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ELKÖSZÖNT A HIVATALTÓL BODÓ SZILVESZTERNÉ KATIKA
Szűk körben, kollégái köszöntek el utolsó 
munkanapján Bodó Szilveszterné Katikától, aki 36 
év munkaviszony után vett búcsút a Kunfehértói 
Polgármesteri Hivataltól és  szabadságai letöltése után 
megkezdi jól megérdemelt nyugdíjas éveit.
Katika 1985 november 18-án kezdett dolgozni, 
mint adóügyi ügyintéző, akkor Friebert István 
volt a tanácselnök. Ezt követően 1988 végétől 
átkerült a titkárságra, akkor már Harnóczi Sándor 
tanácselnök mellett, igazgatási ügyintézői feladatokat 
látott el. Ebben a munkakörben dolgozott végig, a 
rendszerváltás után megválasztott polgármesterekkel: 
Harnóczi Sándorral, Gömzsik Lászlóval, Kovács 
Erzsébettel és Huszár Zoltánnal. Katika igazi 
lokálpatrióta, munkáját szeretettel, mindig pontosan, 
lelkiismeretesen és jó kedvvel végezte. Számtalan 
program lebonyolításában vett részt és oroszlánrészt 
vállalt a háttérfeladatokban is. Minden területen és 
mindig számíthattunk rá: ha az anyakönyvvezetőt 
kellett helyettesíteni, tökéletesen megoldotta a 
feladatot, ha kellett, a szociális területen is besegített. 
A bizottsági üléseken évtizedekig ő vezette a 
jegyzőkönyvet, az önkormányzati választásokon 
pedig a választási iroda tagjaként dolgozott. 

– Hálásan köszönjük Kati, hogy együtt dolgozhattunk, 
példát mutattál mindannyiunk számára - köszönt el 
tőle Huszár Zoltán polgármester.

ÚJABB 
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ÚJ FŰNYÍRÓTRAKTOROKRA PÁLYÁZIK A FALU
Kommunális eszközfejlesztés 
keretében új fűnyírótraktorok 
beszerzését tervezi a település, 
amelyeket a Fehértó Non-profit 
Kft. fog használni. A mintegy 
hárommillió ötszázezer forintos 
beruházás célja, hogy gyorsítani 
tudják a tóparton és a településen is 
a pázsit kezelését.  
A Magyar Falu Programon 
keresztül két darab fűnyírótraktor 
vásárlására nyújtott be pályázatot 
Kunfehértó. A professzionális kis 
munkagépek a méretük ellenére 
komoly kapacitással rendelkeznek, 
naponta több ezer négyzetméternyi 
fű levágására is alkalmasak. A 
kompakt önjáró fűnyíró modern 
kézi kapcsolású sebességváltóval, 
erős motorral, előre-hátra hidro 
hajtással, 300 literes fűgyüjtővel, 102 
cm-es vágószélességű késekkel van 

felszerelve. Az egymást átfedő 
késekkel dolgozó nyírószerkezetnek 
köszönhetően a vágási kép nem 
csíkozódik, hanem egyenletes, szép 

felületet ad. Ha minden a tervek 
szerint alakul, akkor már ebben a 
szezonban munkába állhatnak a 
fűnyírótraktorok.

JÖN AZ ÚJ, MEGY A RÉGI
Pályázati forrásból új játszótér 
kerülhet nemsokára az Erdei térre. 
Egy öttornyos játszóvár,  egy hajó 
alakú játszóvár mászókötéllel, 
hajókormánnyal és távcsővel,  
egy monydony alakú játszóvár, 
két féle hinta a kicsiknek és a 

nagyobbaknak, két darab esővédő 
tetővel, kátrány zsindely fedéssel 
védett homokozó, csúszda, 
egyensúlyozó, készségfejlesztő 
játék, hat darab esztétikus pad, 
fenyőlécből készült zárt falú 
szemetesek alkotják majd azt 

a játszóteret, amely várhatóan 
még ebben az évben, vagy 2022 
első félévében készülhet el. Az 
új játékelemeket a régi játszótér 
helyére telepítik majd, a tervek 
szerint az eddig ott lévőket 
felújítás után a tóparton állítják 
majd fel, így a fürdőtó mellet is 
bővül a kisgyermekek szórakozási 
lehetősége.  Szász Zita, a 
polgármesteri hivatal koordinációs 
munkatársa elmondta, az új 
játékelemeket már kiválasztották, 
így amint a pályázati terveket 
elfogadják, el is indulhat a 
beszerzésük. A beruházással egy 
5 000 000 forint értékű modern, 
minden hazai és uniós előírásnak 
megfelelő játszótérrel gazdagodik 
majd a falu, a kisgyermekek és 
szüleik, nagyszüleik örömére.



FOLYTATÓDIK A KUNFEHÉRTÓI TEMETŐ FELÚJÍTÁSA
A Kunfehértói temetőben 
hamarosan jelentős felújítási 
munkálatok kezdődnek. Megújul 
a ravatalozó, a főbejárat és kerítés 
új festést kap, valamint modern 
vizesblokkot is kialakítanak a 
régi helyén, kézmosóval, női-
férfi angol WC-kkel, amelyeknek 
a szennyvízelvezetéséről is 
gondoskodnak. Az illemhelyeknél 
modern, hőszigetelt nyílászárókat 
építenek be, így a vízhálózat is 
védve lesz a kemény fagyoktól. Az 
előzetes tervek szerint a területet 
május 10-én, hétfőn adják át a 
kivitelezőnek, aki már felkészült, 
hogy azonnal megkezdhesse 
az építkezést. A ravatalozóban 
cserélik a régi, kopott burkolatokat 
és a tároló ajtaját is, a falak is új 
festést kapnak, a tetőcserepet pedig 
megtisztítják a mohától és az épület 
külsejét is lefestik. – A munkálatok 
előreláthatólag 2 hétig fognak 
tartani. Ez idő alatt is biztosítva 
lesz minden feltétel a temetések 
lebonyolításához – közölte 
érdeklődésünkre Huszár Zoltán 

polgármester, aki hozzáfűzte: a 
most kezdődő 4,9 millió forintos 
beruházást követi majd a temető 
alapterületének a bővítése és 
további fejlesztések is. Pár hete 
készült el harmincnyolc új urnatartó 
a temető déli oldalában. Az új urnák 
a már meglévő urnasor mellett 
kaptak helyet. A beruházás mintegy 

félmillió forintba került, amelynek 
a költségeit a település fedezte és a 
Fehértó Non-Profit Kft. munkatársai 
végezték el a munkát. Szükség 
esetén tovább növekedhet majd az 
urnapark, hiszen folyamatban van a 
temető területének a bővítése is, így 
a temetkezésre használható terület 
mintegy 50%-al emelkedik majd.   

MEGÚJULHAT A VÁRÓHELYISÉG AZ ORVOSI RENDELŐBEN
Kunfehértó Község Önkormányzata a Magyar Falu 
Program keretében pályázatot nyújtott be, melynek 
várható pozitív elbírálása után megkezdődhet a 
váróhelyiség teljes felújítása és energetikai fejlesztése is. 
A felújítás után a rendelési idő alatt a betegek számára 

biztonságosabb lesz a várakozás, a vírushelyzet miatt 
bevezetett intézkedések betartásának az elősegítése 
is könnyebbé válik majd. A jelenlegi rendelőben 
kialakítanak egy fertőtleníthető vizsgáló helyiséget, 
emiatt sokkal biztonságosabb lesz a betegek ellátása 
- vázolta fel a terveket Szász Zita koordinációs 
ügyintéző.  Azt is elmondta, a rendelő udvarában 
szolgálati parkolókat is építenek, ott négy autó tud 
majd kényelmesen leparkolni. A parkoló tetőt is kap, 
amelyre napelemes rendszert is terveznek. Ez a tervek 
szerint a rendelőt fogja villamosenergiával ellátni, így 
nem lesz ráutalva az intézmény az áramszolgáltatóra. 
Éves szinten ez jelentős megtakarítást jelent majd az 
önkormányzat számára. A tervezett beruházás teljes 
költsége 20 millió forint lesz majd.                     J. D. G.



SPÁRGÁS CSOMAGOK
Májusban amikor dübörög a spárgaszezon, érdemes 
kipróbálni ezt a gyors, levelestésztás receptet. Ha előre 
elkészített, bolti tésztát használsz hozzá, megkönnyíted a 
saját dolgodat. Alig fél óra alatt tudsz a családnak, vagy a 
barátoknak finom ételt tálalni, mindemellett látványnak 
sem utolsó, ahogy a spárgasípok kikandikálnak a sonka 
és a tészta öleléséből.

HOZZÁVALÓK

1. A spárgát előkészítjük: letörjük a végeit ott, ahol 
könnyen pattan. Ha kell meghámozzuk.
2. Két lehetőség közül választhatunk, vagy 
forrásban lévő enyhén sózott vízben, 2 percig 
főzzük a spárgát, majd leszűrjük, kihűtjük. Vagy 
kevés olívaolajon sóval, borssal hirtelen megsütjük.
3. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra.
4. A hideg, hűtőben tárolt tésztát 6 egyenlő oldalú 
négyszögre vágjuk, majd tegyük sütőpapírral bélelt 
tepsire. 
5. Felvert tojással megkenjük a négyzeteket. 
6. A négyzetek átlóit töltjük, először a 
sonkaszeletet, majd két spárgasípot fektetünk rá, 
bőségesen megszórjuk reszelt sajttal. A tészta egyik 
sarkát ráhajtjuk a töltelékre, megkenjük egy kis 
tojással és a másik sarkot ráhajtjuk.
7. Ha minden négyszöget megtöltöttünk, kenjük 
le a tészta tetejét is tojással és szórjuk meg a 
magvakkal. Ennél a lépésnél lehet sózni, borsozni, 
de óvatosan, mert a sonka és a sajt is sós.
8. Az előmelegített sütőben 12-15 perc alatt 
aranybarnára sütjük. Majd megpróbáljuk kibírni, 
amig ehető hőmérsékletűre hül. :)

Jó étvágyat!

• 2 csom. előre kinyújtott levelestészta
• 20-25 dkg reszelt sajt
• 12 vékonyra szelt füstölt sonka
• 24 db zöld spárgasíp
• 1 db közepes tojás
• fekete szezámmag, vagy bármilyen mag, amit 
kedvelsz.

BARBIJOE KONYHÁJA   

ELKÉSZÍTÉS



NEHÉZ MECCSEKEN VAN TÚL A KSE
Fontos meccsre készült a 19. 
fordulóban a KSE április 10-én, 
mivel a Császártöltés csak pár 
ponttal vezetett a tabellán. A 
Fehértó jól kezdte a találkozót, már 
a 2. percben Délczeg Dusán gólt 
szerzett. A továbbiakban magas 
színvonalon folytatódott a játék, 
de a félidő vége előtt a vendégek 
kiegyenlítettek. A szünetben Nagy 
István edző Bogdán Róbert helyett 
Pfendler Flóriánt küldte a pályára, 
ez meghozta az eredményt, egymás 
után dolgoztuk ki a helyzeteket. A 
78. percben Grácz Roland került 
helyzetbe és nem is hibázott. Ezután 
a Császártöltés mindent egy lapra 
feltéve kitámadott és küzdött, de  
ismét Grácz Roland volt eredményes 
és beállította a 3:1-es a győzelmet. 
Nem a legkedvezőbb előjelekkel 
utaztunk el Soltvadkertre a 20. 
fordulóban, a sérültek és a hiányzó 
játékosok miatt mindössze egy 
cserénk volt. Ennek ellenére a 75. 
percig egyenrangú ellenfelei voltunk 
a Vadkertnek. 1:0-ás állásnál komoly 
egyenlítési lehetőségünk volt, de 
a kihagyott helyzet megbosszulta 
magát. Az ellenfél játékosa egyedül 
törhetett a kapura, melyre a Gavlik 
Feri jó ütemben indult ki a 16-oson 
kívülre, de a kezére lőtték a labdát 
és így bár nem volt szándékos a 

kezezés, kiállították. A bajt tetézte, 
hogy Grácz Roland megsérült, így 
mivel cserelehetőségünket már 
kihasználtuk, kilenc emberrel 
küzdöttünk tovább. A meccs végére 
előjött a fáradság, így a 86. és a 88. 
percben kapott két góllal kialakult a 
3:0-ás végeredmény. A csapatot ettől 
függetlenül dicséret illeti, megvolt a 
lehetősége annak, hogy döntetlenre 
hozzuk a mérkőzést. Az Akasztó 
ellen sem tudtunk a legerősebb 
csapattal kiállni, sok volt a hiányzó. 
Az Akasztó vezeti a bajnokságot 
és mivel ősszel is nagy gólarányú 
vereséget szenvedtünk, a cél az volt, 
hogy elkerüljük az újabb nagy zakót. 
A meccs rémálomszerűen indult, 

sorra kaptuk a gólokat majd a 20. 
percben kapusunk, Oravecz Tamás 
is megsérült, így Barta Krisztián 
a mezőnyből állt be a kapuba. Az 
Akasztó nem állt meg és a félidő 
vége előtt már nyolc gólnál jártak. 
Ekkor Doszpod József megvillant és 
egy szépségdíjas szabadrúgás góllal 
jelezte, hogy mi is a pályán vagyunk. 
A 2. félidőben több játékost cserélt 
az Akasztó és ez nekünk kedvezett. 
A gólok is megérkeztek, Grácz 
Gergő, Ságodi Imre és Szabó Tamás 
is eredményes volt. Akár szorosabb 
is lehetett volna az eredmény, de a 
lényeg, hogy tisztesen helyt álltunk, 
de  így is 4:9 lett a végeredmény. 
Ebben ennyi volt.              Ficsór Béla

- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

SZÉLESKÖRŰ 
GÉPI SZOLGÁLTATÁS!
TEL: 06-30-748-1217



6413 Kunfehértó, Jókai u. 41.  Tel: +36-30-349-7529

Felújítja lakását nyaralóját, építkezik? bízza ránk a munkát!
Festés, mázolás, tapátázás!

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

Vállalom: split inverteres klímák telepítését
 akár fűtésre is, valamint
javítását és karbantartását!

NAGY S. LÁSZLÓ

születésnapját.

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

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk 
a múlt hónapban születetteknek!

Köszöntjük

Pándi János 1946.
Pándi Jánosné 1949.

Vancsik Zoltán 1958.
Gömzsik János 1957.
Dudás József 1938.

Veverka Jánosné 1937.
TTörteli Lajos László 1930.

Őszinte részvétünk!

Szalontai Brigitta és Szűcs Mihály 2021.04.24.

Sok boldogságot!

Bálint Boróka 2021.04.09. 
édesanyja: Szilágyi Nóra
Simon Soma 2021.04.13. 
édesanyja: Kozma Beáta

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!





MÁJUSFÁT ÁLLÍTOTTAK A FALU BEJÁRATÁNÁL
Április utolsó napjaiban állították fel a falu bejáratánál 
a hagyományos májusfát. A Fehértó Non-profit 
Kft. Munkatársai díszítették fel, majd munkagépek 
segítségével állították a helyére a természet 
újjászületésének szimbólumát. A néphagyomány 
szerint a májusfát vagy májfát csoportba szerveződve 
állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy 
megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre 
alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek 
éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes 
szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Legtöbbször 
az udvarló legény vezetésével állították a fát, de 
egyes területeken a legények a rokonlányoknak is 
állítottak. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös 
fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság 
kísérte. A lányok viselkedése szinte falvanként 
változott. Volt, aki kiment és megkínálta a legényt 
borral. Tápiószentmártonban a májfára kerülő 
szalagokat a lány kölcsönözte a legénynek. Általában 
az udvarló legény állította fel, de egyes községekben a 
legények a rokon lányoknak is állítottak májusfát.

A megfejtéseket a
kunfehertoikalauz@gmail.com címre várjuk!

ő

REJTVÉNY MEGFEJTÉS:
Kinek az alkotása a Szabadság téren álló

Faültető lányka?

kunfehertoikalauz@gmail.com
H I R D E É S F E L V É T E L :

Múlt havi nyertesünk:
Ónozó Ibolya Irén



Az idei esztendő furcsa dolgokat 
produkál a rendezvények 
tekintetében. Az RCS MeetUp! -nak,   
-Bmw találkozónak-  technikai 
okok miatt  Kunfehértó ad otthont.  
A  rendezvényt Június 17-20. közé 
tervezik a szervezők. A nagyszabású 
márkatalálkozó rengeteg programot 
tartogat a vendégek számára. 
Vetélkedők, autókiállítás, felvonulás, 
autós dühöngő, minigokart, trike, 
ugrálóvárak, mászófal, exatlon 
pálya, délutáni zenei program, és 
party aréna várja az ide érkezőket. 
Sok meglepetéssel is készülnek a 
szervezők, a rendezvény végén pedig 
valaki egy Bmw-vel mehet haza. A 
fődíj ugyanis egy Bmw személyautó, 
melyet bárki megnyerhet aki bérletet 
vásárol, és a helyszinen tartózkodva, 
a kihúzott  karszalag számát 3 percen 
belül fel tudja mutatni.  A lényeg, 
hogy ott kell lennie a nyertesnek. 
A rendezvénysorozatnak 16 
éven keresztül Soltvadkert adott 
otthont, most a kempingjükben 
egy nagyszabású felújítás miatt, 
más helyszínt kellett találniuk. A 
szervezők nagyon megörültek a szép 
új környezetnek, bíznak az autós 
vendégeik megelégedésében, és a jó 
időben.  A település önkormányzata 
pozitívan állt a megkereséshez. 
Ők is örülnek, a tavaly elmaradt 
sörfesztivál, és az idei kétséges 

megrendezés miatt, jól jön egy 
rendezvény. A siker mindenkinek 
érdeke.  Ennek eredményeként a helyi 
lakosok, kunfehértói lakcímkártyával 
rendelkezők, ingyenesen léphetnek 
be, nem kell fizetniük a sétáló jegyért. 
A sétálójegy kora délutántól este 
19h-ig szól. A gyermekek 14 éves 
kor alatt teljesen ingyen léphetnek 
be a rendezvény teljes területére. A 
szervezők nagyon fontosnak tartják a 
gyerekek ingyenes belépését, hisznek 
az utánpótlás képzés ily formájában. 
Elmondásuk szerint, egykoron 
nagyon sok gyerekként érkező, mára 
felnőtté vált márkatárs jön el minden 
évben erre a szabadtéri találkozóra. 

Sokan úgy tekintenek a rendezvényre 
mint egy kis nyaralásra, vannak 
akik már a hét első napjaiban 
elfoglaják a bérelt szállásukat, 
idegenforgalmi vonatkozást 
generálva. A rendezők számítanak 
a helyi , és környékbéli fiatalokra 
is, ennek megfelelően alakították 
ki az esti fellépőket. Amennyiben a 
jogszabályok nem teszik lehetővé a 
rendezvény lebonyolítását, le kellene 
mondani, vagy  elmosná az eső, úgy 
augusztusban kerül megrendezésre 
a megállapodás értelmében. Tehát 
ebben az évben mindenképpen 
megrendezésre kerül, és Kunfehértó 
lesz a házigazda. A védettségi 
kártyák tekintetében még nem 
látszik a szabadtéri rendezvények 
kötelezettsége, ez akkor lesz 
egyértelmű, ha a rendezvények 
tilalmi feloldása megtörténik, 
és a kiegészítő jogszabályok 
kifüggesztésre kerülnek. A szervezők 
igyekeznek, különleges , fiatalokat 
is vonzó, színvonalas hangulatot 
teremteni, a nem kunfehértói  
üdülőtulajdonosoknak is a kedvében 
járni, ingatlanonként 2 ingyenes 
sétáló jeggyel. Terveik szerint ezt  
majd a helyi önkormányzatnál 
lehet igényelni. Mindenkit várnak 
szeretettel!

IDÉN KUNFEHÉRTÓRA KÖLTÖZIK A BMW TALÁLKOZÓ!



KUNFEHÉRTÓI VÁLLALKOZÓK

FADDIKORR KFT.
Hamarosan a 25. születésnapját 
ünnepli a Faddikorr Kft. A környék 
egyik legnagyobb munkaadója 100 
embernek ad biztos megélhetést. 
Nagyjából száz kilométeres 
körzetből járnak ide dolgozni, a 
helybéliek nagyjából harmincan 
vannak, a többiek Kiskunhalasról, 
Jánoshalmáról, Bácsalmásról, 
Kiskőrösről, Tázlárról, Kiskunmajsa 
környékéről, de több tolna megyei 
településről is érkeznek. A bejárást 
a cég biztosítja saját járműveivel. 
A világ minden tájára szállítanak 
a Kunfehértón készült vegyipari, 
élelmiszeripari célokra gyártott 
speciális tartályokat. A termelés 
80%-a exportra megy, legtöbb 
megrendelésük Németországból van, 
de Ázsiától Amerikáig mindenütt 
vannak partnereik. A kezdetekről és 
a fejlődésről kérdeztük Faddi János 
cégtulajdonost és ifj. Faddi János 
ügyvezetőt. 

Milyen kezdeti nehézségekkel 
kellett megküzdeni a rendszerváltás 
után pár évvel?

A volt munkahelyemen egyszer 
csak azt mondták huszonkét év 
után, hogy nem kell többet bejönni. 
Most már nem bánom, így kellett 
lennie. GMK-ban elkezdtünk 
dolgozni három emberrel. Később 
találkoztunk olyan cégekkel, akik 
pálinkás tartályt akartak csináltatni. 
Mindent megoldottunk, pedig alig 
volt rendes szerszámunk, de nem volt 
lehetetlen. 1996-ba meg is alapítottuk 
a tartály gyártással foglalkozó családi 
vállalkozást, akkor már voltunk 
körülbelül húszan. 1997-ben sikerült 
a jelenlegi telephelyünket egy 
árverésen megvásárolni, egy évre 
rá ide is költözött a cég. Az akkori 
viszonyokhoz képest egészen primitív 
eszközökkel gyártottunk egy csomó 
dolgot, ami jobb volt, mint a másoké, 
így sorba jöttek a munkák. Elindultak 

a beruházások, csarnokokat, műhelyt 
építettünk, mindig kitaláltunk 
valamit, hogy fejlődhessünk. 
János fiam is lassan már 20 éve 
csatlakozott a céghez, miután végzett 
a tanulmányaival. Ezzel elkezdődött 
egy másik periódus, miután rábeszélt 
engem, hogy pályázzunk – mesélte el 
Faddi János.

Milyen pályázatok segítették a cég 
fejlődését az elmúlt években?

2006-ban kezdtünk el először pályázni, 
több pályázatíró céggel is dolgoztunk 
együtt, amíg rá nem találtunk az 
állandó partnerünkre.  A legelső 
pályázatot nem nyertük meg, azóta 
viszont mind sikerrel zárult. Komoly 
fejlesztésekbe kezdtünk, indultak 
a csarnok beruházások, bővítettük 
az infrastruktúrát, a gépparkot is 
nagyon komolyan fejlesztettük, így 
tudunk folyamatosan 100 embernek 
stabil megélhetést biztosítani. 
Jelenleg a nyílászárók korszerűsítése 
zajlik.  Új, a gyártáshoz szükséges 
gépek beszerzése is folyamatban 
van, érkezik hamarosan többek 
között  egy automata körhegesztő 
és egy speciális peremezőgép is. Egy 
50kW-os napelempark is épül, így 
a már működő rendszerrel együtt a 

100 kW-os teljesítménnyel, az éves 
áramszükségletünk 40-50 százalékát 
fogja fedezni. A beruházás befejező 
szakaszánál tartunk, már csak az 
elektromos rákötés kell majd az 
áramszolgáltató részéről, és indulhat 
a termelés – részletezte ifj. Faddi 
János.  

Érintette a koronavírus-járvány 
a vállalat elmúlt egy évét? Voltak 
elbocsátások, volt megszorítás? 

Szerencsére egészen a brit mutáns 
megjelenéséig nem volt olyan 
dolgozónk, aki megbetegedett volna, 
így emiatt nem volt termeléskiesés 
sem. Most viszont ketten betegek, 
reméljük mihamarabb teljesen 
felépülnek. A koronavírus járvány 
nem befolyásolta különösebben az 
elmúlt időszakot, a tavalyi évünk 
jó volt még, megrendelésekben 
sem volt hiány. Az alapanyag 
beszerzésre sem volt panaszunk, 
viszont most már érezzük az év 
elejétől a folyamatos áremelkedést. 
Már előre jelezték a beszállítók, hogy 
gond lehet a folyamatos ellátással, 
így be kell táraznunk, hosszútávon 
raktároznunk kell, amit csak 
lehet.  – beszélt a jelen helyzetről a 
cégtulajdonos.              Juhász D. Géza


