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Szabó Lőrinc: 
Az áprilisi 
rügyekhez

„Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,
és közben milyen nagyra nőttetek!
hüvelyknyire!...Kilombosodtatok,
és ezer könnyű és friss fodrotok 
halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat és táncol és örül...” 

Vámpírok Bálja

Harnóczi Erzsébet köszönetnyilvánítása: az idei évben is nagy sikere volt az óvodai jótékonysági bálunknak, melyet a Szülői Mun-
kaközösség szervezett. A díszlet minden eddigit felülmúlt, a szervezés is remek volt, és a kezdőtánc is jól sikerült, megindította a felhőt-
len hangulatot. Tehát minden a vendégek jókedvét szolgálta. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segítette a bál létrejöttét. Köszön-
jük a szülőknek és az óvoda minden dolgozójának, akik megálmodták és létrehozták a rendezvényt: külön köszönet Huszárné Sztrinkó 
Annamáriának, az SZMK elnökének, aki mindent egy kézben tartott, köszönet Tarjányiné Törteli Szilviának és Sztrinkó Nórának, akik 
a díszlet megálmodásában és készítésében végeztek hatalmas munkát, és minden olyan személynek is köszönjük, aki segítette mindezek 
megvalósulását. Köszönjük Szőke Józsefnek a produkció betanítását, a táncosoknak pedig, hogy szabadidejüket áldozták a felkészülésre. 
Köszönet jár még Szalai-Hegyi Tímeának is a vámpír sminkekért. A szponzoroknak és ajándékozóknak pedig hálásak vagyunk a renge-
teg felajánlásért, gazdagítva ezzel bálunkat, segítve az óvodát, örömet szerezve az óvodásoknak. Összességében köszönünk minden mun-
kát és segítséget! ■ 

2018. március 10. volt az éj, 
melyen Dracula Kunfehértón 
látta vendégül barátait.

A Mosolyvár Óvoda Szülői Kö-
zössége többéves hagyományt 
folytatva rendezte meg elma-
radhatatlan jótékonysági bálját, 
így a Sportcsarnok kastéllyá, a 
vendégek pedig vámpírrá, zom-
bivá, farkasemberré, Franken-
steinné vagy épp ezek áldozata-
ivá váltak.

A Szőke József által betanított 
műsort, mint ahogyan azt meg-
szokhattuk, a szülők prezentál-
ták, melyben Dracula küzdött a 
kiszemelt emberlány kegyeiért, s 
végül meghódítva változtatta őt 
is vámpírrá.

A dekoráció, melyért külön kö-
szönet jár, minden eddigit felül-

múlt. A finom vacsora, a Man-
disco Team zenéjével karöltve 
az önfeledt szórakozást, a ven-
dégek jókedvét szolgálta.

Köszönettel tartozunk min-
denkinek, aki bármivel is segítet-
te rendezvényüket. Köszönjük a 
szülőknek és az óvoda dolgozói-

nak, akik segítettek megálmodni 
és létrehozni az eseményt.

Köszönet a szponzoroknak, 
ajándékozóknak mindazért, 
amit felajánlottak, gazdagítva 
ezzel bálunkat. Büszkén állít-
hatjuk, Kunfehértó példás ös-
szefogással gyűjtött kiemelke-

dő összegű adományt, örömet 
szerezve ezzel az óvodások-
nak. ■  SZMK
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Rajzverseny a Könyvtár szervezésében

A közelmúltban a Kunfehértói 
Könyvtár rajzversenyt hirdetett 
„Mi leszek, ha nagy leszek?” cím-
mel. Az alsó tagozat tanulói nagy 
számban készítették el pályaműve-
iket, és még a szervezőket is meg-
lepte, hogy egy-egy kisdiák milyen 
határozott elképzelésekkel rendel-
kezik a jövőjét illetően. A zsűrinek 
bizony nehéz dolga volt a döntés-
nél. Ezt bizonyítja, hogy a helyezet-
tek mellett több különdíj is kiosz-

tásra került. A jutalmakat Huszár 
Zoltán polgármester úr adta át. ■

A díjazottak:
1. osztály
1. Ujvári Viktor
2. Kiss Martin
3. Tóth Hanna

2. osztály
1. Szabó-Csanádi Márton
2. Taskovics Máté

3. Madácsi Fruzsina

3. osztály
1. Tárnoki Szabolcs
2. Király Nóra
3. Dobos Petra

Különdíj: Ficsor Gergő, Patocs-

kai Csenge

4. osztály
1. Huszár Eleonóra
2. Bankos Marcell
3. Kiss Kíra

Különdíj: Rafai Marcell

A víz világnapja

A víz világnapjának megünnep-
lését az 1992. évi Rio de Janeiro-
i környezetvédelmi konferencián 
kezdeményezték. Ennek hatására 
az ENSZ március 22-ét nyilvání-

totta e nappá, felhívta a kormá-
nyok, szervezetek és magánsze-
mélyek figyelmét a víz fontos 
szerepére életünkben. Cél, hogy 
óvjuk, védjük környezetünket, s 
ezen belül a Föld vízkészletét.

Ebben a tanévben más mód-
ját választottuk a megemlékezés-
nek, a gyerekek osztálykeretben 
beszélgettek a víz jelentőségéről. 
Kezdeményeztük a tanulók kör-
ében, hogy a mindennapjaikban 

legyen megfelelő mennyiségű fo-
lyadék náluk és azt fogyasszák is! 
Március 22-én azok az osztály-
közösségek, ahol minden tanuló 
hozott magával ivóvizet, osztály-
szelfit készíthetett. ■
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■

Befejeződött a csapadékvíz 
elvezetés projektje

Civil szervezeteket támogat 
az Önkormányzat

A  kedvezőtlen időjárás elle-
nére határidőben fejeződtek be 
Kunfehértó község központjának 
csapadékvíz elvezetéséhez (TOP-
2.1.3-15-BK1-2016-00030 számú 
pályázat) kapcsolódó kivitelezési 
munkálatok. A műszaki átadás-át-
vétel megtörtént, jelenleg a Szabad-

ság tér környezetének „csinosítá-
sát” végzi az Önkormányzat.

Köszönjük a lakosság munkála-
tokhoz tanúsított fegyelmezett, 
türelmes hozzáállását, amely le-
hetőséget adott arra, hogy felké-
szülhessünk egy jóval nagyobb 
volumenű beruházásra is, hiszen 
reményeink szerint az év utolsó 
negyedévében megkezdődhetnek 
a belterületi kerékpárút kivitelezé-
si munkálatai. ■

A márciusi képviselő-testületi 
ülésen több civil szervezet támo-
gatása mellett is döntöttek Kun-
fehértó Község Önkormányza-
tának képviselői.

A Mozgáskorlátozottak Bács-
Kiskun Megyei Egyesületének 
Kunfehértói csoportja 100.000 
forint támogatáshoz jutott, ame-
lyet a helyi hátrányos helyzetű 
családok segítése költségeinek 
fedezetére kíván felhasználni.

A Rosszcsontok Alapítvány ré-
szére 50.000 forint támogatást 
biztosított az Önkormányzat ala-
pítványi célok megvalósítására.

A Segítő Kéz Gyógyír Egyesü-
let pedig szintén 50.000 forint 
összegű támogatásban része-
sült, amelyet egészséges élet-
módra való nevelés érdekében 
szervezett előadások és rendez-
vények megtartására kíván for-
dítani. ■

Elkezdődött az Általános 
Iskola felújítása

Március végén nagy munkálatok 
vették kezdetüket a kunfehértói is-
kola környékén. Első körben a be-
ázások és födémhibák megszün-

tetése érdekében az iskolaépület 
tetejének visszafejtését, javítását és 
szükség esetén az egyes részek cse-
réjét végzik el a kivitelezők. ■

Üdülőterületi faültetés
A változékony időjárás ellenére 

a Fehértó Non-profit Kft. mun-
katársai március hónapban el-
végezték a fák pótlását az Üdü-

lőterület Strand és Tavasz utcai 
részein. Négyszáz darab magyar 
kőris és száz darab szil csemete 
került elültetésre. ■

Több helyszínen volt Garázs-
vásár Kunfehértón

Kunfehértóért Közalapítvány
18350551-1-03

Kunfehértói Sport Egyesület
19972185-1-03

Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány
18347494-1-03

Rosszcsontok Alapítvány (Mosolyvár Óvoda)
18347078-1-03

Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete
18357668-1-03

Kunfehértói „Előre” Horgászegyesület
19045205-1-03

Segítse adója 1%-val 
a helyi civileket!

A garázsvásár a már nem hasz-
nált, feleslegessé vált használati 
tárgyak eladását jelenti a ház udva-
rán, garázsban esetenként a lakás-
ban. Március 24-én sokan indultak 
útnak a faluban a kilenc helyszínen 
megrendezett tavaszi garázsvásár 
sorozat alkalmából, hogy használt 
cikkeket és régi kincseket találhas-
sanak. Mind az eladók, mind a ve-

vők visszajelzései alapján idén is si-
keres volt a megmozdulás. ■

Szeretettel várunk mindenkit 
a „Minden születendő

gyermeknek 
ültessünk egy fát”

ünnepélyes eseményére.

Időpont: 2018. április 11.
Helyszín: Szabadság tér, „Faültető lány” szobor

A programot a Gemenc Zrt. támogatja, közreműköd-
nek az Általános Iskola tanulói és az óvodások
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Bemutatkozik a Segítő Kéz Gyógyír Egyesület

Az Egyesület áprilisra 
tervezett térítésmentes programjai:

2018. április 14. Egészséges immunrendszer előadás

2018. április 29. Egészségnap szűrési lehetőségekkel (érrend-
szeri szűrés, candida gomba szűrés, gerincállapot felmérés, test-
zsír százalék mérés, vércukorszint mérés)

Egyesületünk 2017 októ-
berében alakult azzal a céllal, 
hogy segítségére legyünk a hát-
rányos helyzetű, fogyatékkal 
élő és betegségekkel küzdő em-
bereknek. A tevékenységün-
ket Kunfehértón kezdtük meg. 
Céljaink között szerepel a pre-
venció, a betegségek megelőzé-
se fontosságának népszerűsítése, 
továbbá az egészséges életmódra 
nevelés is előadások és egészség-
napok szervezésével. Szeretnénk 
foglalkozni minden olyan prob-
lémával, amely egy beteg ember 
életében felmerülhet. Lelki segít-
ségnyújtást és fizikai közérzetja-
vító szolgáltatásokat is biztosíta-
ni kívánunk.

Amiért érdemes csatlakozni az 
Egyesületünkhöz

* Első kézből hallhat informá-
ciót, hogyan tudja megőrizni 
egészségét.

* Ha valami egészségügyi prob-
lémája van, segítünk Önnek el-
igazodni az egyes lehetőségek 
között. 

* Információt szerezhet külön-
böző pénzbeli támogatásokról, 

amivel megkönnyítheti boldogu-
lását, amikor egészségügyi prob-
lémái vannak. 

* Megismerheti sorstársait, ta-
pasztalatokat cserélhetnek.

* Elfoglaltságot találhat, hogy 
a társadalom hasznos részének 
érezhesse magát. 

Többféle módon válhat valaki 
az Egyesület szerves részévé. A 
Segítőkéz Gyógyír Egyesülethez 
csatlakozhat, egyesületi vagy 
pártoló tagként, továbbá segítő-
ként és adományozóként is.

Adományokat, felajánlásokat 
elfogadunk: 

- Ruha adományok
- Tartós élelmiszerek
- Pénzbeli támogatás
- Folyóirat- hírlevél kiadásá-

hoz: nyomtató papír, fénymáso-
lási lehetőség

- Ismeretterjesztő programja-
inkhoz elfogadunk promóciókat, 
előadásainkhoz, a közreműkö-
dők megvendégeléséhez elfo-
gadunk: ásványvizet, pogácsát, 
gyümölcsöt, stb.  

- Önkéntes munkát rendezvé-
nyeink lebonyolításához. 

A Segítőkéz Gyógyír Egyesü-
let megköszöni, ha valamilyen 
formában hozzájárul az egyesü-
letünk munkájához, hogy minél 
szélesebb körben, hatékonyab-
ban tudjuk segíteni a rászoruló, 
testi–lelki betegségben szenvedő 
embertársainkat! Összefogásban 
nagyobb lehetőségekkel és biz-
tonsággal tudjuk támogatni a rá-
szorulókat. ■ Pásztor Dóra

Elérhetőségek 
Telefonszám: 
+36 – 20 446 3289 
Email cím: 
segitokezek17@gmail.com
Facebook: 
Segítő Kéz Gyógyír Egyesület
Adószám: 18942831-1-03

Bankszámlaszám: 
11732064-23817010 
Bankszámlavezető: OTP Bank

SEGÍTŐ KEZET kap a nehé-
zségeiben, GYÓGYÍRHEZ jut-
hat általunk!

Ovisok Mosolyvár pólóban

Nagycsoportosok a Petőfi-háznál

Az óvodai hagyományoknak 
megfelelően, március 15-e alkal-
mából Kiskőrösre kirándultunk 
a nagycsoportosokkal. Ahogy az 

ilyenkor lenni szokott, megnéz-
tük Petőfi Sándor szülőházát, 
a múzeumot, majd a gyerme-
kek elhelyezték az általuk készí-

tett nemzeti színű 
kis művüket Pe-
tőfi szobránál. Az 
ovisok az utazást 
is nagyon élveztek, 
melyet a szülőknek 
köszönünk, hiszen 
a kirándulás ezen 
részét az SZMK fi-
nanszírozta. ■ 
Harnóczi Erzsébet

Színházban jártunk
Évek óta váltunk bérletet szín-

házi előadásokra Bajára a nagy-
csoportos gyermekeknek. A ta-
vaszi évadban első alkalommal 
a Kutyánszky Kázmér című elő-
adást néztük meg. A darab moz-
galmas és izgalmas volt, így a 
gyermekek nagyon élvezték min-
den percét. Az utazást az Önkor-
mányzatnak köszönjük! ■ 
Harnóczi Erzsébet

A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok tá-
mogatására kiírt pályázaton nyert pólókat örömmel viselik az ovisok. ■
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2018. március 21-én a 
határ menti település is-
kolája látta vendégül a 
körzet legjobb szavalóit. 

Iskolánkból né-
gyen vettek részt a 
megmérettetésen:

Vicsek Bálint, 2.osz-
tály – Tordon Ákos: 
Lángos

Kis Levente, 4.osztály 
– Nagy Bandó András: 
Amit nem értek

Faragó Emília, 6.osz-
tály – Petőfi Sándor: Az 
Alföld

Erdélyi Tímea, 8.osztály – Petőfi Sándor: Európa csendes, újra 
csendes

Minden versmondónk hibátlanul, szépen hangsúlyozva mondta el 
a versét, nagy tetszést aratva. Erdélyi Tímea harmadik, Faragó Emí-
lia pedig negyedik helyezést ért el. ■ Stammer József

„Föltámadott a tenger...”

Iskolánkban az idei tanévben is 
megrendeztük a Petőfi Sándor-
ról elnevezett szavalóversenyt.

Március 14-én délelőtt diákja-
ink népes serege, összesen negy-
venöt tanuló, gyűlt össze a tan-
teremben, hogy elmondhassa az 
erre az alkalomra tanult versét. 
Az igazgatónő megnyitója után 
szebbnél-szebb előadásokat hall-
hattunk. A zsűri tagjainak ne-
héz dolga volt, hiszen minden 
szavaló nagyon ügyes volt, de 
végül megszületett a várva-várt 
eredmény:

alsó tagozaton  
1. helyezett: Szabó Anna,  

2.osztály
2. helyezett: Huszár Eleonóra, 

4. osztály

3. helyezett: Patocskai Csenge, 
3. osztály

különdíjas:   Kis Levente, 4. 
osztály

felső tagozaton  
1. helyezett: Erdélyi Tímea, 8. 

osztály
2. helyezett: Bodicsi Gábor, 8. 

osztály
3. helyezett: Kozák Richárd,  

7. osztály
különdíjas:   Begala Amina Bi-

anka, 5. osztály

Gratulálunk minden ver-
senyzőnek! Felkészítő tanáraik 
voltak: Németh Mónika, Sívóné 
Fodor Ágnes, Stammer József és 
Vörös Mária. ■

Megemlékezés

Szavalóverseny Kelebián

Március 14-én, a szavaló-
versenyt követően 11 órakor 
az 1848-49-es eseményekről 
emlékeztünk meg iskolánk 
Sportcsarnokában. Az irodal-

mi színpad tagjai és az ének-
karosok versekkel, prózákkal, 
énekkel, tánccal idézték meg 
történelmünknek ezt az idő-
szakát. ■

Matematika verseny Tompán

2018. március 19-én, immáron tizenegyedik alkalommal rendez-
ték meg Tompán a Városi József matematika emlékversenyt, me-
lyen több mint száz általános iskolás tanuló mérte össze tudását. A 
nyolcadik évfolyam versenyében Petneházi Róbert az előkelő har-
madik helyet szerezte meg. Nagyon gratulálunk a sikerhez, és to-
vábbi szép eredményeket kívánunk a középiskolai tanulmányaihoz 
is. Köszönjük a felkészítő tanárnak, Paprika Évának. ■
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Merjünk csöndeket tartani – 
interjú Mészáros Blankával

Korábban már olvasható volt 
Blankával egy hosszabb lélegzet-
vételű anyag a Kalauz hasábja-
in, de ő azóta is csak sikert, si-
kerre halmoz. Az év elején vált 
hivatalossá, hogy ő játszhat-
ja Júliát Shakespeare klassziku-
sában a Szegedi Szabadtéri Já-
tékokon, majd március végén, a 
színházi világnap alkalmából 
jutalmazták Soós Imre-díjjal, 
amelyet a pályakezdő tehetségek 
elismerésére hoztak létre. Ennek 
kapcsán beszélgettünk.

Először is gratulálni szeretnék az 
újabb elismerésedhez. Milyen érzé-
seid vannak ezzel kapcsolatban?

Köszönöm szépen Tamás és 
azoknak a kunfehértói ismerőse-
imnek is, akik interneten keresz-
tül írtak, gratuláltak. Elmond-
hatatlanul jól esett! Mondhatni, 
hogy három éve vagyok a „szak-
mában”, azt hiszem ez idő alatt 
nagyon szép feladatokat bíztak 
rám és igyekeztem mindegyiket 
a lehető legnagyobb tudásom-
mal, felelősséggel teljesíteni. A 
kritikákban is többször olvas-
tam pozitív dolgokat a játékom-
mal kapcsolatban, azt hiszem, 
hogy ez a díj az elmúlt három év 
összegzése.

Hogyan telnek napjaid, mint 
főállású színész? És min dolgo-
zol mostanság?

Az egyetem elvégzése után a 
budapesti Katona József Szín-
házhoz szerződtem, ahol a gya-
korlati évemet is töltöttem. A 
színháznak három játszóhelye 
is van: hol a sufniban szövege-
zek a kollégáimmal, hol a Kam-
rában tréningezünk a délelőt-
ti próba előtt, a nagyszínpadon 
pedig részpróbákon frissítem a 
testemet, lelkemet és az esze-
met az esti előadáshoz; ezek az 
időtöltés részei. A kötelezettség 
délelőtt 10 órakor kezdődik, ez 
a színpadi hivatalos próbaidő, 
itt a próbatábla szerint kell jelen 
lennünk a színpadon. Este pedig 
az előadás megkezdése előtt egy 
órával már a színház épületében 
kell tartózkodni. Az összes töb-
bi felkészülés önállóan történik, 
a színésznek egyedül kell trení-
roznia magát a feladatokhoz. 
Mindemellett, ha lehetőségem 
van rá, castingokra, kurzusokra, 
magánórákra, edzésekre, szink-
ronba járok.... éppen ami adó-

dik. Nem igazán szoktam unat-
kozni, de ha mégis úgy jön ki a 
lépés, hogy szabad vagyok, ak-
kor komoly fejtörést okoz, hogy 
mivel töltsem el az időt. Talán 
takarítok, bevásárolok, olvasok, 
moziba járok (azt nagyon sze-
retek egyedül is), és varrni sze-
retnék megtanulni. Már ki is 
néztem egy jó kis intenzív tan-
folyamot a színház közelében. 
(nevet)

Jelenleg a nagyszínpadon pró-
bálom Székely Krisztával az It-
hakát. Ezen kívül Homérosz 
Odüsszeia adaptációját fogjuk 
színpadra vinni többek között 
Nagy Ervinnel, Ónodi Eszterrel, 
Jordán Adéllal és sorolhatnám 
tovább a nagyszerű kollégáimat.

Utána pedig készülök a Szege-
di Szabadtéri Játékokra, Shake-
speare Rómeó és Júlia című elő-
adására, ahol az a megtiszteltetés 
ért, hogy Júliát játszhatom He-
gedűs D. Géza rendezésében.

Jól gondolom, hogy a Szegedi Sza-
badtéri Játékok is egy újabb fontos 
állomása az pályafutásodnak?

Abszolút, nem csak a térbeli ki-
hívások miatt, ugyanis körülbe-
lül négyezer ember előtt kell Jú-
liának lennem, hanem azért is, 
mert azt mondják, hogy a világ-
irodalom legnehezebb női szere-
pe. Tolnay Klári, Törőcsik Mari 
mind a ketten elmúltak negyven 
évesek, amikor játszották. Én 
megpróbálkozom vele. (nevet)

Nem számítasz már kezdő szí-
nésznek, számos darabban bizo-
nyítottál már. Elég tapasztalt-
nak érzed már magad?

Elég tapasztaltnak ahhoz, hogy 
egy próbafolyamathoz kellő nyi-
tottsággal és bátorsággal tud-
jak neki állni. Úgy érzem egy-
re nyíltabban, magabiztosabban 
tudok fogalmazni az előadások-
ban.  De valahogy mégsem lehet 
elég tapasztaltnak lenni ezen a 
pályán, hiszen újabb és újabb 
kihívásoknak nézek elébe. Nem 
is olyan régen Németország-
ban próbáltam Bodó Viktorral 
Brechtet, ahol németül játszom, 
német embereknek, nyáron pe-
dig ugye  a szegedi Júlia szerep. 
Szép feladatok.

Hogy érzed magad a Katoná-
ban? Milyen a színházközösség?

Érzem, hogy megszerettek, el-
fogadtak minden hóbortommal 
együtt. Kölcsönös tisztelettel 
vagyunk egymás iránt, várjuk, 
hogy játszhassunk együtt. Idén 
is csatlakoznak fiatalok a csa-
pathoz, akik friss energiát, újabb 
értékeket, ötleteket, nézőponto-
kat hoznak magukkal. Várom a 
jövő évadot.

Mit szeretsz jobban? Egyedül a 
színpadon állni vagy társakkal 
dolgozni?

Inkább csapatjátékos vagyok, 
már csak azért is, mert nem csak 
magamra vagyok kíváncsi egy-
egy szerep kapcsán, hanem arra 
is, hogy kiből mit lehet előcsal-
ni. Az a legizgalmasabb amikor 
kilépünk a komfort zónánkból, 
az igazi dolgok akkor születnek 
meg: határátlépés és végletes-
ség. De amikor majd nagyon sok 
időm lesz és azt érzem, hogy va-
lamit nagyon meg kell osztanom 
az emberekkel, biztos csinálok 
valami monodrámát. 

Mennyire azonosulsz egy-egy 
szereppel? Volt már, hogy kiha-
tott rád?

Nem igazán spórolok a pró-
bák során, többnyire teljes be-
dobással működöm és igyek-
szem, hogy az esti előadások is 
jelenidejűek, jó energiájúak le-
gyenek, de azért van, hogy kicsit 
túlzásba viszem. Most már oko-
sabb vagyok, könnyebben tudok 
megszabadulni a játék okozta él-
ményektől, de nem könnyű. Ha 
azt érzem, hogy jó voltam este 

akkor azért nem alszom, ha pe-
dig rossz, akkor meg azért. Ta-
lán ez a szakma legnehezebb ré-
sze, az élmények feldolgozása.

Mesélj nekünk néhány kulissza-
titkot. Hogyan zajlanak a próbák? 
Mi történik a színfalak mögött?

A próbák változó hangulatúak, 
nyilván azért is, mert mindenki 
magából dolgozik és hát bizony 
előfordul, hogy ballábbal kelünk 
fel.  Szerencsére kellő öniróniá-
val fel lehet szabadítani a han-
gulatot, de olyan is előfordul, 
hogy nem, és inkább mindenki 
meghúzza magát csak, hogy ne 
robbanjon fel a társalgó. A fiúk 
imádják egymást csipkedni, ge-
nerációtól független, eléggé szó-
rakoztatóak, amikor kipécéznek 
valakit és csak ontják magukból 
a poénokat. Bezerédi Zolit is na-
gyon szeretem hallgatni amikor 
a régi kaposvári időkről beszél, 
hogy mik történtek annak ide-
jén, ki hogyan aludta el az elő-
adásait, kinek mikor nem jutott 
eszébe semmi szövegmegoldás a 
színpadon, és olyan is volt, hogy 
az ügyelőnek függönyt kellett 
dobni az előadásra olyan han-
gos, szüntelen kacagás tört rá a 
színészekre előadás közben. 

És hogy lehet memorizálni ilyen 
mennyiségű szöveget?

Jelenleg nyolc darabban ját-
szom, előadások előtt majdnem 
mindig összemondom az aznap 
esti szövegeket a súgóval.  Egyéb-
ként nekem nem okoz nehézsé-
get szöveget tanulni, de a cas-
ting szövegeket valamiért sokkal 
nehezebben tanulom meg. Va-
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Nőnapi köszöntés

lahogy mindig zavarba jövök a 
kevésbé jó forgatókönyvektől.

Tapasztalatokkal felvértez-
ve mit gondolsz a színészetről, 
mint szakmáról?

Nem próbálok meg most 
okoskodni, inkább felsorolom, 
hogy mi jut eszembe először. 
A színészet testi-lelki adott-
ság. Egy része tanulható, ala-
kítható, másik része nem. Fon-
tos az átalakulás képessége, a 
játékkedv, a játékosság, az ön-
reflexió, a kíváncsiság, a kép-
zelőerő, az empátia, a tem-
pó, az összjáték, az őszinteség 
és, hogy merjünk csöndeket 
tartani.

A szakma pedig egy idő után 
hirtelen beszűkül, mindenki is-
mer mindenkit, könnyű ön-
magunkat ismételni. Muszáj 
megújulni és ehhez teherbíró 
képességre van szükség. 

Milyen helyzetben van a mai 
Magyarországon a színházi világ?

Én nem panaszkodnék, mert 
a színház, ahol dolgozom min-
den este telt házzal megy, alig 
lehet jegyeket kapni az évad 
során, de azt nem tudom, hogy 
más színházaknál pontosan mi 
a helyzet. Azt gondolom, hogy 
a színházaknak az is a feladata, 
hogy a mindenkori hatalmon 
lévő kormányokat kritizál-
ja, hogy tükröt tartson nekik. 
Annak idején is ezért jött lét-
re, hogy egyfajta szelep legyen 
azoknak az embereknek, akik-
nek a hangja nem jut el a fel-
sőbb hatalmokhoz. 

Nem mondom, hogy nem jut-
hatna több támogatás a szín-
háznak és akkor nem kelle-
ne napi öt előadást játszani, 
hogy fentartsa magát a tao-ból, 
de ez már politika, amihez én 
nem értek. 

#sohavégetnemérős, Brazilok. 
Ebbők a két filmből már azok 
is ismerhetnek, akik nem jár-
nak színházba. Hogyan  kerül-
tél bele a filmes világba?

Castingokra kell járni és a 
meghallgatást követően derül 
majd ki, hogy éppen te leszel-
e az a lány, aki a rendezőnek, 
producernek kellesz. 

Miután a forgatásokba is bele-
kóstoltál, melyik miliő áll közelebb 
hozzád? Hosszú távon hol tudod 
jobban elképzelni magad? A szín-
házban vagy a kamerák előtt?

Ez egy teljesen más világ, ösz-
sze sem hasonlítható a szín-
házzal. Teljesen másnak kell 
megfelelni a kamerában és a 
színpadon, más színészi esz-
közöket is igényel. Magyaror-
szágon elsősorban színházi szí-
nészoktatást kapunk, vannak 
ugyan filmes kurzusok is, de 
nem erre vagyunk itthon speci-
alizálódva, az inkább Amerika.

Nagyon érdekel a filme-
zés, szeretném is, ha lenné-
nek újabb filmes feladataim, 
de nem kapaszkodom utánuk 
görcsösen. Aminek meg kell ta-
lálnia az biztos velem szembe 
jön, addig is a színházban fej-
lődöm. Egyébként nemsokára 
a mozikban is látható lesz egy 
újabb fim, Guerilla címen Kár-
páti György Mór rendezésében 
játszom a női főszereplőt. Fér-
fiak világáról szól többnyire, de 
szép feladatom van a filmben. 
Már voltam az utószinkron-
ján, nagyon szép képek vannak 
benne, kíváncsian várom. 

És televíziós felkérésed volt már? 
Castingok igen, most úgy néz 

ki, hogy egy sorozat epizódsze-
repében leszek, de erről többet 
még nem mondhatok.

Részt vennél más módon is a 
televíziózás világában? Vezet-
nél műsort például?

Ez az a dolog, amin még so-
ha nem gondolkoztam, eszem-
be sem jutott, hogy vezethet-
nék műsort, talán nem is olyan 
a személyiségem, de hát ebben 
a világban soha nem lehet tud-
ni, hogy mit hoz a holnap. ■ 
Lukács Tamás

A Nemzetközi Nőnap a nők 
iránti tisztelet és megbecsü-
lés kifejezésének napja, ame-
lyet 1917 óta (Magyarországon 
1948 óta) minden év március 8-
án tartanak. Ennek alkalmából 

a Polgármesteri Hivatal tanács-
termében Huszár Zoltán pol-
gármester a dolgozó Urak se-
gítségével, virággal köszöntötte 
a település közintézményeinek 
Hölgy munkavállalóit. ■ 

Interjú Fazekas Csabával
Csaba idén újonnan csatlakozott 

a Kunfehértoron szorgoskodó ön-
kéntes böllércsapathoz.

Hogy érezted magad a 
Kunfehértoron? 

Nagyon jól éreztem magam és 
amellett, hogy jó volt a csapat, jó 
érzés volt aktívan részt venni ezen 
a remek rendezvényen.

Hogy kerültél a csapatba?
A tavalyi toron fogalmazódott 

meg bennem, hogy milyen jó len-
ne az esemény szerves részének 
lenni és ezt a gondolatomat Hur-
tony Sándorral is megosztottam. 
Idén megkeresett, hogy ha még 
mindig van kedvem csatlakozha-
tok a csapathoz, amire azonnal 
igent mondtam. 

Hol végezted a hentes szakmát?  
Kiskunfélegyházán a Mezőgaz-

dasági és Élelmiszeripari Szak-
munkásképzőben a szakma egyik 
legjobb iskolájában.

Ebben dolgozol?
Az élet úgy hozta, hogy a katonai 

szolgálat után kereskedelemben 
sikerült elhelyezkedni, így azóta is 
ezt a szakmát űzöm, jelenleg egy 
sörgyár területi képviselőjeként.

Szereted csinálni?
Függetlenül attól, hogy nem az 

eredeti szakmámban dolgozom 
mindig is szerettem. Máig szíve-
sen végzek szakmámmal kapcso-
latos feladatokat.

Mióta élsz Kunfehértón?
Tizenhét évvel ezelőtt költöz-

tem Kunfehértóra, feleségemmel 
és újszülött lányommal.

A közösségi élet más területein is 
részt szoktál venni, nem is olyan rég 
toboroztatok egy sportcsapatot a fa-
luban. Mesélnél erről részletesebben?

A sportcsapat létrehozása első-
sorban Sasvári Gábor nevéhez fű-

ződik. Két éve az ő akaratossá-
gának köszönhetően neveztünk 
be egy akadályfutó versenyre, az 
esélytelenek nyugalmával. Ezen 
a versenyen és ezt követő, veszp-
rémi Spartan Race Hungary által 
rendezett futáson egy olyan po-
zitív töltést kaptunk, hogy teljes 
életmódváltáson mentünk keresz-
tül, amiért nem lehetek elég hálás 
Gábornak.

A Spartan Race Training Group 
Kunfehértó megalakítása 2018-
ban fogalmazódott meg bennünk 
azzal a céllal, hogy másokat is fel-
állítsunk a kanapéról. Heti két 
alkalommal tartunk edzéseket 
melynek időpontjáról facebook 
oldalunkon tájékozódhatnak az 
érdeklődők. Mindenkit szeretettel 
váruk ezeken az edzéseken ahol, 
az egyéni képességeket figyelem-
be véve tűzünk ki célokat, hogy a 
mozgás mindig örömet okozzon. 
A megalakulás óta többen érdek-
lődtek és örömünkre szolgál, hogy 
vannak csatlakozóink, akikkel áp-
rilis 14-én az idei első hazai ren-
dezésű versenyen képviselni fog-
juk településünket. 

Terveink között szerepel, hogy 
tovább lépünk, ötletek vannak 
például saját rendezésű futóver-
seny indítására is, de erről majd 
később. ■ Lukács Tamás

Óvodai beiratkozás a 2018/19. nevelési 
évre a kunfehértói Mosolyvár Óvodában: 

2018. május 7-11. naponta: 8-15 óráig
helyszín: Kunfehértó Ady Endre utca 4.

Szükségesek a beiratkozáshoz: 
* szülő  személyi igazolványa, lakcímkártyája
* gyermek születési anyakönyvi kivonata
* gyermek lakcímkártyája
* gyermek TAJ kártyája
* ha van: sajátos nevelési igényt igazoló dokumentum, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságát igazoló dokumentum.
A törvény szerint azoknak a gyermekeknek kötelező az óvodába já-
rás, akik augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. Két és fél éves kortól 
igény szerint már járhat óvodába a gyermek. 
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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
hétfő, szerda 08.00 – 13.00 
kedd, csütörtök 12.00 – 17.00
péntek 08.00 – 12.00
Tel.: 77/407-103 vagy 06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Hétfő: 11:30-13:00
Kedd: 7:15-8:45
Szerda: 15:00-16:00
Tanácsadás és betegrendelés 
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00 
Telefonszám: 30/278-5298
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy Sze-
der I. utca 1. 16:00-8:00 között, hét-
végén 24 órás ügyelet
Telefonszám:  77/742-575

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 

Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9. 
Tel.: 77/407-060

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

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  munkatársa 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 
13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540

fogorVosi ellátás
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Kedd: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-13:00
Telefonszám: 30/297-2473

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: 
Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00

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

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:
Székhely:

Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: 

gazdalkodas.fnk@gmail.com 
vagy 

feherto.nonprofitkft@gmail.com 
tel.szám: 30/4929-953

Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30

Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)

email: 
gazdalkodas.fnk@gmail.com

tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
Behány Imre

tel.szám: 30/5528-184

Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás

email: 
rendezveny.fnk@gmail.com

tel.szám: 20/422-6730

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

email: 
kfto.sporttabor@gmail.com

tel.szám: 30/6352-583

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2018-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



K a l a u z
K u n f e h é r t ó i2018. április �. oldal

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

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

Csányi Károlynét 
a Petőfi u. 8-ban, 
aki március 3-án 

ünnepelte 87.

Bajusz Gábort 
a Jókai u. 4-ben, 
aki március 5-én 

ünnepelte 87.

Szalai Károlynét 
a Viola u. 6-ban, 
aki március 5-én 

ünnepelte 84.

Kiskopárdi Rozáliát 
a Rákóczi u. 41-ben, 

aki március 12-én 
ünnepelte 85.

István Lászlónét 
a Petőfi u. 35-ben, 
aki március 16-án 

ünnepelte 81.

Gazsó Andrásnét 
a József Attila u. 11-ben, 

aki március 17-én 
ünnepelte 81.

Veverka Jánosnét 
a József Attila u. 36-ban, 

aki március 19-én 
ünnepelte 81.

Grácz Antalnét 
az Ady Endre u. 16-ban, 

aki március 20-án 
ünnepelte 84.

Nagy Istvánnét 
az Óvoda u. 12-ben, 
aki március 20-án 

ünnepelte 97.

Csillag Pálnét 
a Dózsa Gy. u. 7-ben, 

aki március 31-én 
ünnepelte 85.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGy LÁSzLÓ

háztartási gépszerelő

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

Anyakönyvi Hírek
Születtek:

Szabó Flóra 2018.03.02.  An.: Andóczi-Balog Réka
Nagy Máté 2018.03.16. An.: Pál Szilvia

Szabó Lívia 2018.03.23.  An.: Kenyeres Erika

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
az újszülötteknek és az anyukáknak is!

Elhunytak:
Somogyi Béla (1955)

Pásztor Józsefné (1923)
Horváth Imre (1946)

Őszinte részvétünk!

Házasságot kötöttek:
Tóth Piroska és Bognár Ferenc 2018.03.17.

Tóth Tímea és Dakó László 2018.03.17.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.

Fõszerkesztõ: 
Lukács Tamás
Megjelenik: 

havonta 300 példányban
Szerkesztõség címe: 

6413 Kunfehértó, Tábor u.27.
tel: 30/4929-953

email:
feherto.nonprofitkft@gmail.com

Tördelés 
és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.

Kiskunhalas

www.kunfeherto.hu
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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.   

                                        ______________________________

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2018-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

Nőnapot tartottak az 
Idősek Klubjában is

Az Idősek Klubjának férfi tagjai 
egy-egy szál szegfűvel köszöntöt-
ték a hölgyeket a nemzetközi nő-
nap alkalmából. Nagy István kö-
zségünk kiváló pedagógusának, 

Dózsa Laci bácsinak nőnapra írt 
versei idézésével tette ünnepé-
lyesebbé a pillanatot. A délután 
egy jó hangulatú „bállal” folyta-
tódott. ■ Madácsi Erzsébet
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Elkezdődőtt  a tavaszi 
futball szezon
MEGyEI III. DÉL  14. fordu-

ló 2018.03.11- 14:30
VASKÚTI BÁCSKA SE - KUNFEHÉRTÓ KSE   2 – 4 (0 - 1)
Kezdőcsapat: Gavlik F., Babud T., Kiss T., Balázsevics P., Csernók T., 

Pflendler F ., Szabó T., Bogdán R., Szklár D., Bozsóki I., Doszpod J. 
Csereként pályára léptek:  Suba L.,  Kovács B.D., Kovács T.
Góllövők:  Szabó Tamás, Doszpod József, Bozsóki Imre, Bogdán Róbert
Csapatunk első tavaszi mérkőzésén idény eleji, de magabiztos játékkal 

aratott győzelmet.  Új igazolásunk, Bogdán Róbert rögtön bizonyított, ve-
zére tudott  lenni csapatunknak.

MEGyEI III. DÉL 16. forduló 2018.03.24- 15:00
KUNBAJA SE - KUNFEHÉRTÓ KSE   6 – 2 (2 - 1)

Kezdőcsapat: Gavlik F., Suba L., Kiss T., Balázsevics P., Csernók T., Be-
senyei M ., Szabó T., Szklár D., Torma D., Kovács B. D., Doszpod J. 

Csereként pályára léptek: Grácz A., Pfendler F.
Góllövők:  Szabó Tamás, Szklár D.
Csapatunk Madarason játszott Kunbaja ellen, mivel pályájuk eltiltás 

alatt van. Kunbaja csapata a tavaszi szezonra újabb szerb légiósokat iga-
zolt, kezdő csapatukban 9 szerb játékos szerepelt. Tõlünk több kezdőjáté-
kos is hiányzott, ennek ellenére mi szereztük meg a vezetést Szabó Tamás 
gyönyörű fejesével. A mérkőzés további szakaszában is helytállt csapatunk 
a sokkal esélyesebb ellenfelével szemben. A meccs 53. percében 3 – 2 volt 
az eredmény, ami után sajnos kijött az ellenfél jobb kondicionális felké-
szültsége, a kevés csere lehetőségünk miatt mi már nem tudtuk frissíteni 
csapatunkat. 

MEGyEI III. DÉL 17. forduló 2018.03.31- 16:00
KUNFEHÉRTÓ KSE – RÉM SzSE   2 – 4 (0 - 2)

Kezdőcsapat: Gavlik F., Suba L., Kiss T., Balázsevics P., Csernók T., Ba-
bud T ., Szabó T., Szklár D., Besenyei M., Bozsóki I., Doszpod J. 

Csereként pályára léptek: Grácz A., Pfendler F.
Góllövők  Bozsóki I., Doszpod J. 
Első tavaszi hazai mérkőzésünk első félideje kedvezőtlen időjárási viszo-

nyok közepette zajlott, erős viharos szélben. Ez meg is bosszulta magát, 
amit ellenfelünk ki is használt, 0-2-vel mentünk szünetre. Csapatunk a fél-
időben össze szedte magát és a mérkőzés második félidejében  3 perc alatt 
kiegyenlített. Ezután sajnos túlzottan kitámadtunk, egyéni hibáink is vol-
tak, így újabb kétgólos előnyt szerzett a vendég csapat. A mérkőzés alatt 
rengeteg helyzetet kidolgoztunk, de ezeket sajnos nem sikerült értékesí-
tenünk. Csapatunk az újabb hátrány után is próbált előremenni, de játé-
kunk egyre görcsösebbé vált. Tőlünk ismét több meghatározó játékos is 
hiányzott, de ez nem lehet mentség a vereségre a gyengébb képességű, de 
lelkesebb ellenfelünkkel szemben. ■ Nagy István

Hajrá Kunfehértó KSE!

Pályázati felhívás
Kunfehértó Község Önkormányzata Képvise-

lő-testülete nyilvános pályázatot hirdet 
a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyé-
nek  határozatlan időre szóló betöltésére. A mun-

kavégzés helye: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.
1.) Az ügyvezető feladatai különösen:
* a társaság alapító okiratában, alapdokumentumaiban, a hatályos 
jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság jog-
szerű, hatékony és eredményes működését,
* a társaság tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai mun-
ka kialakítása,
* a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíró-
ság és más hatóság előtt,
* a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok 
gyakorlása,
* a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése.
2.) Az ügyvezető jogállása:
Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyve szabálya szerint ha-
tározatlan idejű munkaviszony, mely 2018. május 1. napjától szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 3.) A munkakör betöltésének feltételei:  
* Büntetlen előélet,
* Cselekvőképesség.
 4.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* szakirányú végzettség (kereskedelmi, közgazdasági, műszaki, ide-
genforgalmi, vendéglátó-ipari, agrármérnök, művelődés szervező),
* felsőfokú iskolai végzettség,
–  Kft. vezetői beosztásban szerzett tapasztalat,
* előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen szerzett 
tapasztalat,
* jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség.
 5.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
*  a szakmai önéletrajzot,
* 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely iga-
zolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásá-
tól eltiltás hatálya alatt,
* végzettséget igazoló okirat másolatát,
* nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul,
* a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálá-
sában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
* nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségének,
* a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs 
kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szó-
ló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései),
* a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képvise-
lő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.
 6.)  Illetmény:
Az illetmény megállapítását a Munka Törvénykönyvében foglaltak 
alapján Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete ha-
tározza meg.
Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. május 1.
 7.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
 A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon „FEHÉRTÓ 
Non-profit Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyúj-
tani Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehér-
tó, Szabadság tér 8.). A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
április 12.
 8.)  A pályázat elbírálása:
A pályázatot Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
te bírálja el legkésőbb a benyújtást követő első rendes testületi ülé-
sén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést 
kap.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati 
eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
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Jelentjük, a tél elűzve…

Tárnoki András, a farsangi futás alapítója: „Az első futóversenyt ti-
zenegy évvel ezelőtt tartottuk meg. Ötletét az adta, hogy a fiam, ak-
koriban a Honvédelmi Egyetemre szeretett volna felvételizni, és ott 
az egyik teljesítendő feladat a 3200 méter 12 perc alatt történő le-
futása volt. Megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem elmenni vele 
gyakorolni. Én pedig mondtam, hogy miért ne, de nem baj, ha töb-
ben leszünk? Így kezdődött az évindító futóverseny hagyománya. El-
ső alkalommal az Erdőszélen került megrendezésre a megmérettetés, 
a gyülekező akkor még a Fonó Csárdában volt és először huszonhe-
ten jelentek meg. Azóta már népesebb a versenyzők száma és vidék-
ről is többen visszatérő résztvevői az eseménynek, így idén is vannak 
itt Kiskunhalasról, Bócsáról és Szegedről. De annak is örülök, hogy 
idősebbek is tiszteletüket teszik, hatvanöt éves induló is van, de a le-
gendás kiskunhalasi futó, Tabajdi József is teljesítette a távot, a ma-
ga hetvenhat évével.

Jánoshalmára történő költözésem miatt idén már csak a babgulyás 
megfőzését vállaltam magamra. Még mindig örömmel lennék a fő-
szervező, de jobbnak láttam, hogy a jövőben más lássa el ezeket a fel-
adatokat. A tavalyi eredményhirdetést követően adtam át a szervezés 
„stafétabotját” Patocskai Tamásnak. Nagyon örülök, hogy elvállalta 
a feladatot, mert nagy lelkesedéssel és jól fogja össze a dolgokat. Ös-
szességében remek érzés újra itt lenni és nagyon jó újra látni a régi, 
ismerős arcokat.”

Tisztelt Szülők!
A Kunfehértói Általános Iskolában az első osztályosok  

2018/2019. tanévre vonatkozó beíratására 2018. április 12-
én és 13-án lesz lehetőség, 8-17 óráig.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § 
(2) bekezdése értelmében a 2011. szeptember 1. és 2012. au-
gusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2018/2019. 
tanév kezdetén tankötelessé válnak.

A beíratáshoz szükség van: 
* a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,
* a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,
* a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet 

igazoló hatósági igazolványra, 
* a gyermek születési anyakönyvi kivonatára,
* iskolaérettségi igazolásra (óvodai szakvélemény, vagy a Szak-

értői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos 
nevelési igény megállapításáról).

Várunk szeretettel minden leendő elsős kisgyermeket és 
szüleiket!

Az idei évben a kedvezőtlen 
időjárás miatt módosított idő-
pontban került megrendezésre a 
hagyományos télűző farsangi fu-

tóverseny Kunfehértón. Immár 
tizenegyedik alkalommal talál-
kozott a lelkes futócsapat márci-
us 24-én szombaton a csípős hi-

degben az üdülőterületen. Több 
távon, több korosztályban mé-
rettette meg magát, és űzte el a 
hideget a futók apraja-nagyja. Az 
ovisok 300 métert futottak, majd 
a többiek 2500 és 5000 méteren 
mérték össze tudásukat a gyönyö-
rű üdülő övezet ébredező, tavaszt 
váró környezetében.

A versenyzés után egy közös 
ebédet fogyasztottunk el, amit a 
verseny ötletgazdája és létreho-
zója Tárnoki András prezentált a 
fáradt csapatnak. Meleg teával és 
forralt borral öblítettük le az ebé-
det, majd Farkas Attila (szépko-

rú) sporttársunk és a Sóstó Csár-
da jóvoltából friss meleg fánkkal 
és jó beszélgetésekkel búcsúztat-
tuk a telet.

A verseny szervezői nevében 
nagy köszönettel tartozunk a Fe-
hértó Non-profit Kft.-nek, akik 
biztosították az érmeket és okle-
veleket, a verseny utáni tiszta, me-
leg helyet, ahol megtarthattuk az 
eredményhirdetést és eltölthet-
tünk egy szép sportos délelőttöt. 

Jövőre is várunk minden lelkes 
sportbarátot a XII. Farsangi futó-
versenyre, hogy újra együtt űzzük 
el a telet. ■ a Szervezõség


