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MEGKEZDŐDÖTT A TAVASZI KÁTYÚZÁS
Évente két alkalommal – tavasszal és ősszel – végez 
kátyúzást a Fehértó Nonprofit Kft. a településen. 
Többnyire a Rákóczi utcán és az üdülőterületen a 
Tábor-, Szegfű-, és Körtefa utca aszfaltútjain végeztek 
az elmúlt hetekben munkálatokat a helyi kommunális 
szolgáltató munkatársai, akik az útjavítások során 
több mint egy tonna hidegaszfaltot dolgoztak be. 
Márciusban az útpadkát is rendbe teszik, a képződő 
törmelékkel pedig az üdülőterület földesútjainak egy 
részét javítják majd fel a szezon kezdetéig – tudatta 
Monda Tamás ügyvezető, aki azt is elmondta, a 
csapadékvíz elvezetésén is dolgoznak majd. Ahol 
van hely és megoldható, a tervek szerint vízelvezető 
árkokat fognak létesíteni, hogy megszűnjenek az 
áldatlan állapotok egy-egy nagyobb zivatar, vagy 
tartós esőzés után. Még a szezon előtt a fák metszését, 
belógó ágak levágását is elvégzik. A Petőfi-, 
Hajnal  és a József Attila utcán a  csatornázásból 
eredő úthibákat, aszfaltbeszakadásokat a Duna 
Aszfalt Kft. javítja majd, jelenleg az egyeztetés 
zajlik a céggel és hamarosan megkezdődhet a 
kivitelezés is.                                    Juhász D. Géza

KÉSZÜLNEK A SZEZONRA 
Bár a járványhelyzet miatt még a nyitásról 
nincs szó, de már gőzerővel készül a szezonra a 
Kunfehértói Tófürdő. Tavaszi nagytakarítás volt 
a strand és a kemping tetületén, összegyűjtötték 
a nagy mennyiségű avart és a pihenőhelyek 
kialakításán dolgoznak. Ahol szükséges, lefestették 
a kiülőket és a tetejüket is rendbe rakták. 
Festik a sporttábor összes helyiségét, amely minden 
évben teltházzal szokott működni, így - mivel a 
sportrendezvények megtarthatók -,  vélhetően 
idén is jó szezonra számíthat az üzemeltető.

A tó déli partján újonnan kialakított plázsra 10  
darab háromszög alakú napvitorlát telepítenek, és 
30 db raklapbútort is kihelyeznek a partra. Tervben 
van vízijátékok telepítése is, a hatályos járványügyi 
szabályozások figyelembevételével. A gyermekbarát  
plázzsal  szemben a faházbüfé környezete is megújul, 
virágosládákkal, bambusznáddal veszik körbe a 
kiülőket. A Tábor utcára, az I.-es és II.-es pénztár 
közé pedig új virágosládák kerülnek.                J. D. G.
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Munkaértekezletet tartott február 18-án a választókerület 
polgármesterei számára Gyopáros Alpár. A zárt körű 
tanácskozáson a Modern Települések Fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos beszélt a 2021-es Magyar Falu 
Program pályázati lehetőségeiről. Az első pályázati 
kiírások önkormányzati ingatlanok fejlesztésére és 
közösségi programokhoz kapcsolódó támogatásokról 
szólnak - tudatta a kormánybiztos a Thorma János 
Múzeumban tartott sajtótájékoztatón. Gyopáros Alpár 
elmondta, ingatlanok fejlesztésére 20 milliárd, közösségi 
programokhoz kapcsolódó támogatásokra egymilliárd 
forintos a pályázati keretösszeg. Támogatás igényelhető 
faluházak fejlesztésére, szolgálati lakások felújítására és 
kialakítására,  orvosi rendelők  fejlesztésére, óvodaépületek 
korszerűsítésére, illetve építésére, továbbá közösségi 
intézmények építésére és felújítására. A kormánybiztos 
hozzátette, a pályázati kiírás egymilliárd forintos 
keretösszegben nyújt támogatást közösségszervező 
személy foglalkoztatására, valamint a közösségi terek 
működését támogató, programok szervezéséhez 
kapcsolódó eszközbeszerzésre. A kormánybiztos 
elmondta, néhány hetes különbségekkel további három 

csoportban kerül sor a Magyar falu programhoz kötődő 
pályázatok kiírására. Az intézkedéssorozat célja az 
ötezer fő alatti települések népességcsökkenésének 
megállítása. A kormány évről-évre nagyobb összeggel 
támogatja a programot, a három év összesített 
költségvetése meghaladja a 600 milliárd forintot.

KUNFEHÉRTÓ IS PÁLYÁZIK 
Huszár Zoltán polgármester lapunknak elmondta, 
több területen is pályázatot nyújt be a település a 
Magyar Falu Programban. 
– Az Erdei téri játszótérre adunk be pályázatot, 
szeretnénk mindenképpen bővíteni és a jelenlegi 
játékelemeket is modernizálni, felújítani. Egy másik 
terület a Polgármesteri hivatal energetikai fejlesztése 
lesz. Az épület homlokzati és födémszigetelésére, 
a teljes villamos hálózat cseréjére és napelemes 
rendszerre fogunk pályázni, amely a hivatal 
áramszükségletét fogja ellátni. Az óvoda épületére 
szintén napelemeket szeretnénk telepíteni. A 
megújuló energia hasznosítása jelentős energetikai 
megtakarítást fog eredményezni a településnek. A 
közösségi terek fejlesztése keretében fűnyírótraktor 
beszerzésében gondolkodunk. Fontos témakör 
az orvosi rendelő fejlesztése, célunk a szolgálati 
lakás teljeskörű felújítása. Folytatni szeretnénk 
az útfelújítási programot is, bár erre a Magyar 
Falu Program keretein belül nem biztos, hogy 
lesz lehetőség, még nincsenek meg az új kiírások.  
Mindenesetre próbálunk pályázati forrást találni 
a Hunyadi és a Bem utca leaszfaltozásához. Ezek 
a terveink, a többi már a döntéshozókon múlik – 
tudatta a településvezető.                       Juhász D. Géza
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BÁRMIKOR CSÖRÖGHET A TELEFON
Aki már regisztrált a COVID-19 
elleni oltásra, legyen készenlétben, 
bármikor csöröghet a telefon - hívja 
fel a figyelmet Dr. Székács István. A 
háziorvos kérdésünkre elmondta, 
az oltások már Kunfehértón is 
zajlanak. Mindenkit bítzat arra, 
hogy regisztráljon és oltassa be 
magát, mert máshogyan nem lehet 
megállítani a vírus terjedését. 
Nagyon fontos azt is megjegyezni, 
hogy bármelyik vakcina jobb, mint 
egy súlyos, szövődményekkel járó 
betegség, amely miatt  könnyen a 
lélegeztető gépre  lehet kerülni.

Magyarországon közel 15 ezer ember 
vesztette eddig életét a koronavírus 
járvánnyal összefüggésben. 
Többnyire az idősek, de akár 
egészen fiatalok élete is veszélybe 
kerülhet, ha megfertőződnek. 
Senki nem tudja előre, hogy az 
immunrendszere hogyan reagál a 
vírusra, így gyakorlatilag mindenki 
veszélyeztetett, aki nem kapja meg a 
vakcinát. 

A COVID-19 elleni oltásokról 
rengeteg információt lehet olvasni, 
azonban sokszor nehéz kiszűrni a 
valós adatokat, követni a fejlesztések 
meglepően gyors ütemét, vagy 
eldönteni, kinek higgyünk. Dr. 
Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, 
szakgyógyszerész a vakcinákkal 
kapcsolatos legfontosabb aktuális 
tudnivalókról adott részletes 
tájékoztatást a webbeteg.hu portálon, 
az ő írását adjuk közre. 

Magyarországon jelenleg öt cég 
COVID-19 elleni oltóanyaga 
rendelkezik valamilyen (alkalmazási 
vagy ideiglenes) engedéllyel a 
felhasználásra. Nézzük, melyik 
milyen elven alapszik.

HOGYAN MŰKÖDIK?
   
     A Pfizer/BioNTech és a Moderna 
által fejlesztett vakcinák egy teljesen 
új technológia alapján készültek: a 
vírus tüskefehérjéjének genetikai 
kódját egy lipidburokban található 
mRNS molekulával juttatják be a 
sejtbe, ennek segítségével a sejt elő 
tudja állítani a tüskefehérjét, amely 
a sejt falára kerülve immunválaszt 
vált ki a szervezetből. Tehát maga 
a vírus semmilyen formában nem 
kerül szervezetünkbe ezzel az 
oltóanyaggal. 
   Az Oxford/AstraZeneca, illetve 
az orosz Gamelaja Intézet által 
készített Szputnyik V vakcinák 
fejlesztésénél szintén egy új 
technológiát alkalmaztak, bár 
ez a technológia már évek óta 
ismert és kutatott. Lényege, hogy a 
tüskefehérje génjét egy olyan DNS-
szakasszal juttatják be a szervezetbe, 
amelyet egy adenovírushoz 
kapcsolnak. Az alkalmazott 
adenovírussal az emberi szervezet 
nagyon ritkán vagy még nem 
találkozott korábban, így kiváltható 
az immunválasz (az adenovírusok 
egyébként megfázásszerű 
megbetegedést okoznak).
   Az AstraZeneca csimpánz 
adenovírust használt vektorként 
a DNS bejuttatásához, míg az 
orosz vakcina két különböző 
humán eredetű adenovírust 
tartalmaz. Ennek oka, hogy mivel 
az adenovírus humán eredetű, ha a 
szervezet esetlegesen immunválaszt 
generálna az egyik ellen, a másik 
miatt a vakcina hatásossága 
nem csökken. Mivel a két cég 
hasonló technológiát alkalmaz, 
tervezik, hogy technológiájukat 
közösen fejlesztik tovább egy még 
hatékonyabb vakcina előállítására.

 Az ötödik vakcina a kínai 
Sinopharm vállalat által 
fejlesztett oltóanyag, amely egy 
évtizedek óta létező és számos ma 
használatos oltásnál is alkalmazott 
technológiával készült: a vakcina 
elölt koronavírust tartalmaz, így a 
szervezetbe jutva megbetegedést 
nem tud okozni, a fehérjéi azonban 
immunválaszt váltanak ki.

HATÁSOSSÁG: MI, MENNYI?

Egy vakcina hatásossága azt jelenti, 
hogy az adott készítmény hány 
százalékos eredménnyel tudja 
megelőzni az adott betegséget. Ezt 
több tényező is befolyásolhatja, pl.: 
életkor, meglévő betegségek, az oltás 
beadásának módja és a beadás óta 
eltelt idő, korábban történt fertőzés, 
maga az oltóanyag stb. Egy vakcina 
akkor fogadható el hatásosnak, 
ha annak hatásossága legalább 
50%. Jelen esetben elmondható, 
hogy mind az öt szóban forgó 
készítmény hatásossága megfelel 
a követelményeknek. a Pfizer/
BioNTech vakcinája (Comirnaty) 
95%-os, a Moderna készítménye 
94,5%-os, az Oxford/AstraZeneca 
készítménye átlagosan 62%-os, 
az orosz Gamelaja készítménye 
(Szputnyik-V) 91.4%-os, a kínai 
Sinopharm vállalat oltása pedig 
átlagosan 79,4%-os hatásossággal 
rendelkezik.

Pfizer/BioNTech - 95%
Moderna - 94,5%

Szputnyik-V - 91,4%
Sinopharm - 79,4%

AstraZeneca/Oxford - 62%

A COVID-19-VAKCINÁK 
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A COVID-19-VAKCINÁK 
HATÁSOSSÁGA



Azt egyelőre nem lehet tudni 
pontosan, hogy milyen tartós a 
vakcinák által nyújtott védettség. 
Az AstraZeneca a kutatásai során 
azt találta, hogy vakcinájuk még 3 
hónappal a beadás után is erős 
immunválaszt vált ki, de a 
COVID-19 megbetegedés elleni 
védettség teljes időtartama még 
nem tisztázott. 

Ennek megállapítására a Pfizer 
és a Moderna további 2 évig 
követik az önkéntesek állapotát 
és a vakcináik hatásait. Annyit 
viszont meg tudtak állapítani a 
klinikai vizsgálatok során, hogy 
ha valaki az oltás beadása ellenére 
is elkapta a koronavírus-fertőzést, 
az sokkal enyhébb tünetekkel 
vészelte át a betegséget, mint a 
nem beoltott betegek. Emellett az 
oltási időszak alatti megfigyelések 
alapján a Pfizer/BioNTech 
és az AstraZeneca-Oxford 
vakcinája a fertőzés továbbadását 
is megakadályozhatja. Ez a 
vizsgálati eredmény egyelőre 
három hét adatain nyugszik, így 
megerősítéséhez - illetve a többi 
oltóanyag hasonló hatásának 
elemzéséhez - további vizsgálatok 
szükségesek. 

A VAKCINA ALKALMAZÁSA

A beadás mindegyik vakcina esetén 
a felkar izomzatába történik. A 
maximális védettség eléréséhez 
minden esetben 2 oltás szükséges, 
melyek beadása az AstraZeneca 
és a Moderna vakcinája 
esetén 4, míg a többi esetben 
3 hét különbséggel történik.
Alkalmazásuk 18 éves kortól 
javasolt, kivéve a Pfizer/BioNTech 
vakcináját, amely már 16 éves 
kortól beadható. Az AstraZeneca és 
a Szputnyik V vakcina jelenleg a 18-
59 éves korosztálynak adható be.  

VÁRHATÓ MELLÉKHATÁSOK

Mind az öt vakcináról elmondható, 
hogy a beadás után enyhe, 
általános tünetekkel jelentkező 
oltási reakció alakulhat ki, egyéni 
jellemzőktől függően: pl. fejfájás, 
láz, fáradtság, fájdalom és duzzanat 
a beadás helyén, izomfájdalom, 
bőrpír, kiütés, viszketés, hányinger. 
A Pfizer/BioNTech oltóanyag 
esetében nagyjából az oltottak 
ötödénél alakul ki átmeneti 
láz. Előfordulhat, hogy az oltás 
második részének beadása 

után ezek a reakciók valamivel 
erősebben jelentkeznek. Fontos 
azonban tudni, hogy ez nem azt 
jelenti, hogy az oltás miatt elkaptuk 
a fertőzést, ezek csak egyszerű oltás 
utáni mellékhatások, és hasonló 
immunreakciók bármilyen más 
oltás után is előfordulhatnak. 
 
AZ OLTÁS INGYENES!

A COVID-19 koronavírus 
elleni védőoltásokat a  kormány 
ingyenesen teszi elérhetővé minden 
magyar állampolgár számára.
webbeteg.hu / Juhász D. Géza

FIGYELEM! NE DŐLJÖN BE
AZ ISMERETLEN 

KÉMÉNYSEPRŐKNEK!
Több kunfehértói lakos jelezte, 
hogy ismeretlen kéményseprő 
vállalkozás dolgozik a faluban. 
Mint kiderült, 4-től 22 ezer 
forintot kértek el egy-egy 
munkáért. Fontos tudni, hogy 
családi házakhoz kizárólag 
a lakók kérésére, egyeztetett 
időpontban mennek ki a 
szakemberek, és a szolgáltatás 
magánszemélyek számára 
továbbra is ingyenes. Mint 
arról az előző lapszámban 
beszámontunk, Kunfehértóra 
2021. június 14 és június 30 
között érkezik a kéményseprő. 
Ha idegen cég alkalmazottai 
keresik fel, nem köteles 
igénybevenni a szolgáltatást! 
Kunfehértón Mihály Imre, 
a katasztrófavédelem 
kéményseprője dolgozik. 
Őt a 06-70-644-2183-as 
telefonszámon lehet elérni, 
vagy a www.kemenysepres.
k a t a s z t r o f a v e d e l e m . h u /
ugyfelszolgalat oldalon keresztül 
lehet időpontot foglalni.
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SÜLT PAPRIKAKRÉMLEVES
A krémlevesek sok családban kedvencnek számítanak, 
viszonylag gyorsan elkészülnek és a segítségükkel 
észrevétlenül csempészhetünk az étkezésekbe extra 
zöldségadagot. A vitaminpótlás pedig különösen fontos 
így a tavasz első hónapjában. 

HOZZÁVALÓK

1.  Egy mélyebb edényben hevítsünk olajat, 
pirítsuk le a hagymát és a sárgarépát. Öntsük 
hozzá a zöldséglevest vagy a vizet és leveskockát. 
Fűszerezzük ízlés szerint, majd főzzük 20-25 percig, 
vagyis amíg a répa megpuhul.
2.  Közben a paprikát 200 fokon süssük a sütőben 
addig, amíg hólyagos és fekete lesz. Vegyük ki 
a sütőből és azonnal tegyük át egy tálba, majd 
lefedve hagyjuk állni 15-20 percig, ezalatt a paprika 
„elengedi” a héját. 
3.  Hámozzuk meg, távolítsuk el a szárat és a 
magokat. Turmixgépben, vagy botmixerrel 
püresítsük a sárgarépás levest és a sült paprikát. 
4.  Tegyük bele a tejszínt, és melegítsük össze.
5.  Tálaljuk néhány csepp tejszínnel és 
petrezselyemszórással.

 4 kápiapaprika
  1 nagyobb sárgarépa                      

szeletelve
  3 ek. olívaolaj
  5 dl zöldségleves, vagy      

víz+1 leveskocka
  1 közepes hagyma  

kockára vágva

1 dl tejszín
1/2 teáskanál só
1/4 teáskanál bors
ízlés szerint 1/2 
teáskanál szárított 
majoránna, kakukkfű, 
rozmaring, vagy zsálya,  
petrezselyemzöld 

BARBIJOE KONYHÁJA   

Jó étvágyat hozzá!                                        

ELKÉSZÍTÉS
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RENDHAGYÓ MÓDON FARSANGOZTAK A GYEREKEK
A pandémia miatt idén a szülök nem vehettek részt az 
óvodában és az általános iskolában megtartott farsangi 
ünnepségeken, de a buli így sem maradhatott el. 

Február 5-én rendezték meg a Mosolyvár Óvodában 
a hagyományos farsangi ünnepséget, ahol csak  a 
gyerekek és az óvodai alkalmazottak voltak jelen. 
A szülők sem maradtak ki teljesen, ugyanis az 
óvónénik számos képet készítettek a nap folyamán 
amit később elektronikusan juttattak el a szülőknek. 
A farsangi buli hangulata és a közönség tapsa azonban 
nem maradt el, ugyanis a három csoport egymásnak 
adta elő a műsorát, majd egyenként bemutatkoztak 
és elárulták, ki-kinek a bőrébe bújt. Az előadás 
után előkerültek a szendvicsek, a ropik és az üdítő. 
Összességében a gyerekek - a szülők részvételén 
kívül - nem szenvedtek hiányt semmiben. 
                                                                       Czagány Roberta

Rendhagyó farsangi mulatsággal búcsúztatták 
február 26-án a telet az általános iskolában. Az alsó 
tagozatos tanulók jelmezversenyen vettek részt, a 
felsősöknek pedig maszkkészítő versenyt hirdettek. 
A diákönkormányzat tagjaiból álló zsűri hosszú 
tanakodás után döntötte el, hogy kinek ítélje oda 
az elismerésül járó okleveleket és díjakat. Végül a 
következő eredmények születtek: Jelmezverseny: 1. 
Rántó Kincső (Dobby) 2. Sasvári Péter (Spártai) 3. 
Engi Zoé (polip). Különdíjak: Csanádi Júlia (indián 
lány), Kovács Regina (Zombi). Maszkkészítő verseny: 
1. Maruzsa Maja 2. Tósaki Réka 3. Rafai Marcell 
Különdíjak: Erdélyi Fanni és Dobos Petra. 
Ezen kívül zsákbamacska, tombola és osztályonként 
zenés-táncos mulatság várta a diákokat. Szeretnénk 
köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen 
formában támogatta a gyermekeket és ezáltal szebbé 
tette ezt a jeles napot!                                Szöllős Anita

FEHÉRTÓIAK IS SEGÍTETTEK: ÖSSZEGYŰLT A PÉNZ AZ SMA-S KISFIÚ, ZSOMBOR KEZELÉSÉRE

A szülők a kisfiú közösségi oldalán adták hírül az 
örömüket, hogy a gerincvelő eredetű izomsorvadásban 
(SMA1) szenvedő Zsombi számláján február 17-ére 
összegyűlt az az összeg, amire a Zolgensma-kezeléshez 
szüksége van. A génterápiás kezelés 730 millió forintba 
kerül. Zsombi márciusban kaphatja meg a gyógyszert. 
A „Nem elveszett játék vagyok! Rád vártam!” indult 

országos jótékonysági összefogáshoz kunfehértói 
önkéntesek is csatlakoztak. Az akcióhoz a sok-sok 
adakozón kívül az általános iskola dolgozói, a helyi 
Coop bolt és a Fehértó Non-profit Kft. munkatársai 
és magánemberek is hozzájárulnak a munkájukkal 
– mondta el lapunknak a két fehértói szervező, 
Szalai-Hegyi Tímea és Czagány-Mákos Roberta. 
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következő eredmények születtek: Jelmezverseny: 1. 
Rántó Kincső (Dobby) 2. Sasvári Péter (Spártai) 3. 
Engi Zoé (polip). Különdíjak: Csanádi Júlia (indián 
lány), Kovács Regina (Zombi). Maszkkészítő verseny: 
1. Maruzsa Maja 2. Tósaki Réka 3. Rafai Marcell 
Különdíjak: Erdélyi Fanni és Dobos Petra. 
Ezen kívül zsákbamacska, tombola és osztályonként 
zenés-táncos mulatság várta a diákokat. Szeretnénk 
köszönetet mondani mindenkinek, aki valamilyen 
formában támogatta a gyermekeket és ezáltal szebbé 
tette ezt a jeles napot!                                Szöllős Anita

FEHÉRTÓIAK IS SEGÍTETTEK: ÖSSZEGYŰLT A PÉNZ AZ SMA-S KISFIÚ, ZSOMBOR KEZELÉSÉRE

A szülők a kisfiú közösségi oldalán adták hírül az 
örömüket, hogy a gerincvelő eredetű izomsorvadásban 
(SMA1) szenvedő Zsombi számláján február 17-ére 
összegyűlt az az összeg, amire a Zolgensma-kezeléshez 
szüksége van. A génterápiás kezelés 730 millió forintba 
kerül. Zsombi márciusban kaphatja meg a gyógyszert. 
A „Nem elveszett játék vagyok! Rád vártam!” indult 

országos jótékonysági összefogáshoz kunfehértói 
önkéntesek is csatlakoztak. Az akcióhoz a sok-sok 
adakozón kívül az általános iskola dolgozói, a helyi 
Coop bolt és a Fehértó Non-profit Kft. munkatársai 
és magánemberek is hozzájárulnak a munkájukkal 
– mondta el lapunknak a két fehértói szervező, 
Szalai-Hegyi Tímea és Czagány-Mákos Roberta. 
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NAGY S. LÁSZLÓ

Vállalom: split inverteres klímák telepítését
 akár fűtésre is, valamint

javítását és karbantartását!

Tel.: 77/407-530 vagy 06/30/249-0990

Pastrovics Sándor (1939.)
Hatvani Mihály Józsefné (1942.)
Sztrokáné Birinyi Erika (1968.)

Őszinte részvétünk!

Kocsis Laura és Majoros Loránd 2021.02.13.
Gere Evelin és Rigán Norbert 2021.02.20.

Ihász Nikoletta és Murányi Zsolt 2021.02.25.
Sok boldogságot!

Tóth Anasztázia (2021.02.01.) 
an.: Seéberger Jennifer)

Wágner Odett (2021.02.08.)
an.: Flisz Anikó

Kincse Léna (2021.02.23.) 
an.: Kozma Tímea

BaBalaton Amanda (Norina 2021.02.22.) 
an.: Nagy Gabriella

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
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HÁROM ÚJ IGAZOLÁSSAL ERŐSÍT A KUNFEHÉRTÓ KSE
Indul a tavaszi forduló, amely 
a Kunfehértó KSE háza táján 
több változással is jár. Másik 
csoportba került a csapat, a 
játékoskeret is bővült és több 
fejlesztés is történt a pálya körül 
az elmúlt időszakban. A gárda 
túl van a felkészülési mérkőzésen 
is, amely bizakodásra ad okot. 
Ficsór Bélával, az egyesület 
elnökével beszélgettünk.

Hogyan indulnak neki a tavaszi 
szezonnak?
Tavaly első helyen fejeztük 
be a járványhelyzet miatt 
félbeszakított bajnokságot, akkor 
még a megye harmadosztály 
déli csoportjában játszott a 
gárda. A 2020-21-es szezonban 
viszont átkerültünk a megye 

harmadosztály középcsoportjába. 
Ez azt jelenti, hogy egy erősebb 
csoportban mérettethetjük meg 
magunkat, hiszen a megye első 
osztályú csapatok „B” csapataival 
játszhatunk. Ez kicsit nehezebb 
helyzet számunkra és új kihívás, 
de egyben teret is ad a fejlődésnek 
a tapasztaltabb gárdák elleni 
küzdelem. Túl vagyunk az első 
felkészülési meccsen. A Megyei 
II. osztályú Császártöltési csapat 
elleni győzelem egy percig se 
forgott veszélyben, mivel a vezetést 
már a mérkőzés első percében 
megszereztük. A végeredmény 
négy rúgott és két kapott gól lett. 

Friss igazolásokkal erősít a 
csapat, három új játékos kezdi 
meg a tavaszi fordulót. Kik ők? 

Tombácz Zsolt a Jánoshalmi 
SC ificsapatából hátvéd posztra 
érkezik, Komlós Dávid Skóciából, 
a Glendale Youth AFC-ból tért 
haza és a középpályán játszik majd, 
Bogdán Róbert pedig a Mélykút 
SE csapatából érkezik, ő szintén 
a hátvéd sort erősíti. Távozó nem 
volt, így jelenleg több mint 20 fős 
keretből gazdálkodhatunk, ami 
egyben öröm, mert van merítés, 
de nehéz feladat is az edzőnek 
a csapat összeállításakor, hiszen 
mindenki lelkes, szeretne pályára 
lépni minden összecsapáson. Az 
edzői posztot továbbra is Nagy 
István tölti be, ő az utánpótlás 
csapat edzője is, Szabó Kornéllal 
együtt két korosztályos csapatot 
edzenek. Hely még van, így várjuk 
a mozgásra vágyó gyerekeket!
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Milyen, az egyesületet érintő fejlesztések történtek? 
A Magyar Labdarúgó Szövetség Sportfejlesztési 
programján keresztül elnyert támogatásból volt 
lehetőségünk felújítani a Sporttáborban található, 
a Kunfehértó Községi Sportegyesület által használt 

hazai- és vendégöltözőket, ezeknek az előterét, 
mosdókat, a bírói öltözőt és az épület nyílászáróit is, így 
bátran mondhatom, hogy végre méltó körülmények 
között tudnak a játékosaink és a vendégcsapatok  is 
felkészülni a meccs előtt. Ezen kívül az épület űtési 
rendszere is korszerűsítve lett. Nemrég a nagypályás 
futballkapukat is szabványosra cseréltük, valamint a 
pálya körüli padokon kicseréltük az ülőfelületeket, 
amelyek  friss festést is kaptak. Ennek a költségeit 
az egyesületünk és az önkormányzat közösen 
finanszírozta.

Az előttünk álló szezonra, illetve a 2021-es évre 
milyen terveik vannak?
Elsősorban szeretnénk tisztességesen helyt állni az 
erősebb csoportban is. Jelenleg a hetedik helyen 
állunk, így van feladat előttünk. Lelkesedésből nincs 
hiány, megteszünk mindent, hogy jól szerepeljünk, 
és a szurkolóink is elégedettek legyenek. Tervezzük, 
hogy a futópályát szintbe hozzuk a focipályával, ezzel 
jóval nagyobb lenne a játékosok biztonsága is, hiszen 
most a szögletet is alig tudják elvégezni a    10 cm-
es szintkülönbség miatt. Ez többszázezer forintos 
költséget jelentene. Jelenleg erre nincsen forrásunk, 
így várjuk a felajánlásokat, a lelkes támogatókat. Az 
új Sportfejlesztési programban a korábbiakhoz képest 
szűkebb költségvetésből tudunk gazdálkodni, melyből 
egy új mezgarnitúrát, egy új színes kapuhálót, alapvető 
sportfelszereléseket, meccslabdát, futballcipőket és 
sportszárakat vásárolunk majd.            Juhász D. Géza
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KUNFEHÉRTÓI VÁLLALKOZÓK

ILLÉS GÁBORNÉ PÁNDI ERZSÉBET

26 évvel ezelőtt, 1995. június 1-én nyílt meg az Illés 
Italdiszkont Kunfehértón. Illés Gáborné Pándi 
Erzsébettel, az üzlet tulajdonosával, boltvezetőjével 
beszélgettünk, hogyan indították el a vállalkozásukat 
pár évvel a rendszerváltozás után.

– Férjem kőművesként dolgozott, én pedig GYED-en 
voltam a 15 hónapos kisbabánkkal. Egy egészen pici 
helyen, kényszervállalkozóként kezdtünk el dolgozni, 
mint annak idején sokan mások is. Öt gyermeket 
neveltünk, így mindenképpen kiegészítésre volt 
szüksége a családi kasszának, hiszen egy fizetésből és 
a GYED-ből nem lehetett normálisan megélni. Nem 
csak az üzlethelyiségünk volt kicsi akkoriban, hanem 
az árukészletünk is, így elmondható, hogy valóban 
kicsiben kezdtük. Először csak italt és jégkrémet 
árultunk, aztán folyamatosan bővítettük a termékek 
skáláját, majd szép lassan az üzlethelységet is. A 
gyermekeink nagyon sokat besegítettek az elején, amíg 
itthon voltak és ki nem repültek a családi fészekből. 

Sajnos 2004-ben elveszítettem a páromat, azóta 
egyedül viszem az üzletet. 2007-ben fejeződött be a 
jelenlegi bolthelység kialakítása, azóta ilyen az arculat.  

Mindig is boltot akart vezetni? Vagy más tervei 
voltak?

– Igazából matektanárnak készültem, az volt az álmom, 
hogy gyerekeket tanítok majd. Elvégeztem egy műszaki 
főiskolát, de az élet – mint sokunknak – mást osztott le. 
Így, 26 év után már látom, hogy jó útra lettem terelve, 
élvezem  ezt a munkát, a vásárlókkal való kapcsolattartást, 
a folyamatos jövés-menést. Tele van élettel a bolt, és ez jó.

A járványhelyzet milyen változásokat hozott?  

A pandémia miatt némileg átalakultak a vásárlási 
szokások. A vásárlószám összességében nem csökkent, 
csak az emberek vásárolnak másképp, talán óvatosabban, 
előrelátóbban, megfontoltabban. A megváltozott 
helyzethez hozzáigazítottam az árukészletet, így 
gyakorlatilag szinte mindent megvásárolhatnak 
nálam, amit a nagy boltokban, a tartós élelmiszertől 
kezdve a kézfertőtlenítőig nagyon színes a paletta.  A 
régi kínálat mellett próbálom a vásárlói igényekhez 
igazodva bővíteni a készletet, így az évek alatt az 
egykori kis italdiszkontból valódi vegyesbolt lett. 
Sokan kérdezték már, hogy a bolt nevét miért nem 
változtatjuk meg? Azért, mert az eltelt negyed évszázad 
alatt így szokták meg a fehértóiak és ez jól is van így.

Gyakorlatilag egy életet ledolgozott a vevők 
szolgálatában. Meddig lehet ezt csinálni?  

Közeledik ugyan a nyugdíj, de nem tervezem 
abbahagyni. Nagyon sok kedves visszajelzést 
kapok, szeretnek ide járni a vásárlók, bízom benne 
azért, mert elégedettek.  Amíg az egészségem és a 
lehetőségek engedik, örömmel dolgozok tovább.
                                                                       Juhász D. Géza
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