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BOLDOG ÚJ ÉVET ÉS SZÜLETÉSNAPOT, KUNFEHÉRTÓ!

Kedves kunfehértói lakosok, 
kedves Olvasók! 

Elkezdődött az új év, amely 
reményeink szerint több örömöt, 
több sikert, és egészséget fog hozni, 
mint az elmúlt esztendő. Mindig 
ebben reménykedünk. Hiszen az új 
év mindig új kezdet is, új remény, 
hogy minden egy kicsit jobb lesz, 
mint ami eddig volt. A mögöttünk 
álló időszak – bár voltak boldog 
pillanatok is – nehéz, sokszor 
gyásszal terhelt volt, sok falubelit, 
rokont, ismerőst elveszítettünk. 

De arról tudok beszámolni – és 
ez örömteli hír – hogy az elmúlt 
évben nem csökkent, hanem 
tovább gyarapodott Kunfehértó 
lélekszáma. Harmincegy bébi 
született, és tizenhét házasság is 
köttetett az elmúlt 12 hónapban.  

Különleges évet kezdhettünk, 
hiszen idén ünnepelhetjük a falu 
fennállásának 70. évfordulóját. 
A Kiskunhalastól elszakadt 
Fehértó- puszta 1952. január 1-én 
alakult   meg Kunfehértó néven, 
majd elindult a fejlődés és a 

gyarapodás is, amely napjainkban 
is tart. A jubileumi évfordulóról 
több eseménnyel  szeretnénk 
megemlékezni az elkövetkező 
hónapokban. Reményeink 
szerint a pandémia nem szól 
majd bele jelentősen a terveinkbe 
és méltó módon tudjuk a falu 
születésnapját együtt ünnepelni. 
 
Sok fejlesztési tervünk van erre 
az évre is, több pályázatot már 
január első napjaiban beadtunk. 
Sikeres elbírálás esetén két utca 
is szilárd burkolatot kaphat, a 
Bem utca, valamint a Hunyadi 
János utca lakói, és az arra 
közlekedők nem kis örömére. A 
tópart fejlesztése sem állhat meg: 

a szezonra üzembe állnak majd az 
új vízibiciklik, bővitjük a villamos- 
és az ingyenes wifi hálózatot is, 
új hőmérsékletet és a vízhőfokot 
kijelző órát helyezünk ki a partra. 
Három-három férőhelyes női-férfi 
szaniterkonténereket is szeretnénk 
telepíteni a csúszda mögötti részre.  
Bízom abban, hogy amit 
megálmodtunk az előttünk álló 
időszakra, meg is valósulhat, 
és a jubileumi évben még 
élhetőbbé tehetjük a falut,  
még vonzóbbá tudjuk tenni 
vendégeink számára a tópartot, 
a környezetét és az üdülőfalut is.  
 
Minden kunfehértói lakosnak 
kívánom, hogy a kitűzött céljaik, 
álmaik beteljesüljenek, és egy 
valóban  sikeres,  örömteli   évet  
zárhassunk majd 2022 év  végén. 
Sikeres, egészséges, bőséges, 
gazdag és boldog új évet 
kívánok mindannyiunknak!

    Huszár Zoltán polgármester



Kunfehértó Község 
Önkormányzata 2021. november 
30. napján benyújtotta pályázatát 
a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, 
„Külterületi helyi közutak 
fejlesztése” elnevezésű felhívásra.
A pályázatban a kunfehértói 
093/4 helyrajzi számú ingatlanon 
lévő közút burkolatának 
felújítását tervezi 842 m 
hosszon. Kunfehértó Község 
Önkormányzata a 093/4hrsz 
külterületi út burkolatfelújítását 
szándékozik végrehajtani. A 

beruházás kiemelten fontos, mivel 
az út a település belterületének 
határán fekve, kiemelten nagy 
mezőgazdasági forgalmat visel, 
valamint az itt elhelyezkedő tanyás 
ingatlanok lakói ezen az úton 
keresztül tudják megközelíteni 
a település központját. 
A projekt költsége 73.844.109 Ft, 
melyből 5% az önerő, amelyet 
az Önkormányzat biztosít.  A 
pályázat pozitív elbírálása esetén 
az építési munkálatok várhatóan a 
jövő év elején megkezdődhetnek.

SZILÁRD BURKOLATOT KAPHAT A RÉGI TSZ ÚT

Karácsony előtt cipősdoboz 
akciót szervezett a Közösségi 
Színtér és Könyvtár. – Huszonöt 
gyermeknek tudtunk ajándékot 
adni. Elsősorban a nagycsaládosok 
kaptak az adományokból. Sokan 
vettek részt ismét a gyűjtésben és 
mindenkinek hálás vagyok, de 
külön ki szeretném emelni Vajda 
Barbarát aki egymaga tizenkét 
cipősdobozt készített össze a 
gyerekeknek - közölte lapunkkal 
Törteli Anita intézményvezető.
A csomagokban fiúknak és 
lányoknak való játékokat, 

plüssfigurákat, gyermekruhákat,  
rajzeszközöket, kreatív 
foglalkoztatókat is kaptak a 

gyerekek, így az adományozóknak 
és a szervezőknek köszönhetően 
boldogabb lehetett a karácsonyuk.

SOK GYEREKNEK JUTOTT A CIPŐSDOBOZOKBÓL

VÉDŐKÖRZETI ZÁRLAT MADÁRINFLUENZA MIATT
A Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, mint eljáró 
élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság 
2021. december 28. nappal a 
madárinfluenza miatt  védőkörzetet 
rendelt el több Bács-Kiskun megyei 
településen,  köztük Kunfehértón 
is, emiatt a település határán, a fő 
közlekedési utakon „Védőkörzeti 
zárlat madárinfluenza miatt” 

feliratú táblákat helyeztek el. A 
baromfitartó gazdaságokra, háztáji 
udvarokra szigorú szabályozás 
vonatkozik, például a szárnyast 
a gazdaság/udvar kijelölt 
épületében zártan kell tartani, 
vagy úgy kell elkülöníteni, hogy ne 
érintkezhessenek a gazdaságban 
található többi baromfival 
vagy más, fogságban tartott 

madarakkal, továbbá a vadon élő 
madarakkal. A gazdaságok be-és 
kijáratánál járművek- és személyek 
fertőtlenítésére alkalmas eszközt és 
fertőtlenítőszert kell elhelyezni. A 
gazdaságba be- vagy onnan kilépő 
személyeknek be kell tartaniuk 
a madárinfluenza terjedésének 
megakadályozását célzó 
járványvédelmi intézkedéseket.



Összesen mintegy  350.000   
forint  értékben juttatott el 
ajándékcsomagot kunfehértói 
családok számára Karácsony 
alkalmából a Vöröskereszt 
kunfehértói alapszervezete. A 
darabonként háromezer forint 
értékű csomagokat fehértói 
gyermekeknek és családjuknak  
állították össze. Az adományozók 
között volt Kunfehértó 
Önkormányzata, a Magyar 
Vöröskereszt, az Arany Kapu 
Zrt., az  Extractum Pharma Zrt., 
a Szalai Gép Kft., Kádár Péter, 
Turcsik Mihályné, valamint sok 
önzetlen és jólelkű kunfehértói 

lakos. – A már hagyományos két 
gyűjtőpontunkon – a kunfehértói 
Coop Ábc-ben és a Rákóczi 
utcán a Pinceboltban kihelyezett 
gyüjtődobozokba összesen 
tizenhat csomagra elegendő 
adomány gyűlt össze, amelyeket 
nagy örömmel állítottunk össze és 
adtunk át az érintett családoknak, 
ezzel is hozzájárulva, hogy 
örömtelibb, egy kicsit boldogabb 
legyen számukra is az ünnep – 
tájékoztatta lapunkat  Kovács 
Mária, a helyi Vöröskereszt titkára. 
Az ajándékcsomagok házhoz 
juttatásában Csofcsics József 
és Horváth István segédkezett.            

AJÁNDÉKCSOMAGOT OSZTOTT A VÖRÖSKERESZT

ELKÉSZÜLT A  STREET WORKOUT PARK JÁRDÁJA
Végre biztonságosan és 
kényelmesen megközelíthetők az 
Erdei téren a fittneszeszközök. 
A térkőből készült járda teljes 
költségét az Önkormányzat 
finanszírozta, a kivitelezést 
pedig a Fehértó Non-Profit Kft. 
munkatársai végezték el. – Az 
Erdei tér valóban egy családbarát 

sportcentrummá válik: a 
két fittneszparkban minden 
korosztály megtalálja a számára 
leginkább megfelelő sporteszközt, 
és valóban meg is találják, és 
használják is azokat. A park 
teljes költsége bruttó 7.1 millió 
forint volt, amelyet Kunfehértó a 
Magyar Falu Program pályázatán 

nyert el 2021-ben, 100%-os 
támogatással. A Street Workout 
park közvetlen szomszédságában 
a kivitelező vállakozás már átvette 
a munkaterületet, így hamarosan 
egy igazán jól felszerelt, új  játszótér 
is várja majd a fehértói gyerekeket 
– mondta el érdeklődésünkre 
Huszár Zoltán polgármester.

"AZ ÉV TÁMOGATÓJA" CÍMET KAPOTT A POLGÁRMESTER
A sporttábor 20 éve ad otthont 
a Halas Fitness Egyesület 
edzőtáborainak. Az év végi 
gálaműsoruk alkalmával díjjal 
emlékeztek meg Huszár Zoltán 
rendszeres  támogatásáról.  – A 
tábor utolsó napján egy gulyást 
főztem a csapatnak. Általában 
mindig valami finomsággal lepem 
meg őket a zárónapon, persze nem 
azért, hogy plakettet kapjak érte. 
De nagyon köszönöm az egyesület 
vezetésének, hogy évről-évre 
nálunk tartják az edzőtáborokat, 
idén is szeretettel várjuk őket 
– mondta a polgármester. 



TÁRSADALMI MUNKA A TÓPARTON

SZARVAST GÁZOLT EGY PICKUP A FALU HATÁRÁBAN

Januárban minden hétvégén  
szombaton és vasárnap 
délelőttönként társadalmi 
munkára hívja tagjait a 
Kunfehértói Előre Horgász 
Egyesület. Így volt ez az év első 
hétvégéjén is, amikor a tavak 
körül, a hatályos szabályozás 
szerint levágták a nád nagy 

részét.  A mintegy 2 hektáron 
learatott nádat a Fehértó Non-
Profit Kft. közreműködésével 
szállították el. Tovább csökkent 
az összegyűjtött szemét 
mennyisége is, nagyjából 150 
liternyit szedtek össze a tavak 
körül a társadalmi munkában 
résztvevő egyesületi tagok. 

Totálkárosra tört egy 
autó, amely elgázolt egy 
szarvast a Kunfehértót és 
Jánoshalmát összekötő út 12-
es kilométerszelvényénél. Az 
autó Kunfehértó irányába 

haladt, amikor egy kanyar 
után jobbról, az árokból 
kiugrott a gímszarvas az útra. 
A gépkocsit vezető jánoshalmi 
férfi elmondta, a szemből 
érkező autók miatt nem tudta 
kikerülni az állatot, és elütötte. 
A mintegy 150 kilós szarvas a 
jármű alá került, ahol később 

el is pusztult. A tetemért a helyi 
vadásztársaság szakemberei 
jöttek. Egyikük elmondta, éjjel 
a szarvasok kijárnak a vetésre 
és napfelkeltével vonulnak 
vissza az erdős területre. 

Emiatt fokozottan figyelni kell 
a vadveszély miatt szürkülettől 
egészen a késő reggeli órákig. 
A műszaki mentés miatt a 
forgalom félpályán, rendőri 
irányítás mellett haladt 
az érintett útszakaszon. 
A helyszínre kiérkező 
kiskunhalasi hivatásos tűzoltók 

áramtalanították az autót. A 
rendőrség felhívja a figyelmet, 
hogy azokon a területeken, ahol 
magas az út menti növényzet, 
nem belátható a terep, illetve 
azokon az útszakaszokon, ahol 
vadveszélyre figyelmeztető tábla 
van kihelyezve kifejezetten 
óvatosan kell vezetni. A 
balesetek elkerülése érdekében 
fontos, hogy a sofőr ne csak 
előre, hanem folyamatosan 
figyelje az út mindkét oldalát 
is. Amennyiben vadat lát, 
lassítson, hiszen a vadállatok 
kiszámíthatatlanul viselkednek. 
Ha a vad már féktávolságon 
belül van és az ütközés 
elkerülhetetlen vészfékezzen 
és dudáljon, ne rántsa félre a 
kormányt, még ha így el is üti 
az állatot. Egy út menti fának 
vagy a szemben közlekedő 
gépkocsinak csapódva sokkal 
súlyosabb baleset következhet 
be. Vadelütés esetén rendőrt 
kell hívni, ugyanis a vadbaleset 
is közúti balesetnek minősül. Az 
elpusztult állatot senki ne vigye 
magával, az lopásnak számít.



CSIRKE RAKOTTAS

Az új esztendő első receptje egy igazi 
melengető, otthonos rakott étel. Viszonylag 
gyorsan elkészül, hiszen némi előkészület 
után a munka dandárját a sütő végzi. 
Kínálhatunk mellé salátát, vagy kompótot, 
de önmagában is tökéletes ebéd lehet és az 
sem baj, ha marad belőle vacsorára. Mivel 
ez idő tájt hajlamosak vagyunk a diétázós 
fogadkozásokra, ezért jó, ha tudjátok, hogy egy 
adag kevesebb, mint 400 kalóriát tartalmaz.

ELKÉSZÍTÉS

• 100 g füstölt sonka kockázva
• 2 csirkemellfilé
• 200 g főtt félbarna rizs
• 250 g csiperkegomba
• 100 g reszelt sajt
• petrezselyemzöld
• zsemlemorzsa
• só, bors

Besamel  hozzávalói:
• 3 evőkanál vaj
• 1-2 gerezd zúzott fokhagyma
• 3 evőkanál liszt
• só
• bors
• szerecsendió

1. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra. 
Vajazzunk ki egy kb. 20X20 cm-es sütőtálat, 
vagy tepsit, majd szórjuk meg morzsával. 
2. Ha van maradék sült csirke és főtt rizs, 
nyugodtan használd fel ehhez az ételhez. 
Ha nincs, főzzük meg a rizst. A felkockázott 
csirkemellet sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, 
majd pár perc alatt süssük össze a kockára 
vágott füstölt sonkával. Adjuk hozzá a szeletelt 
gombát, majd néhány perc pirítás után tegyük 
félre.
3. Készítsük el a besamelt: közepes lángon 
forrósítsuk fel a vajat, adjuk hozzá a fokhagymát, 
a lisztet és alacsony lángon, kevergetés közben 
pirítsuk addig, amíg egy kicsit felhabzik. 
Öntsük hozzá a meleg tejet, keverjük simára 
és főzzük 1-2 percig, vagy amíg besűrűsödik. 
Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint, reszeljünk rá 
szerecsendiót.
4. Keverjük hozzá a rizst, a csirkét, a sajtot 
és az aprított petrezselyemzöldet és öntsük az 
előkészített sütőtálba. Szórhatunk a tetejére 
is egy kis zsemlemorzsát, de ez a lépés el is 
hagyható.
5. Süssük 20-25 percig.
6. Tálaláskor szórjuk meg a tetejét apróra 
vágott petrezselyemzölddel. 

Jó étvágyat!

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK



- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

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

POSZTOBÁNYI LÁSZLÓ: ÚJÉVKÖSZÖNTŐ 2022
Sohasem volt még úgy, hogy valahogy ne lett volna 
– mondta mindig egykoron nagyapám, ha a jövőről 
kérdeztem. Mert a jövőre nem csak nagy léptékekben 
vagyunk kíváncsiak, hanem mindig értéket vonunk 
az előbbi év és a majdani várakozása között. Az 
év eleje általában szorongással indul, majd ahogy 
jönnek a napok, úgy oldódnak meg a problémák is! 
Nézzünk mindig előre, hagyjuk a múltat a hátunk 
mögött. Akkor is, ha nem volt annyira jó, mint ahogy 
azt szerettük volna! Ám, de a múlt nélkül nincs jövő, 
így aztán -  „messze jövendővel, komolyan vess 
össze jelenkort” – ahogy tette ezt Kölcsey, Huszt 
várának romjain... A folytatást szinte mindenki 
tudja... Úgy legyen! Magam is erre gondoltam 
az Újévi köszöntőm sorainak alkotása közben.

Vegyél most egy nagy levegőt,
ha nem elég egy, hát kettőt,
így készülj majd a holnapra! 
Felejtsd el a régi esztendőt,

jobbra készülj, ne rosszabbra! 

Ebben az évben azt kívánom,
maradj barátomnak barátom,
és ne tiltson senki sem tőlem!
Égjen mindig lelki lámpásom, 
az idei viharos esztendőben! 

Legyen béke az olajfák alatt,
akkor is, ha az ég ránk szakadt,
és hisszük, hogy nincs tovább! 

Engedd, hogy fogjam a kezed, 
ne legyen a butából ostobább! 

Engedd útjára, aki menni akar, 
maradjon magyarnak a magyar, 

és ne bántsa senki a másikat! 
A szó maradjon meg szónak,
akkor is, ha van már vádirat! 

Vegyél most egy nagy levegőt, 
a múltért ne okold a Teremtőt,
magadért élj így a holnapnak!

Kívánj egy boldogabb esztendőt, 
azoknak, akik erre szomjaznak!

Újévköszöntő 2022







VONATNAK HAJTOTT EGY AUTÓ KUNFEHÉRTÓ KÖZELÉBEN

A Kunfehértói Előre Horgász 
Egyesület sikeresen zárta a 2021-
es évet. – Az elmúlt szezon alatti 
telepítések felülmúlták az előzetes 
várakozásainkat. Év közben a hal 
ára jelentősen megemelkedett, így 
különösen örülünk, hogy ennek 
ellenére mintegy 90 mázsa hal 
került az egyesület gondozásában 
lévő vizekbe. Márciusban érkezett 
az első nagy adag, akkor a Fürdő 
tóba 800 kg, a II. és III. tóba 200-
200 kg hal került, így összesen 12 
mázsa ponty várta a szezonkezdő 
pecásokat. Ezen kívül 150 kg 
vegyes keszeget is telepítettünk a 

tavakba. Júniusban folytatódott 
a telepítés, három alkalommal 
összesen 2000 kg ponty került a 
vizeinkbe, majd szeptember utolsó 
napjaiban, az október 4-i Catch & 
Filézz – Feeder kupa & Halászlé 
főző verseny előtt újabb 1,1 tonna 
érkezett az I. tóba. Meg is volt az 
eredménye, a félnapos verseny  
ideje alatt, összesen közel 250 kg 
halat segítettek partra a pecások. 
November végén hatalmas adag 
vegyes keszeg lelt új otthonra: 
az I-es tóba 3500 kg, a III. tóba 
pedig 1000 kg uszonyos került – 
részletezte Monda Tamás tógazda. 

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának 
munkatársai vádemelést javasolnak 
a figyelmetlen sofőr ellen. Tavaly 
október 8-án késő délelőtt egy 36 
éves jánoshalmi férfi elautózott 
a Kunfehértó külterületén élő 
barátjához, akitől kölcsönkért 
egy utánfutót. Azt a kocsija 
mögé kapcsolta, majd hazaindult 
a járműszerelvénnyel. Vezetés 
közben azonban egy majdnem 
végzetes következménnyel járó 
hibát vétett: figyelmetlenül hajtott 
rá az útját keresztező vasúti 
sínre, ezért összeütközött az ott 
közlekedő menetrend szerinti 
személyvonattal. A baleset 
azért következett be, mert a 
gépkocsivezető könnyelműen 
figyelmen kívül hagyta a 
kihelyezett „Egyvágányú vasúti 
átjáró kezdete”, valamint az 
„Állj! Elsőbbségadás kötelező” 
jelzőtáblákat.  A gondatlan sofőr 
nyolc napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett, ám a vonaton 

utazók közül senki nem sérült meg. 
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztályának 
munkatársai az autó vezetőjét 
vasúti közlekedés biztonsága ellen 
gondatlanságból elkövetett vétség 
elkövetése miatt kihallgatták. Az 
ügy vizsgálata befejeződött, a 
keletkezett iratokat vádemelési 
javaslattal küldték meg az illetékes 

ügyészségre. Forrás: police.hu

JÓ ÉVET ZÁRT A KUNFEHÉRTÓI ELŐRE HORGÁSZ EGYESÜLET



A MEGYEI LAPNÁL IS FELFIGYELTEK A TOLLFORGATÓ FOCISTÁRA
Az őszi szezonban remekül 
teljesített a Kunfehértó a megyei 
harmadosztályú bajnokság Déli 
csoportjában, hiszen az élen zárt 
a csapat. De legalább ilyen jól 
teljesített a közösségi oldala is, 
amely tudósításaiban az egész 
ősz folyamán szellemesebbnél 
szellemesebb, újszerűbbnél 
újszerűbb elemekkel szórakoztatta 
az immáron nem csak 
kunfehértóiakat magába foglaló 
olvasótábort - számolt be róla a 
baon.hu. 
A megyei hírportál kérdésére 
az egyesület elnöke, Ficsór Béla 
elmondta, hogy nyár végén jött 
az ötlet, hogy talán fel kellene 
pörgetni a csapat facebook oldalát. 
Ezzel Bozsóki Viktort bízták meg. 
– Viktor maximálisan teljesítette 
a feladatot, hiszen az oldalunk 

látogatottsága a korábbiakhoz 
képest rekordokat dönt, nem is csak 
a csapatszurkolói követik most már 
a bejegyzéseket, hanem kívülállók 
is. Ráadásul nem is egy olyan 
szurkoló van, aki a bejegyzések 
hatására kezdett el a meccsre 
járni – fejezte ki elégedettségét 
az elnök. Bozsóki Viktor áll tehát 
lényegében az újítások mögött, 
no meg az egész csapat, amely a 
hangulatos beszámolókért cserébe 
elviseli, hogy – divatos szóval 
kifejezve – folyamatosan kapja 
az ívet, folyamatosan cinkeljék 
őket. No meg a csapat szállítja 
az eredményeket, biztosítva, 
hogy ne csak poénoknak 
köszönhetően legyen jó hangulat 
a kunfehértói gárda háza táján. 
Az idény végén készített összesítő 
figyelemreméltóan pedagógiai 

jellegű, az értékelésben közölt 
adatok ugyanis újfent mindenkit 
lerántanak a földre, annak ellenére, 
hogy az őszi első társaságról van 
szó. 
A baon.hu több, magát megnevezni 
nem kívánó kunfehértói forrása – 
tucatnyian vannak, mindannyian 
a kunfehértói felnőtt labdarúgó 
csapat tagjai – azt állítja, 
hogy Bozsóki Viktor focizni 
tulajdonképpen nem is tud, őt 
csak azért tartják a csapatnál, 
hogy a mérkőzésekről tudósítson, 
és beállni is csak azért állhat 
be, hogy minél testközelibbek, 
életszagúbbak legyenek a 
tudósítások - írja humorosan a 
portál. Bozsóki Viktor szellemes 
beszámolói itt olvashatók: 
facebook.com/KunfehertoKse 
Forrás: baon.hu, fotó: Pozsgai Ákos



Januárban minden csütörtökön, 
pénteken és szombaton lesz oltási 
akció - közölte a koronavirus.gov.
hu kormányzati portál. 
Az átoltottság további növelése 
és a járvány újabb hullámának 
megfékezése érdekében januárban 
minden csütörtök és péntek 
délután, és szombaton lesz oltási 
akció a kórházi oltópontokon 
és a kijelölt járásközponti 
szakrendelőkben, emellett a 
háziorvosok is szerveznek oltási 
akciónapokat. A következő oltási 
akció január 13. csütörtök és 
január 15. szombat között lesz. 
Ezúttal is előzetes időpontfoglalás 
nélkül és helyszíni regisztrációval 
lehet felvenni az oltást. Továbbra is 
kiemelten várják az oltatlanokat és 
azokat is, akiknek már 4 hónapnál 
régebben kapták meg a korábbi 
oltásukat. A központi oltópontokon 
továbbra is öt vakcina közül lehet 
választani. Az oltási akciónapokon 
a 12 év feletti korosztályt várják 
az oltópontokon. Az 5-11 éves 

gyermekek oltása továbbra is 
csak előzetes időpontfoglalással 
lehetséges a kórházi oltópontokon 
vagy a házi gyermekorvosoknál.
A megerősítő oltás mindenkinek 

javasolt, aki már 4 hónapnál 
régebben kapta meg az előző oltását. 
A harmadik oltás felvételével ismét 
80-90%-ra emelhető a védettség.

OLTÁS A HÁZIORVOSNÁL

Természetesen a háziorvosok is 
folytatják az oltást, januárban ők 
is szerveznek a rendelési időn 
kívüli oltási akciónapokat. A 
háziorvosok Pfizer, Sinopharm és 
Janssen vakcinákat igényelhetnek 
a megyei oltási munkacsoportokon  
keresztül. Aki a háziorvosánál 
szeretné felvenni az oltást, 
annak javasolják, hogy helyben 
tájékozódjon a helyi oltási 
akciónapokról. Az oltást jelentősen 
gyorsítja, ha az oltandó magával 
viszi kinyomtatva, kitöltve és 
aláírva a hozzájáruló nyilatkozatot. 

(Forrás: koronavirus.gov.hu)

OLTÁSI AKCIÓNAPOK JANUÁRBAN


