
Községi Közéleti havilap    XXii. évfolyam  10. szám    2016. október   Ára: 100 Ft

www.kunfeherto.hu

K a l a u zK a l a u z
u n f e h é r t ó iu n f e h é r t ó i

Zelk Zoltán: 
Október (részlet)

Kisöccsétől, Szeptembertől
búcsút vesz és útra kél,
paripája sűrű felhő,
a hintója őszi szél.

Sárga levél hull eléje,
amerre vágtatva jár,
félve nézi erdő, liget,
de ő vágtat, meg se áll.

Hová, hová oly sietve,
felhőlovas szélszekér?
Azt hiszed tán, aki siet,
aki vágtat, messze ér?

Zelk Zoltán: 
Október (részlet)

Kisöccsétől, Szeptembertől
búcsút vesz és útra kél,
paripája sűrű felhő,
a hintója őszi szél.

Sárga levél hull eléje,
amerre vágtatva jár,
félve nézi erdő, liget,
de ő vágtat, meg se áll.

Hová, hová oly sietve,
felhőlovas szélszekér?
Azt hiszed tán, aki siet,
aki vágtat, messze ér?

A Szüreti Napon 
a Sóstó Csárda  finom 

gulyáslevessel vár 
mindenkit ebédre. 

Ár: 750 ft/adag
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FELHÍVÁS
Kunfehértó Község területén keletkezett 

zöldhulladék szállítása ügyében
Tisztelt kunfehértói Lakosok!

Tisztelt kunfehértói ingatlan Tulajdonosok!

Kunfehértó Község területén a hulladékszállítási feladatokat, 
mint közfeladatot a KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: KUN-
SÁG-HALAS Nonprofit Kft.) látja el, melynek Kunfehértó Kö-
zség Önkormányzata is alapítója és tulajdonosa más önkormány-
zatokkal egyetemben. 

A hulladékszállítási feladatokhoz szükséges gépekkel és en-
gedélyekkel a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. rendelkezik, 
ezért ezt a feladatot Kunfehértó Község területén a jelenleg 
hatályos jogszabályok alapján csak a KUNSÁG-HALAS Non-
profit Kft. végezheti.

A hulladékszállítási feladatokhoz tartozik az ingatlanon ke-
letkezett zöldhulladék elszállítása is, melynek kezeléséről és 
adott esetben az elszállításáról az ingatlan tulajdonosának kell 
gondoskodnia.

A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. az alábbi feltételekkel és 
rendszerességgel végzi a zöldhulladék elszállítását: 

- az ingatlan előtti közterületre kell kihelyezni a gyűjtési napon 
reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint 
hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg 
tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen:

Kerti hulladék:
- kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally maxi-

mum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe 
kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3-t,

- műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú 
növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb ap-
ró zöldhulladék.

Udvari hulladék:
- műanyag zsákokban fűrészpor, faforgács, száraz szalma.
Konyhai hulladék:
- műanyag zsákokban zöldség- és gyümölcsmaradványok, 

kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 
élelmiszer-maradék.

Szállítási időpontok:
2016. május 23. hétfő, június 20. hétfő, július 18. hétfő, au-

gusztus 15. hétfő, szeptember 12. hétfő, október 10., hétfő, no-
vember 7. hétfő, december 5. hétfő.

2017. január 2., 30. hétfő, február 27. hétfő, március 27. hét-
fő, április 24. hétfő.

Nem történik meg az elszállítás, ha:
- nem a fenti feltételeknek megfelelően történik a zöldhulla-

dék gyűjtése,
- zsákos gyűjtés esetén nem a KUNSÁG-HALAS Nonprofit 

Kft. által biztosított zsákba történik a zöldhulladék összegyűjté-
se (cég által biztosított biológiailag lebomló zsák),

- a zöldhulladék kommunális hulladékkal keveredik,
- a zöldhulladék települési szilárd hulladékot is tartalmaz,
- a zöldhulladék állati ürüléket vagy azzal szennyezett anya-

got tartalmaz.
Kérünk minden Tisztelt kunfehértói Lakost és Ingatlantulajdo-

nost, hogy a fentiek figyelembe vételével és betartásával szíves-
kedjenek eljárni az ingatlanon keletkezett zöldhulladék gyűjté-
se és elszállítása ügyében és az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel a 
KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft.- t keressék, mert csak ő jogo-
sult eljárni az ügyben.

Aki nem rendelkezik a KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. által 
biztosított biológiailag lebomló zsákkal, az igényelni tud az ügy-
félszolgálaton (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.), majd 
amikor szállításra kerül sor, akkor új zsákot biztosítanak.

Tájékoztatásként jelezzük, hogy a közterületen elhelyezett, il-
letve tárolt zöldhulladék – figyelembe véve az előzőekben leírta-
kat – szabálysértésnek minősül és büntetendő.

Kunfehértó, 2016. október 4.
Huszár Zoltán polgármester 

Kunfehértó Község Önkormányzata
Csernák Lajos ügyvezető

 FEHÉRTÓ Non-profit Kft.

P á l y á z a t!
Kunfehértó Község Képviselő-testülete a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójára 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára 
önkormányzati ösztöndíjpályázatot ír ki 
„A” típusú (jelenlegi felsőoktatási hallgatók) és  
„B” típusú (felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók) 
önkormányzati ösztöndíjrész elnyerésére.
A pályázatokat 2016. november 8-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázat részleteiről a www.emet.gov.hu honlapon, vagy  a Polgármesteri Hivatalban tájékozódhat.

Polgármesteri Hivatal
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Kunfehértó Község Önkormányzatának Polgármestere
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CX-

CIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala

Jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) be-
kezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői 
feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 
valamint a Képviselő-testület 14/2001. (XI.15.) rendelete és a 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
* Magyar állampolgárság,
* Cselekvőképesség,
* Büntetlen előélet,
* Egyetem, igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi dokto-
ri vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
* jogi vagy közigazgatási szakvizsga, illetve a Közigazgatási 
Továbbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatá-
si jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott 
mentesítés, 
* közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási veze-
tői gyakorlat
* B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
* a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint ké-
szített fényképes, szakmai önéletrajzot
* iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok 
másolata
* 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt
* a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy: hozzájárul a 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezelé-
séhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához,
* nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnok-
ság alatt,
* munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn,
* nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely 
miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
* nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásá-

nak vállalásáról,

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* Közigazgatási terület helyi ismerete.
* jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat
* országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi választáson szer-
zett szakmai tapasztalat
* Anyakönyvi szakvizsga
* közbeszerzési referens képesítés
* uniós pályázatok lebonyolításában szakmai tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától 
tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további informáci-
ót Huszár Zoltán polgármester nyújt, a 06-77-507-101-es 
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
* Postai úton, a pályázatnak a Kunfehértó Község Polgár-
mesteri Hivatala címére történő megküldésével (6413 Kun-
fehértó, Szabadság tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 9/2016, va-
lamint a munkakör megnevezését: Jegyző.
* vagy
* Személyesen: Huszár Zoltán polgármester, 6413 Kunfehér-
tó, Szabadság tér 8.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, 
rendje:
A polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályá-
zatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hi-
ánypótlásnak nincs helye. A formai feltételeknek megfelelő 
pályázatok elbírálása után a polgármester a kiválasztott pályá-
zókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A polgár-
mester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alap-
ján dönt a jegyző kinevezéséről. A polgármester fenntartja a 
jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
* www.kunfeherto.hu, Kunfehértói Kalauz
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 19.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfej-
lesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigaz-
gatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Tájékoztató
A KSH 2016-ban mikrocenzust, más néven kis népszámlását 

tart. A minta a lakások 10%-ra terjed ki, mely 2148 települé-
sen mintegy 440 ezer háztartást érint, köztük kunfehértói la-
kásokat is.

A legfontosabb tudnivalók a népszámlálással kapcsolatban:
* az adatfelvételre 2016.október 1-je és november 8-a között 

kerül sor 
* a mintába került háztartásban élők számra a válaszadás 

kötelező
* október 1. és 9. között lehetőség lesz a kérdőív internetes 

kitöltésére
* október 10. és november 8. között pedig számlálóbiztos ke-

resi fel azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az önkitöl-
tés lehetőségével

Bővebb információ: Czeglédi Tímea timea.czegledi@ksh.hu 
vagy 76/505-139, ill. www.ksh.hu/mikrocenzus2016

Együttműködésüket előre is köszönjük!
Kristóf Andrea

Kunfehértó Község Aljegyzője

Tájékoztató
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tá-

jékoztatása szerint Bács-Kiskun megyében

2016.október 01-
október 15. között

zajlik a rókák 2016.évi őszi, veszettség el-
leni, orális immunizálási kampánya.

A vakcina kiszórási munkálata-
it repülőgépek végzik.

Szíves megértésüket köszönjük!

Figyelem!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kis-

kunhalasi Járási Hivatalának főállatorvo-
sa Kunfehértó közigazgatási területére eb-

zárlatot és legeltetési tilalmat rendel el 
ebekre, macskákra és legelő ál-

latokra vonatkozólag

2016. október 01-
október 21-ig

 
rókák veszettség elleni orális immunizálása/ol-
tóanyagot tartalmazó csalétek kiszórása/ miatt.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk 

Kunfehértó Község 
külterületén élőket a
2016.10.28-án 14 órai 

kezdettel 
megrendezésre kerülő

TANyAFóruMuNKrA.

Helyszín: 
II.k.101. Szalai gép 

Kft. telephelye

Mindenkit szeretettel várunk!

Kunfehértó Község Önkormányzata
Horváth István tanyagondnok

Új idõpontban
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunha-

lasi Járási Hivatala ügysegédjének fogadóórája 2016. 
szeptember 01-től megváltozott. 
A fogadóóra ideje: minden szerda du. 13-15 óráig 
Az ügysegéd által ellátandó feladatok:
- alanyi jogcímen járó közgyógyellátás
- normatív jogcímen járó közgyógyellátás
- ápolási díj
- időskorúak járadéka
- egészségügyi szolgáltatásokra való jogosultság
A fogadóóra helyszíne: Polgármesteri Hivatal 

Lakossági Hirdetés!
Kunfehértón közművesí-

tett építési telkek eladóak!
Érdeklődni 

a 70/211-6534-es telefonszámon lehet.
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Megalakult a 
Fehértó Non-profit Kft.

Kunfehértói Községi Önkor-
mányzat Mosolyvár óvoda
a „Közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló” 1992. évi XX-
XIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet
Kunfehértói Községi 

Önkormányzat Mosolyvár óvoda 
óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű előreláthatólag 2017. augusztus 31-ig tartó 
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6413 Kunfehértó, Ady Endre utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok:
óvodapedagógusi teendők

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, diploma másolat
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2016. november 1. napjától tölthe-
tő be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harnó-
czi Erzsébet nyújt, a 0677407137 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kunfehértói Községi Önkormány-
zat Mosolyvár Óvoda címére történő megküldésével (6413 
Kunfehértó, Ady Endre 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 326/2016 , 
valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
- Elektronikus úton Harnóczi Erzsébet részére a kfto.ovoda@
gmail.com E-mail címen keresztül
vagy
- Személyesen: Harnóczi Erzsébet, Bács-Kiskun megye, 6413 
Kunfehértó, Ady Endre 4. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 27.

A Képviselő Testület dön-
tése értelmében megalakult a 
100 %-os önkormányzati tu-
lajdonban álló Fehértó Non-
profit Kft.  település-üze-
meltetési, kulturális és egyéb 
önkormányzati feladatok 
ellátására.

Kunfehértó Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete 68/2016. (VII.18.) Kt. 
sz. határozatában döntött a 
FEHÉRTÓ Önkormányzati 
Közszolgáltatási és Kulturális 
Non-profit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság (továbbiakban 
Kft.) meglapításáról. A dön-
tést indokolta, hogy az ön-
kormányzat egyes kötelező 
feladat ellátásait rugalmasab-
ban, ezáltal hatékonyabban, 
továbbá – az egyes természeti 
adottságok üzleti célú kihasz-
náltságának növelésével – ke-
vesebb saját forrás ráfordítás-
ból tudja megvalósítani.

Az előkészítő munkálatok 
lassan a  végére érnek, októ-
bertől teljes kapacitással mű-
ködik az új cég.

Csernák Lajos ügyvezető 
igazgatót kérdeztük a  Kft. 
indulásával kapcsolatban.

Milyen változásokat hoz az 
október?

Vélhetően csökkeni fog a 
napi átlaghőmérséklet és töb-
bet fog esni az eső. A viccet 
félre téve, de mégis az elő-
ző példánál maradva jelen-
tős változásokkal nem kell 
számolni a 2016. évben, il-
letve ami változások lesznek 
azok szinte természetesnek 
vehetőek. Azokat a munka-
folyamatokat, településüze-
meltetési feladatokat fogjuk 
ellátni, mint amiket az ön-
kormányzat is ellátott, ter-
mészetesen egyes esetekben 
új engedélyeket kell kérni és 
nyílván a számlákon sem az 
önkormányzat fog szerepelni, 
hanem a kft. Azon esetekben, 
ahol a kft. az önkormányzat 
helyébe lép az üzleti part-
nereket kiértesítjük, továb-

bá ahol szükséges szerződést 
módosítunk.

Milyen tervek vannak az év 
hátralevő részére?

A Kft. 2016. augusztus 10-
vel alakult, de az önkormány-
zati feladatok átvétele 2016. 
október 1-től kezd megvaló-
sulni a feladat ellátási szer-
ződések jogszabályok általi 
hatályba lépésének és enge-
délyeztetési eljárások függ-
vényében. A Kft. célja 2016. 
évre vonatkozólag a műkö-
déshez szükséges kötelező, il-
letve indokolt szabályozott 
jogi, gazdasági és ügyvite-
li háttér megteremtése, mely 
magában foglalja a 2017. év-
re való felkészülést.

Mind az alapító és egyben 
100%-os tulajdonos Önkor-
mányzat, mind a Kft. számá-
ra fontos, hogy a köztük lévő 
együttműködés világos, át-
látható formában valósuljon 
meg, mely a későbbi üzemelés 
során nem akadályozza a fel-
adatok gördülékeny ellátását.

A szervezeti-működési struk-
túra kialakítása után melyek 
a legfontosabb feladatok?

Az Önkormányzat egyértel-
mű szándéka volt egy non-
profit gazdasági társaság lét-
rehozása, melynek célja, hogy 
akár a közfeladatok ellátá-
sa során, akár a Kft. rendel-
kezésére bocsátott eszközök 
– közfeladatok ellátását nem 
veszélyeztető módon – üzle-
ti célú hasznosítása során ke-
letkezett bevételt a község 
közszolgáltatásaira, illetve az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő infrastruktúrák fejleszté-
sére lehessen fordítani.

Mindenképpen fel kell mér-
ni az átadott feladatokkal 
kapcsolatban, hogy mely fel-
adatok esetében lehet több-
letbevételre szert tenni és 
ehhez milyen fejlesztések 
szükségesek, majd a fejleszté-
sekhez pedig forrást keresni. 
A forrásoknál az önkormány-
zattal egyetemben a pályáza-
ti lehetőségek maximális ki-
használása a cél. 
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Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási
gépek és klímák javítását, karbantartását. 

NAgy LÁSZLó
háztartási gépszerelő

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

Védőnő ajánlja
Fejtetvesség

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2016-ban is várja régi és új előfizetőit,

ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket

a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.

Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó 
Tábor utca 27.   Tel.:06/70/3404540

Vége a nyári szünetnek, a gye-
rekek újra közösségekbe kovácso-
lódtak. Egy zárt közösségben bi-
zonyos betegségek könnyebben 
terjednek. Igaz, a fejtetvesség nem 
betegség, de a közösségi élet kel-
lemetlen velejárója is lehet. Tév-
hit az, hogy a tetű csak az ápolat-
lan fejen érzi jól magát, mondhatni 
ez a kis bogár nem válogatós fajta. 
Nincs tekintettel korra, nemre, be-
osztásra, rangra és vagyonra, egy-
szerűen a táplálékát, a vért keresi. 

A kis kobakok összedugásával, 
fésűk, sapkák, ágyneműk össze-
cserélésével bárki hazaviheti a kel-
lemetlen, apró rovarokat. 

A fejtetű kb. 2-5 mm nagyságú, 
fürge kis élősködő, amely vérszívás 
útján táplálkozik. A legjobb hely 
számára a hajas fejbőr, itt megte-
lepszik, táplálkozik és szaporodik. 
Általában szürkés, barnás színű, de 
ügyesen alkalmazkodik a haj színé-
hez, ezért is nehéz észrevenni. A 
tetvek táplálkozás során, a csípés 
helyén a nyálát a bőrbe fecsken-
dezi, ezáltal egy helyi allergiás re-
akció jön létre, melynek jellegzetes 
tünete a viszketés.

Ovális alakú petéit serkének ne-
vezzük, ezeket erős cementes 
anyaggal a hajszálak tövéhez ra-
gasztja. A legtöbb serke, általában 
a halánték és a tarkótájon találha-
tó. A serke a hajszál növekedésével 
a hajas fejbőrtől távolodik, ebből 
következtethetünk a tetvesség idő-
pontjára. A tetvek olyan 7-8 nap 
alatt kelnek ki, és hamar ivaréret-
té válnak. 

Felderíteni nehéz őket, egyedül 
csak a serkék árulkodhatnak fejte-
tű jelenlétéről. Bogárral ritkán le-
het találkozni, mert igen gyorsak, 
és nem szeretik a fényt. A serke 
korpától való elkülönítése sok eset-
ben igen nehéz. A serke a korpával 
szemben nehezen lehúzható a haj-

szálról, illetve két köröm között ös-
szenyomva pattanó hangot ad (vi-
gyázat! A kikelt, és elpusztult serke 
nem ad ki ilyen hangot)

Kezelése aránylag egyszerű. A 
gyógyszertárakban beszerezhető 
tetűirtó szerek a tetveket és a ser-
kéket rövid időn belül biztosan el-
pusztítják. Nagyon fontos, hogy a 
kezelést a szerhez mellékelt hasz-
nálati utasítás szerint végezzük el, 
különben nem hatásos! A kezelést 
pár nap vagy 1 hét elteltével cél-
szerű megismételni. Az elpusztult 
serkéket minden esetben a hajszál-
ról el kell távolítani, ami nem egy-
szerű, és elég türelmet igénylő te-
vékenység, mind a gyerek s mind a 
szülő részéről. A serkék a hajszálról 
ecetbe mártott sűrű fogazatú fésű-
vel, két körmünk közé fogva, eset-
leg csipesszel történő lehúzással, 
vagy egyszerűen a hajszálak levá-
gásával érhető el. 

Emellett fontos a fésűk, sapkák, 
ágyneműk, és minden olyan esz-
köz és ruhadarab mosása, amely 
a hajjal érintkezett. Fertőzés ese-
tén a családtagok kezelése is szük-
séges, az esetleges visszafertőzés el-
kerülése érdekében. 

Gyermekközösségekben az isko-
la-egészségügyi hálózat (védőnő/
orvos) szeptemberben, januárban 
és áprilisban – de a fejtetvesség elő-
fordulásakor soron kívül is szűrő-
vizsgálatot végezhet. 

Mindezek mellett az otthoni 
rendszeres megfigyelés is célrave-
zető, a gyors és hatékony megelő-
zés és kezelés érdekében. 

Szeptemberben első alkalom-
mal szerveztünk Csere-Bere Bör-
zét a Tájház udvarában. Sokan ki-
pakoltak, hogy eladják/elcseréljék 
régi, megunt, feleslegessé vált dol-
gaikat és vásárlók is szép számmal 
akadtak.

Hír: Sarok Zsófia védőnő

Iskolai hírek
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az Őszi szünet előtti 
az utolsó tanítási nap október 28-án, a szünet utáni első tanítási  

nap november 07-én lesz.
Jó pihenést kívánunk a szünetre!

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk a község lakóit

a 2016.október 21-én 
pénteken, 11 órakor tartandó

Október 23-i ünnepi 
megemlékezésünkre 

a Sportcsarnokba

emlékezzünk együtt az 1956-
os forradalom hőseire!

Kunfehértói Általános Iskola
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Közérdekû információk
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
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00
Tel.: 77/407-103 vagy 
        06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Rendel : Dr Úrfi Edit
Kedd 14.00-16.00  
Csütörtök 13.00-16.00
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00 
páratlan héten 13.00 - 14.00 
Tel.: 77/407-622 
vagy 06/20/8074447
Rendel: Dr Székács István
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00 
Tel.: 77/407-103 
vagy 06/30/2490979

Védőnői 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 

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

Víziközmű 
társulat
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 06/77/407-065
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Kedd, Péntek:   07.30-12.00
Szerda: 13.00-18.00

műVelődési Ház és könyVtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 77/407-065

Nyitva tartás:
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Rendezvény esetén külön 
nyitvatartással.

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

mosolyvár 
Óvoda
Kunfehértó Ady e. u. 4.
Vezető: Harnóczi Erzsébet
Tel.: 77/407-137

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

telePülésüzemeltetés 
Lukács Tamás
Kunfehértó, Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
Tel.: 06/30/5528184

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

edf dégáz kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Kertész utca 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök:  ----
Kedd:   16:00-20:00 
Péntek:  8:00-12:00
    
démász kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Mátyás tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00  
Szerda: 14:00-18:00 

kiskunVíz  munkatársai 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540
fogorVosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/507-011
Rendel : Dr. Herczeg László
Hétfő 08.00-12.30
Kedd 14.00-18.00
Szerda 13.00-18.00
Péntek 08.00 -12.30

fogorVosi magánrendelés
Kunfehértó Rákóczi u. 26. 
Tel.: 06/30/2198386
Rendel: Dr. Böszörményi József
péntek 15.00 - 17.00  
szombat 09.00 - 11.00

gyÓgyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11. 
Tel.:06/77/407-012
Nyitva tartás: 
Hétfő, Szerda, Péntek: 08.00-16.00
Kedd, Csütörtök: 09.00 - 17.00

rendőrség 
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

Kisgépek gyártását,

javítását, 

lakatos- és esztergályos 

munkát vállalok.

Huszár Sándor e.v.

géplakatos mester

Tel.: 0630/34-62-610
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CZIBOLYA  JÓZSEF
zenész

Telefon: +3630/9076877
e-mail: czibolya83@gmail.com

www.koktelzene.hupont.hu

Igény esetén „KOKTÉL DUÓ” 
felállásban két személlyel!

BÁLOK, LAKODALMAK, CÉGES BULIK, HÁZIBULIK

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

Anyakönyvi Hírek

Házasságot kötöttek:
Tósaki Anikó és Törteli Tibor

2016.09.17.
Sok boldogságot!

     
Elhunytak:

      Fodor Antalné (szül:1944.)
      Nácsa Jánosné (szül:1957.)

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!

K Ö S Z Ö N T J Ü K

  Köszöntő

Lakos Benőnét 
az Óvoda utca 2-ben, 
aki szeptember 10-én 

ünnepelte 91.

Szilágyi Mihályt 
a Szabadság tér 3-ban, 
aki szeptember 7-én 

ünnepelte 90.

Csatári Sándornét 
az Ady E.u.12-ben, 

aki szeptember 20-án 
ünnepelte 86.

Magyar Mihálynét 
a Kossuth u. 23-ban, 
aki szeptember 2-án 

ünnepelte 85.

Kecskés Antalnét 
a Jókai utca 45-ban, aki 

szeptember 9-én 
ünnepelte 85.

Jónás Vencelt 
az Arany J.u.10-ben, 
aki szeptember 11-én 

ünnepelte 84.

Tegzes Károlyt 
a Rózsa utca 2-ben, 
aki szeptember 2-án 

ünnepelte 82.

Mészáros Ferencnét 
a Viola utca 1-ben, 
aki szeptember 7-én 

ünnepelte 82.

Gömzsik Péternét 
a József A. u.31-ben, 
aki szeptember 13-án 

ünnepelte 82.

Pintér Károlynét 
a IV.k.21-ben, 

aki szeptember 18-án 
ünnepelte 81.

Pintér Józsefnét 
a Rákóczi utca 7-ben, 
aki szeptember 22-én 

ünnepelte 81.

Huszár Jánosnét 
a Rákóczi utca 9-ben, 
aki szeptember 1-én 

ünnepelte 80.

Kis Istvánt 
a Kossuth utca 12-ben, 
aki szeptember 10-én 

ünnepelte 80.

László Jánosnét 
a III. k. tanya 9-ben, 
aki szeptember 11-én 

ünnepelte 80.

születésnapját.
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Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2016-ban, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot. 

Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor If-
júsági Klubjában mi megoldjuk programját.

Gondolja át! Mindent egy helyen.

Horti Norbert vállalkozó Tábor utca 27.  
Tel.:06/70/3404540

Kiadja: 
Kunfehértó Község 

Önkormányzata
Megjelenik: 

havonta 400 példányban
Szerkesztõség címe: 

6413 Kunfehértó,  Béke tér 3. 
Telefon: 77/407-065

e-mail: kfto.muvhaz@gmail.com
Tördelés 

és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.

Kiskunhalas

www.kunfeherto.hu

K a l a u z
K u n f e h é r t ó i

Szolgáltatásaink:
• szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés
• díszítőfestés, díszlécek, rozetták
• laminált padló, padlószőnyeg lerakás

Elérhetőség: Torma Tamás
 Tel.: +36 30 508 2733, +36 30 913 8507
 6413 Kunfehértó, Rákóczi u 65.
 e-mail: torma.tamas.83@gmail.com

Szobafestés
 Mázolás
 Tapétázás

Kunfehértói Kalauz
Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény

A kivágott és megírt hirdetési szelvény leadási határideje minden 
hónap 20-ig. Leadható a Művelődési Ház és Könyvtárban szemé-
lyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A 
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!

A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámá-
nak megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség len-
ne rá. _____________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfe-
hértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt 
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.   

                                        ______________________________
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Sporthírek
Foci eredmények

SZILÁDY RFC-KUNFEHÉRTÓ KSE 3-3
Hazai góllövők: Bozsóki Viktor, Torma Dániel Szabolcs, Ba-

lázsevics Péter

KUNFEHÉRTÓ KSE-KISKUNHALASI FC II.-SPARTACUS 
10-0

Hazai góllövők: Doszpod József (2), Torma Dániel Szabolcs 
(2), Babud Tamás Imre, Bozsóki Viktor, Bozsóki Imre (2), Su-
ba László, Balázsevics Péter

BÁCSBOKODI SK-KUNFEHÉRTÓ KSE 2-0

KUNFEHÉRTÓ KSE-GARAI KSE 5-1
Hazai góllövők: Szabó Tamás (3), Kovács Tamás, Bozsóki 

Viktor

Hajrá KSE!

Puskás Intézet; Szöllősi györgy 
Puskás Ferenc - A legismertebb magyar

Fényképes életrajz minden idők ta-
lán legjobb futballistájáról

A kiadvány közérthető formában és terjedelemben, sok látványos kép-
pel nyújt az érdeklődő számára is kielégítő és könnyen befogadható 
választ arra a kérdésre, hogy „Ki volt Puskás Ferenc?”. Tartalmazza a 
fontos történelmi és sporttörténelmi tényeket, a személyes életút fordu-
lópontjait, és a társadalmi, politikai hátteret éppen csak annyiban, ami 
az egész Puskás-sztori megértéséhez szükséges. Kiderül belőle, hogy mi-
ért kiemelkedően fontos Puskás Ferenc életműve, amely százmilliók és 
generációk életébe hozott örömet és kulturális élményt a XX. században, 
öt kontinensre vitte el a futball előítélet-mentes, egyesítő erejű jótékony 
üzenetét, miközben Puskás Ferencet mindig Magyarországgal azonosí-
tották, ahogyan ő is saját magát.

Moyes, Jojo
Mielőtt megismertelek

Louisa Clark elégedett az életével. Szereti a csendes kisvárost, ahol szü-
letése óta él, a munkáját a kávézóban. Szereti a családját, a zsúfolt há-
zat, ahol apjával, anyjával, az egyik nagyapjával, a család eszének tartott 
nővérével és annak ötéves kisfiával együtt lakik. És talán még Patricket is 
szereti, a barátját, akivel már hét éve vannak együtt. Ám egy napon Lou 
szépen berendezett világában minden a feje tetejére áll: a kávézó váratla-
nul bezár, és hogy továbbra is támogatni tudja a családját, Lou elvállalja 
egy férfi gondozását, aki súlyos balesete után mogorván tölti a napjait.

Will Traynor gyűlöli az életét. Hogy is ne gyűlölné, amikor egyetlen 
nap alatt mindent elveszített? A menő állása Londonban, az álomszép 
barátnője, a barátai, az egzotikus nyaralások - mindez már a múlté. A je-
len pedig nem is lehetne rosszabb: nem elég, hogy önállóságától és mél-
tóságától megfosztva vissza kellett térnie a szülővárosába, most még egy 
új gondozót is felvettek mellé, anélkül, hogy kikérték volna a vélemé-
nyét. A lány elviselhetetlenül cserfes, idegesítően optimista és borzalma-
san felszínesnek tűnik. Lou-nál és Willnél különbözőbb két embert ke-
resve sem találhatnánk. Vajon képesek lesznek-e elviselni egymást, és 
- pusztán a másik kedvéért - újraértékelni mindazt, amit eddig gondol-
tak a világról?

Musso, guillaume
Az angyal hív

New York. Kennedy repülőtér. A zsúfolt csarnokban egymásnak üt-
közik egy férfi és egy nő. Némi vita után mindketten folytatják útjukat. 
Madeline és Jonathan korábban soha nem találkozott, és soha nem kel-
lett volna viszontlátniuk egymást. De a holmijukat összeszedve véletle-
nül elcserélik a mobiljaikat. Mire észreveszik a tévedésüket, már 10 ezer 
kilométer választja el őket egymástól: a nőnek virágboltja van Párizs-
ban, a férfi egy San Franciscó-i éttermet vezet. Kíváncsiságuknak enged-

Könyvajánló ve mindketten átnézik a másik telefonjának tartalmát. Kettős indiszk-
réció és egy nagy felfedezés: életüket összeköti egy titok, amelyről azt 
hitték, sikerült örökre eltemetniük.

Stiefvater, Maggie
Spirit Animals - Szellemállatok 2. könyv

A hajsza
Kezdődik a hajsza! Erdász világában csak kevesen tudnak olyan szel-

lemállatot megidézni, mint amilyet Conornak, Abekének, Meilinnek és 
Rollannak sikerült. Olyan kapcsolat fűzi őket a szellemállatukhoz, mely 
révén emberfeletti képességek birtokába jutnak. De mi van akkor, ha 
másképp is lehet szellemállatot szerezni? Mi van, ha mesterségesen is 
létrehozható a kapcsolat, és így az ember teljes hatalmat szerezhet? És 
mi történik, ha mindezt olyasvalakinek ajánlják fel, aki határtalanul ön-
ző? A négy fiatalnak még ideje sem volt összemelegedni, és szellemálla-
taik képességével sincsenek igazán tisztában. Ennek ellenére szembe kell 
szállniuk egy brutális ellenféllel, aki minden szabályt megszeg, hogy le-
győzze őket.

Leiner Laura
Késtél

Bexi-sorozat 1. kötet
Budai Rebeka élete tizenhat évesen fenekestül felfordult, amikor posz-

tolt a barátja falára egy szemrehányó, egy szál gitáros dalt, a Késtélt. Azó-
ta ő Bexi, aki immár a második lemezén dolgozik, a dal ugyanis óriási slá-
ger lett és országos hírnevet hozott számára. Körte, a tetoválóművészből 
avanzsált menedzser épp egy tévés fellépést szervezett le a Pop/Rock sztár 
leszek! döntőjébe, ahol Beki a legesélyesebb versenyző duettpartnere lesz. 
Nagy Márk nemcsak az énekhangjával, hanem külsejével is belopta magát 
a női nézők szívébe, de Bekivel már nehezebb dolga lesz...

Kinney, Jeff
egy ropi naplója 10.: Régi szép idők

régen minden jobb volt. Vagy mégsem?
Greg Heffley is ezt a kérdést teszi fel magának, amikor a városa úgy 

dönt, egy időre hanyagolja az elektromosságot. Csakhogy a modern vi-
lágnak igenis vannak szépségei, a régimódi életet pedig nagyon nem 
Gregnek találták ki. A feszültség egyre csak nő a Heffley-házban és azon 
kívül is: Greg vajon át tudja ezt vészelni? Vagy a „régi szép idők” leisko-
lázzák szegényt?
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Horgásztanya avató 
és I. Kunfehértó Feeder Kupa

Mozgalmasan telt az elmúlt hét 
és a hétvége a Kunfehértói Elő-
re Horgászegyesület háza táján. 
Szeptember 21-én 10 mázsa pon-
ty és 10 mázsa egyéb vegyes hal 
került a horgászvizekbe, majd 
szombaton rendeztük meg – ha-
gyományteremtő célzattal – az I. 
Kunfehértó Feeder Kupát, végül a 
Horgásztanya hivatalos átadására 
is sor került. 

18 csapat részvételével zajlott 
szeptember 24-én az I. Kunfehér-
tó Feeder Kupa, melynek az I. szá-
mú tó adott otthont. A verseny jól 
indult: népes mezőny, jó hangu-
lat, kellemes őszi időjárás. Hamar 
kiderült, hogy a halak nem kap-
tak meghívót a versenyre, sajnos 
keveset fogtak a csapatok. A négy 
órás versenyt Ragadics Csaba és 
Ale Gábor alkotta csapat nyerte 
a Gazsó Endre és Gazsó András 

előtt, a harmadik helyre az ifj. Ra-
gadics Nándor, Ragadics Norbert 
duó ért oda. A legnagyobb halat – 
egy 2,2 kg-os amurt – Ale Gábor 
terelte szákba.

 A feeder módszer igen népsze-
rű,  az új verseny sokaknak tet-
szett, így jövőre – reméljük sokkal 
több hallal – ismét megrendezzük 
majd. Köszönjük a finom ebédet 
Bangó Jánosnak és családjának!

A versenyt követően került sor a 
Horgásztanya hivatalos átadásá-
ra, melyen részt vett Kovács Sán-
dor, a Sporthorgász Egyesületek 
Bács-Kiskun Megyei Szövetségé-
nek ügyvezető elnöke, valamint 
Harnóczi Sándor, Kunfehértó Kö-
zség alpolgármestere. Kovács Sán-
dor, aki részt vett egykor a fehér-
tói halmentésben, a horgásztanya 
kapcsán kiemelte: Jó látni, hogy 
ilyen üde színfoltok vannak a me-
gyében. Nagyon fontos egy egye-
sület életében, hogy gondoskod-
jék az utánpótlás-nevelésről, és a 

verseny-, és szabadidősport lehe-
tőségeinek biztosítása mellett le-
hetőséget kínáljon tagjainak a kö-
zösségi együttlétekre is. A megyei 
szövetség a jövőben minden segít-
séget megad az egyesületnek ezen 
tevékenységekhez és a megkez-
dett munka folytatásához. 

Harnóczi Sándor alpolgármes-
ter felidézte az egyesülethez és a 
vízparthoz kapcsolódó emlékeit, 
majd kiemelte: az önkormányzat 
jól döntött akkor, amikor 20 éves 
horgászati/közösségi használatba 
adta az üresen álló ingatlant és a 
hozzá tartozó területet, mert ez az 
együttműködés az elmúlt időszak-
ban pozitív változásokat és jelen-
tős fejlődést hozott.  

Az új vízparti horgásztanya és a 
fedett terasz ad otthont a jövőben 
a gyermekszakkör foglalkozásai-
nak, a horgászversenyeinknek és 

– reményeink szerint - baráti tár-
saságok, közösségek, civil szerve-
zetek rendezvényeinek is.

Fontos kiemelni, hogy a horgász-
tanya átadásig közösségi össze-
fogással vezetett az út: Köszön-
jük Lakos Dénes elnöknek, hogy 
anyagi források mellett munka-
erőt és gépeket is biztosított szá-
munkra, és köszönjük a Holdru-
ta Társaság önkénteseinek a sok 
munkát és segítséget. Kunfehér-
tó Község Önkormányzata kép-
viselőtestületének a bizalmat és a 
horgásztábor anyagi támogatását. 
Minden horgásztársnak a segítsé-
get, és ami talán a legfontosabb, 
az aktív részvételt a horgászverse-
nyeken, társadalmi munkákon és 
közösségi eseményeken. 

Hír: Kunfehértói „Előre” 
Horgászegyesület 

Sarok Krisztián
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Nem mindennapi lánykérésnek lehettünk tanúi a közelmúltban. 
Lukács Tamás az óriásplakáton tette fel a nagy kérdést kedvesének: 
„Csilla, leszel a feleségem?”

Nem tudjuk, hányan érezték magukénak a kérdést, de mindenkit 
megnyugtatunk, hogy az „igazi” (Maruzsa Csilla) igent mondott.

Ezúton gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Akikre 
büszkék lehetünk
Újabb gyémántdiplomással 

gyarapodott községünk

Bajusz Gábor 1956. február 
10-én szerzett Okleveles ker-
tész és szőlész diplomát az 
Agártudományi Egyetem Kert-
és Szőlőgazdaságtudományi 
Karán. Hatvan éven át kifejtett 
értékes szakmai tevékenységét 
Gyémánt Oklevéllel ismerte el 
a jogutód Szent István Egye-
tem. A Jubileumi Díszokleve-
let 2016.szeptember 23-án ve-
hette át Budapesten.

Az elismerés kapcsán pálya-
futásáról mesélt az ünnepelt:

„Az egyetem elvégzése után 
a Kunfehértói ÁG-ba kerül-
tem, ahol a ranglétrát végigjár-
va, termelési igazgatóhelyet-
tesként dolgoztam. Ebben az 
időszakban épült a Borkősav-
gyár, ami országosan meghatá-
rozó volt a szőlőtermesztő és 
borászati tevékenység tekin-
tetében. 1972-ben átszerve-
zéssel a Kiskunhalasi ÁG-ba 

kerültem főkertészként, majd 
kertészeti főmérnök lettem.

1974-75-ben szereztem meg 
az Üzemgazdasági Szakmér-
nöki diplomát Debrecenben, 
ezután az OSZAFE-nél főelő-
adóként dolgoztam Bács-, Bé-
kés és Csongrád megye üzeme-
iben a balesetemig.

Felgyógyulásom után, 1980-
ban a Jánoshalmi TSZ-kö-
zi Vállalathoz kerültem, itt 
nyugdíjazásomig igazgatóhe-
lyettesként dolgoztam. Ez idő 
alatt háromszor volt „Kiváló 
Vállalat” az üzem.

Nyugdíjazásom után 10 
évig voltam a Kunfehértói 
Hegyközség Elnöke. Mun-
kásságom alatt több minisz-
teri és szakmai elismerésben 
részesültem.”

Gratulálunk az elismeréshez 
és további boldog nyugdíjas 
éveket kívánunk!

gratulálunk az ifjú párnak!
Tósaki Anikó és Törteli Tibor

Befejeződött 
az iskolai tető felújítása

Lajkó Zétény
2016.09.15.


