Kunmadaras Nagyközség Önkormányzatának
Polgármestere
Kunmadaras, Kossuth tér 1. 5321.

Tisztelt Hölgyem/Uram!
A település polgármestereként ezúton szeretném külön is megszólítani Kunmadaras
nagyközség azon korosztályát, akik sajnálatos módon a 2019. végén Vuhanban újonnan
kialakult vírus (koronavírus 2019, COVID-19.) által okozta megbetegedések elsődleges
veszélyeztetettjei.
Ön által is ismert, hogy Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett és az eltelt időszakban több intézkedést
vezetett be.
A koronavírus járványra tekintettel jelenleg a legfontosabb az időskorúak védelme,
támogatása. A Kormány ennek előmozdítása érdekében arra kéri a 70. életévét betöltött
személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el. Amennyiben a 70.
életévét betöltött személy vállalja, hogy otthon marad és erről önkormányzatunkat
tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodást önkormányzatunk biztosítja. Ennek megfelelően
önkormányzatunk feladata a 70. év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen
segítségre szorulók felmérése.
Kérem, ha Ön/Önök nem tudják fiatalabb és egészséges hozzátartozójuk, ismerősük, vagy akár
szomszédjuk bevonásával megoldani a napi bevásárlást, gyógyszerkiváltást, ebéd elkészítését,
stb. azt jelezzék önkormányzatunk felé az alábbi telefonszámok valamelyikén:
- 527-301
Gelei Mária ügyintéző
- 527-311
Kapás Józsefné
Önkormányzatunk azonban indokolt esetben az időskorúak segítését nem csupán a fenti
korosztály részére biztosítja, hanem minden otthon maradást vállaló 65. év feletti lakos
számára. A 65. év felettiek részére az önkormányzati rendeletben szabályozott módon, 50 %os díjkedvezmény biztosítása mellett: 300 Ft/nap térítési díj + 120 Ft/nap kiszállítási díj
ellenében - a fenti telefonszámok valamelyikén leadott igény esetén az ebéd kiszállítását
biztosítjuk. Ebben az esetben két darab ételhordót kell az igénylőnek beszereznie, melyet
minden nap tisztán, fertőtlenítve kérünk rendelkezésre bocsátani. Az ebéd megrendelésére
minimum egy hetes időtartamra van lehetőség.
Ezen túlmenően az érintett korosztály számára helyi vállalkozók bevonásával lehetőség nyílik
az alapvető élelmiszerek, háztartási cikkek megrendelésére és lakcímre történő kiszállítására
az alábbiak szerint:

Csenge Csemege
Takács Brigitta
Rendelések leadása:
Kiszállítás:
Csillag Csemege
Semseiné Fehér Ilona
Rendelések leadása
Kiszállítás:
Kati Csemege
Szabóné Király Katalin
Rendelések leadása:

Kunmadaras, József A. u. 42.

előző nap 8.00 h- 15.00 h-ig
az 59/950-657-es vezetékes számon
keddi és pénteki napokon
Kunmadaras, Lenkey J. u. 2.
előző nap 6.00 h - 12.00 h-ig
az 59/338-067-es telefonszámon
keddi és pénteki napokon
Kunmadaras, Kunhegyesi út 66/a.

Kiszállítás:
Vivien Csemege
Csikós-Botos Kft.
Rendelések leadása:

előző nap de. 9.00 h- 11.00 h-ig
az 59/327-770-es telefonszámon
keddi és pénteki napokon
Kunmadaras, Kálvin út 7. (Főtéri Csemege)
Kunmadaras, Örsi út. 15. (Újvárosi Csemege)
előző nap 12.00 h – 18.00 h-ig
a 06/30 8504736-os telefonszámon
keddi és pénteki napokon
Kunmadaras, Esze T. u. 26.
előző nap 8.00 h - 12.00 h-ig
az 59/357-623-as telefonszámon

Kiszállítás:

keddi és pénteki napokon

Kiszállítás:
Doma Sándorné
Rendelések leadása:

Az üzletek csak az általuk forgalmazott termékeket tudják kiszállítani a megrendeléseknek
megfelelően. Az árucikkeket előre csomagolva, ingyenesen lakcímre szállítják az érintett
boltok munkatársai. A termékek árát az azt kiszállító személynek a helyszínen kell készpénzben
nyugta ellenében kifizetni.
Önkormányzatunk és annak valamennyi dolgozója mindenben igyekszik az Önök segítségére
lenni. Tisztelettel arra kérem Önöket, hogy ha nincs olyan személy családjukban,
környezetükben, akikre támaszkodhatnának, hívják ügyintézőinket a megadott
telefonszámokon. (59/527-301, 59/527-311)
Kérem Önt/Önöket ne szégyelljenek segítséget kérni! A Kormány 2020. március 28-tól kijárási
korlátozást rendelt el, mely alapján a 65. életévüket betöltött személyek az
élelmiszerüzleteket, drogériákat, piacot és a gyógyszertárat kizárólag 9.00 óra és 12.00 óra
közötti időben látogathatják. Az üzletben rajtuk kívül ezen időszak alatt – az ott
foglalkoztatottak kivételével – más nem tartózkodhat.
Ennek ellenére a veszélyeztetett korosztályba tartozókat arra kérem, hogy MARADJANAK
OTTHON és ügyeik intézéséhez kérjenek segítséget.

Számomra különösen fontos a veszélyeztetett korcsoportba tartozók egészségének
megőrzése annak érdekében, hogy az általuk az évek során felhalmozott tudást és
tapasztalatot át tudják adni az elkövetkező generáció számára. Óvja egészséget annak
érdekében is, hogy ne kerüljenek veszélybe mindazon személyek, akik mindannyiunkért
dolgoznak a hétköznapokban! (orvosok, ápolók, élelmiszer boltokban dolgozók, kormányzatiés köztisztviselők …)
Közös érdekünk a Kormány intézkedéseinek, figyelemfelhívásainak és ajánlásainak betartása,
annak reményében, hogy ha bajba kerülünk lesz egy segítő kéz, amibe kapaszkodhatunk, lesz
aki gondoskodik majd rólunk!
Kérem, vigyázzanak magukra, maradjanak otthon és kérjenek segítséget!
Jó egészséget kívánva, üdvözlettel:
Kunmadaras, 2020. március 27.
Balogh Marianna
polgármester

