
utazott vagy 
kapcsolatba 
lépett
fertőzött 
személlyel

KÉZMOSÁS
Rendszeresen és alaposan mosson kezet 
vízzel és szappannal, vagy tisztítsa meg 
alkoholos kézfertőtlenítővel.

MASZK
Csak akkor használjon maszkot, ha légző-
szervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), 
ezzel védi a környezetében levőket.

HIGIÉNIA
Szemhez, szájhoz, archoz 
csak kézmosás után nyúljon! 
Kerülje a nagy tömeget, 
zárt légterű helyiségeket!

ZSEBKENDŐ
Köhögéskor, tüsszentéskor takarja 
el száját és orrát a behajlított könyökével 
vagy egy zsebkendővel, majd 
azonnal dobja ki a zsebkendőt.

TÜNETET 
ÉSZLEL

Telefonáljon háziorvosának, 
NE menjen be rendelőbe, 
kórházba! Hívja a zöld számokat!

14 napos megfigyelés javasolt, 
és hívja a zöld számokat!

06 80 277 455
277 456

NEM 
észlel
tüneteket

SZÁRAZ KÖHÖGÉS

LÉGSZOMJ

IZOM-
FÁJDALOM

ORR-
DUGULÁS

ORR-
FOLYÁS

TOROK-
FÁJÁS

HAS-
MENÉS

FÁRADTSÁG

KORONAVÍRUS TUDNIVALÓK

KÖZLEMÉNY
Felkérjük a 65 év feletti kunfehértói lakosokat, hogy
MARADJANAK OTTHONAIKBAN!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 65 év feletti korosztály a legveszé-
lyeztetettebb, ezért fontos, hogy a lehető legkevesebb emberrel 
kerüljenek kapcsolatba! Ne menjenek boltba, gyógyszertárba 
és közösségbe! Kérjük, hogy a segítséget nyújtó családtagok, 
ismerősök nélküli idős lakosok az Önkormányzatnál jelent-
kezzenek az alábbi telefonszámon: +36 30 619 6890


