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Fazekas Mihály:

Esti dal
„...Oh dalolj rá csendes este
Nyugtató lehelletet,
Hogy törődött vére, teste
Újra nyerjen életet:
Szállj le rám is sátorozva
Szenderítő nyúgalom,
Közbe közbe szunnyadozva
Csendesedj le kis dalom.
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KUNFEHÉRTÓI VÁLLALKOZÓK
AZ ORSZÁGOS ÉLVONALBAN
2019 decemberében Csatári József
és Szalai László, az Aviagen Kft.
által megrendezett ünnepélyes díjátadón vett részt Inárcson a Bodrogi
Kúriában.
A Ross 400 Club Termelési Díjat
azok a ROSS 308-as baromfi-genetikával dolgozó termelők vehetik
át, akik egy adott év alatt 400-nál
magasabb brojlerindexet értek el
(a brojlerindex olyan több naturális értékből kalkulált mutatószám,
amely a telepi termelési eredményeket, azok összemérhetőségét a takarmányfelhasználás, életnap, végsúly és elhullás figyelembevételével
próbálja egy mutatóba sűríteni).
A 400-as brojlerindexen felüli
teljesítményt 3 évvel ezelőtt még
kevesebb mint 20 gazdálkodónak

sikerült elérnie. Ezzel szemben
2019-ben országosan már több
mint 40 termelő, 130-nál is több
turnusánál mértek 400 feletti teljesítményt mutató értékszámot. A
termelési eredményeket 3 kategóriába sorolták. Az első kategóriában
csak ellenivarral (kakas) telepített
állományokat, a második és harmadikban a vegyes ivarú állományokat
– 120 000 alatti és feletti állomán�nyal dolgozó termelőket – díjaztak.
Szalai László immáron harmadszor
részesült az elismerésben, ő a 120
ezer alatti állomány kategóriában
országos 2. helyezést ért el. Míg
Csatári Józsefet második alkalommal díjazták, aki a 120 ezer feletti
állomány kategóriában országos
első helyezést ért el. Gratulálunk! ■
(forrás: agroinform.hu)

MAGYAR KULTÚRA NAPJA
A tavalyi évben sajnos a felújítási
munkálatok miatt elmaradt a Kultúra napi vetélkedő, de idén, január 22-én, nagy lendülettel vágtak
bele újra a szervezők és a résztvevő
gyerekek is. A Kunfehértói Általános Iskolából 40 diák volt jelen,
akiket négy csapatra osztottak.
A vegyes csapatokban első osztályostól kezdve nyolcadikosokig
minden korosztály képviseltette
magát, melynek célja az volt, hogy
összekovácsolódjanak a kicsik és a
nagyok. A vetélkedő témájával a
szervezők a lovagkort idézték meg:
a lovagok és a királylányok különböző feladatokban mérhették ös�sze tudásukat és leleményességüket. A játék végeztével a gyerekek
elfogyaszthatták a jól megérdemelt

MEGÚJULT AZ ASSZONYBÁL
Hagyományosan január utolsó
hétvégéjén került sor a helyi Vöröskereszt jótékonysági báljára, amely
idén új nevet kapott: Jelmezbál
„Asszony módra”. Újdonság volt
az is, hogy a korábbi évekkel ellentétben, már a férfiak is „nyíltan”
részt vehettek a mulatságon, nem
volt „kötelező” női ruhát ölteniük.
Így hölgyek és urak szép számban
gyűltek össze a jó ügy érdekében.
A köszöntő után a Kunfehértói
Amatőr Tánccsoport szórakoztatta
a közönséget, majd batyusbál lévén mindenki elfogyaszthatta a saját maga készítette finomságokat.
A vacsora után a jelmezesversenyre került sor, melynek keretében a
legjobb öltözetet egy tortával dí-

jazták. Végül a Trió Band zenekar
vezetésével kezdetét vette a hajnalig tartó mulatozás, a tombolatárgyakban bővelkedő asztalról pedig
megtörtént a tombolasorsolás. Bízunk benne, hogy az este folyamán
sikerült mindenkinek kiszakadnia
a hétköznapok egyhangúságából
és sikerült vidámmá tennünk a
hangulatot. ■

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak a felajánlásokat: Arany Kapu Zrt., Biropharma Kft., Coop Kunfehértó, Delia Kft., Dóczi Imréné, Extractum Pharma Zrt., Faddi
Anikó, Faddi Ferencné, Faddikorr Kft., Fehértó Non-profit Kft., Fehértó Patika, Gazdabolt, Hegedűs-Bite Irén, Hegedűs-Bite Kitti, Horti Norbert, Horváthné Csillag Erzsébet,
Huszárné Sztrinkó Annamária, Illés Gáborné, Jegyes-Molnár Imréné, Kovács Mária,
Majer Erika, Mérai Imre, Rékasi Bárány Cecília, Répás Erzsébet, Retek Rózsa, Sarok Tibor,
Szalai Gép Kft., Szalai László, Tesco segítő csapata, Tósakiné Halász Györgyi, Tóth Sándor,
Tóth Zoltánné, Török Lászlóné, Törteli Lajos, Turcsik Attila, Turcsik Mihályné, Vörös Éva és
még sokan, magukat megnevezni nem akaró személyek.
Ezen kívül köszönjük az ízléses és aprólékos munkával készült dekorációt, és a terítést
Tarjányiné Törteli Szilviának és Tolnai Csengének. Továbbá köszönjük azon személyek
segítségét, akik bármilyen formában hozzájárultak a rendezvényünk megvalósulásához és sikeréhez! A bálból befolyt összegből a község Mini Bölcsődéje részesül.
A Magyar Vöröskereszt kunfehértói csoportja

NAGY SIKER VOLT
AZ ÚJÉVI TORNA

tortát és üdítőt. Az eredményhirdetést követően minden résztvevő
egy kis ajándékcsomaggal távozott.
A kipirult arcokból és a szülőktől
érkezett visszajelzésekből arra lehet következtetni, hogy a gyerekek
jól érezték magukat és élményekkel gazdagodtak. A program a
Kunfehértói Könyvtár és a Fehértó
Non-profit Kft. együttműködésével valósult meg. ■

Január közepén került megrendezésre az idei év első Mozogjunk
együtt! programja Kunfehértón, a
Sportcsarnokban, ezúttal Tatarek
Rezső, országos hírű fitnesz edzővel. Rezső személyében egy roppant kedves, közvetlen és barátságos embert ismerhettünk meg.
Ennek köszönhetően a közel egy
órás edzés rendkívül jó hangulatban telt, ahol a tornázni vágyók
örömmel követték az edző utasításait. A januári eseményen volt az
eddigi legtöbb résztvevő és sokan
érkeztek hozzánk vidékről is. Bí-

zunk benne, hogy 2020. február
20-án a Gaál Andi, bajai aerobic
oktató által vezetett edzésen is sokan lesznek. ■
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JÁRÁSI MESEMONDÓ
VERSENY
2020. január 16-án a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolában került megrendezésre a járási
mesemondó verseny, amelynek
több kunfehértói résztvevője is
volt. Ugyanis az általános iskolából ott volt Patocskai Tamás (1.
osztály), Szőke Hanna (1. osztály),
Majer Zoltán (3. osztály) és Szabó
Anna Viktória (4. osztály). De a
versenyzőkön kívül a zsűri egyik
tagja is községünkből érkezett.
Idén ugyanis Lukács Tamás, közművelődési szakembert is felkérték
zsűrizésre. Tamás első alkalommal
vállalta a megtisztelő feladatot, és
rögtön meg is kapta a zsűrielnöki

tisztséget az 1-2. osztályosok versenyén. A rendezvényt Laskovicsné Terzics Edit igazgatónő nyitotta
meg. Ezután két korcsoportban
mutathatta meg a 36 versenyző
tudásának legjavát. Ezen a kellemes délutánon a zsűrinek nem volt
könnyű dolga, hiszen a tanulók
izgalmas és érdekes mesékkel varázsolták el őket és a közönség tagjait
is egyaránt. A kunfehértóiak közül
Patocskai Tamás korcsoportjában
2. helyen végzett, így továbbjutott a tankerületi versenyre, mely
2020. február 14-én, Izsákon kerül
megrendezésre. Felkészítő tanára
Fischer Lászlóné volt. ■

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
• Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idei
első ülésén többek között elfogadta
a Fehértó Non-profit Kft. 2020. évre
vonatkozó Üzleti Tervét, valamint
Közművelődési szolgáltatási tervét.
Továbbá az Önkormányzat 2020.
évre szóló költségvetését és a Közbeszerzési Tervet is jóváhagyták.
• A Képviselő-testület januárban a
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsődét érintően is több dologról döntött januárban. Egyrészt meghatározták a következő nevelési évre
vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját (2020. április 28-29.), másrészt az óvoda és a bölcsőde nyári
zárvatartásának rendjét (2020. augusztus 3-21.). Továbbá új vezetőt
választottak az intézmény élére,

Keresztes Orsolya személyében,
akinek megbízatása 2022. február
28-ig tart.
• A januári testületi ülésen az is
véglegessé vált, hogy mik lesznek az új elnevezései azoknak a
közterületeknek, amelyek neveit
a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal szükségesnek tartott megváltoztatni. A Képviselő-testület
célszerűnek látta a lakosságot bevonását is, így először január 16án egy közmeghallgatásra került
sor. Az itt elhangzott javaslatok
alapján döntötték el a képviselők,
hogy az Erdei Ferenc térből Erdei
tér, a Vöröshajnal utcából pedig
Hajnal utca lesz. Míg az Úttörő tér
új elnevezése a testületi ülésen merült fel, abból végül Deák tér lesz. ■

TÁRSADALMI MUNKA

BELSŐ ÁTALAKÍTÁS
A VASÚTÁLLOMÁSON
Felújítási munkálatok kezdődtek
meg a kunfehértói vasútállomás
utasvárójában. A várótermi részt a
MÁV Zrt. újítja fel, melynek keretében a világítás és a villamoshálózat került cserére, míg a meglévő
bútorokat felújítják, a falakat pedig
lefestik. Ezen kívül kialakításra kerül egy új mellékhelyiség is, amelyet egy korábbi megállapodás ke-

retében a Fehértó Non-profit Kft.
végez. A munkálatok várhatóan
február közepén fejeződnek be.
A nonprofit dolgozói korábban a
felvételi épület körüli szilárd burkolatokat cserélték ki új térkővel,
továbbá egy fedett kerékpártárolót
is készítettek, valamint elbontottak egy régi melléképületet. ■

2020 januárjában háromszor is önkéntes munka keretében rendezték a
horgászegyesület tagjai a tavak környékét. Első két alkalommal a tavak
közti gátakon a fák felnyesése és a
rendezetlen bozótok felszámolása
történt meg. Ezen kívül összegyűjtötték a keletkezett hulladékot, valamint elszállították a fürdőtó belső
gátján régóta ott heverő ormótlan
betontömböket
is.
A harmadik hétvégén pedig irányított
nádégetést végeztek,
amelyhez a Katasztrófavédelem és a Kiskunsági Nemzeti Park
is egyaránt hozzájárult. Az összefogás

látványos haladást eredményezett,
ugyanis tiszta, rendezett és átlátható lett a tavak közötti gátrendszer.
Hála annak a közel húsz főnek, akik
mindhárom hétvégén idejüket és
eszközeiket nem sajnálva részt vettek
a munkában. Köszönjük mindenkinek, akik jelenlétükkel, eszközeikkel
és felajánlásaikkal segítették a januári társadalmi munkákat. ■

KRESZ TANFOLYAM
Sikeresen zárult a 2019 decemberében indult KRESZ-tanfolyam Kunfehértón, amelyet első
alkalommal szervezett meg a
Fehértó Non-profit Kft. Az oktatásban a kiskunhalasi székhelyű Vancsura Autósiskola volt a

szervezők partnere. A Közösségi
Színtér és Könyvtárban megtartásra kerülő tanfolyamon ös�szesen tizenegyen vettek részt
és mindannyian be is fejezték
azt. Sok sikert kívánunk nekik a
KRESZ-vizsgára is. ■

4

2020. FEBRUÁR

INTERJÚ A PATIKUSSAL – DR. LOVÁSZNÉ DR. VERES ADRIENN
– A hivatásodra való tekintettel feltételezem, hogy
fontosnak tartod az egészségtudatos életmódot. Te magad milyen módon fordítasz
figyelmet az egészségmegőrzésre?

Adrienn három éve él családjával Kunfehértón, és azóta vezeti
a helyi gyógyszertárat. Amellett, hogy vérbeli kunfehértóinak
érzi magát, közben évről-évre igyekszik aktívabbá válni a közösségben is. Talán már nincs is olyan falubeli, aki ne találkozott volna vele, de itt az ideje közelebbről is megismerni sokoldalú személyét.
– Nem Kunfehértóról, sőt ha
jól tudom, nem is a környékről
származol. Mégis itt vezeted
a helyi patikát. Hogyan kötöttél ki nálunk?
– A középiskola elvégzése után
Szegedre nyertem felvételt a
Gyógyszerésztudományi Karra.
Ott ismerkedtem meg a férjemmel, Norbival, aki a diploma megszerzését követően még a Doktori
Iskolában maradt. Mivel távkapcsolatban nem gondolkoztunk,
ezért a környéken kellett munkát
keresnem. Így először Balástyán
lettem gyógyszertárvezető, ahol
közel 8 évig dolgoztam. Ezután
történt, hogy egy baráti közvetítésen keresztül felkértek a kunfehértói patika vezetésére. Akkor ez
hatalmas változás volt, mert Norbi
Csongrádon dolgozott. Neki kellett áldozatot hoznia, hogy most itt
lehessünk, de nem bántuk meg, ő
is megtalálta itt a számításait (Norbi, az Extractum Pharmánál dolgozik – a szerk.)

– És hogyan alakult ki az érdeklődésed a gyógyszerészet
iránt? Miért éppen a gyógyszerészi pályát választottad?

– Mindig is reál beállítottságú
voltam, inkább a kémia és a biológia állt hozzám közel. Édesapám
mentőtiszt, így általa kezdett érdekelni az egészségügy. De mivel a
vér látványát nem bírom, így ez a
kör gyorsan rövidre zárult. Éppen
ezért valami másban kellett gondolkoznom. Igazából a pályaválasztás alkalmával nem is tudtam
még pontosan, hogy miről szól
a gyógyszerészet és nem voltak
gyógyszerész őseim sem. Annyit
tudtam, hogy az általam szeretett
biológia és kémia kell hozzá, így
végül ezt választottam és szerencsém volt, hogy jól döntöttem.

Ebben már az egyetem is teljes
mértékben megerősített. Szuper
közösségbe kerültem és nagyon jó
szakemberektől tanulhattam. Ezután pedig magát a munkát is megszerettem. Az egészségügyben dolgozom, emberek között vagyok,
emberekkel foglalkozom. Ha nem
is közvetlenül, de közvetetten hozzájárulok az egészségükhöz.

– Miért lehet szeretni a
gyógyszerészet világát? Mi az
ami megfogott benne?

– Ez egy nagyon összetett kérdés. Talán az, hogy sokoldalú és
ezáltal sok lehetőség is van benne. A gyógyszerészet világa több,
mint amit a patikából látnak az
emberek. Ott van például a gyógyszerkutatás, az egyes gyógyszerek
kifejlesztése. Azaz, mikor egy apró
molekulából számos fázist követően a későbbiekben gyógyszer lesz.
Akkor ott van a gyógyszeripar és
a gyógyszertechnológia. Amikor
a gyógyszerészek azon dolgoznak,
hogy az emberekhez megbízható
és jó minőségű gyógyszer kerüljön. Konkrétan pedig a patika: én
közvetlenül a betegekkel találkozom, kisebb-nagyobb gondjukat
meghallgatva igyekszem azokban
a kérdésekben segíteni nekik, amelyekkel nem szükséges orvoshoz
fordulni.

– Hogyan látod a gyógyszerész szakma társadalmi megítélését, hiszen a gyógyításban az elsődlegesen fronton
az orvosok vannak.

– A gyógyítás kapcsán az emberek szemében mindenképpen
az orvos az elsődleges. És ez így
is van rendjén. A diagnosztizálás
az ő kompetenciájuk, mi nem is
diagnosztizálhatunk. Konkrétan a
gyógyszerészek megítéléséről pedig azt tudom mondani, hogy so-

sem volt olyan megítélésünk, mint
az orvosoknak. Nem is lesz. Az
orvos mindig is orvos marad. De
a mi szakmánk is nagyon fontos.
Az emberek sokszor nem is tudják,
hogy mennyi munka van benne, és
mennyi tanulás kell ehhez is. Ezen
szívesen javítanék, de ezt másoknak kellene jobban protezsálni.

– „Kérdezze orvosát vagy
gyógyszerészét”, hangzik el
nap mint nap. Kivel bizalmasabbak a betegek? Az orvossal vagy a gyógyszerésszel?
– Jó lenne ha mindkét féllel bizalmasak lennének, de nincs egyértelmű válasz arra, hogy kivel bizalmasabbak. Én igyekszem olyan
miliőt kialakítani a patikában, ahol
bátran hozzám fordulhatnak kérdéseikkel. És fordulnak is: amikor
kicsit is csend van a patikában,
akkor azt vettük észre, hogy jobban megnyílnak, jobban elmondják problémáikat, és szeretnék,
ha részletesebb tájékoztatást kapnának egyes betegségek kapcsán.
Vannak egyébként olyan gyógyszertárak, ahol még ún. intim
helység is van erre a célra kialakítva. De nálunk is lehet bizalmasan
beszélgetni az irodában. És miért
jó egy falusi patika? Egyrészt mert
könnyebben megnyílnak az emberek, másrészt pedig mi már tudjuk, hogy milyen betegsége van az
adott betegnek. Ha valaki kér egy
gyógyszert, amely a permanens
betegsége miatt nem adható, akkor
figyelmeztetni tudjuk. Erre egy városban nincs lehetőség.

– Főleg a táplálkozás az, amire próbálok jobban odafigyelni.
Hogy ne egészségtelen vagy rossz
minőségű ételeket fogyasszunk.
Mert, amit a táplálkozásunk során beviszünk, az a felszívódást
követően még sokat árthat. Mióta
megszületett Emma, a kislányom,
még nagyobb figyelmet fordítok
erre. Igyekszem a lehető legjobb
minőségű termékeket beszerezni,
sőt volt olyan is, hogy saját csirkét
neveltem. De egy falun egyébként
is könnyebb jó minőségű húst,
zöldséget vagy gyümölcsöt venni.
Utóbbiakból igyekszünk minél
többet fogyasztani. Ezen kívül
mondanám, hogy rengeteget sportolok, de ez nem így van. (nevet)
A reggeli úszásom is sajnos nagyon
ritkán jön csak össze. De most,
hogy elkészült a kerékpárút több
időt szakítok arra, hogy elmenjünk
a családdal biciklizni egyet.

– És mi a helyzet a vitaminokkal vagy az egyéb étrendkiegészítő készítményekkel?
– Nagyon kritikus vagyok ezekkel szemben. Csak a jó minőségű,
teljesen bevizsgált étrendkiegészítőket szeretem. Személy szerint
egyébként nem szedek semmit. Vitamint sem. Nagyon rossz ugyanis
a felszívódásuk; több szívódik fel
szerves formában, mint a készítményekből. Akkor szedem már csak,
amikor tényleg nagyon-nagyon ki
vagyok merülve, akkor tényleg kell
valami plusz. A gyereknek is csak
szezonban adok vitaminokat.

– Egyre többen kételkednek
a gyógyszerkészítmények szedésében annak hatása vagy
éppen mellékhatása miatt. Te
mit gondolsz erről? Illetve mi
a véleményed az alternatív
gyógyászatról, és a homeopátiás készítményekről?
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– Azt, hogy most egyre több
rosszat hallani a gyógyszeriparról,
az annak is köszönhető, hogy fejlődik a piac. Egyre érzékenyebb
módszerekkel tudnak egyre több
problémát kiszűrni. Ez kettős: jó
és rossz is. A régen rosszul gyártott
dolgok most napvilágra kerülnek.
De jó, mert így a hibákat ki tudják
küszöbölni. Az pedig, hogy az emberek kiábrándulnak a gyógyszerekből több mindentől is függhet.
Több összetevője van a megrendült
bizalomnak. Lehet egy sikertelen
terápia, lehet egy nem jól eltalált
gyógyszer, vagy olyan betegség,
amire nincs is gyógymód. De sokszor a médiából és az internetről is
azt lehet hallani vagy olvasni, hogy
nem kellenek a gyógyszerek, mert
csak megmérgeznek vele bennünket. De gondoljunk bele például
az egyik legalapvetőbb dologba, a
védőoltások fontosságába. Most,
amikor van lehetőségünk a védőoltásokkal effektíve kiküszöbölni azokat a fertőző betegségeket,
amelyekbe száz évvel ezelőtt még
sokan belehaltak, és így már nem
tartogatnak olyan veszélyeket, elkezdtünk kételkedni a védőoltásokban. Tehát, ha nem vesz körül
minket konkrét betegség, akkor
nem biztos, hogy úgy gondoljuk
tényleg szükség van rá. De az orvos is gyógyszerekkel gyógyít. Igaz
előfordul, hogy esetenként túlgyógyszerezik a betegeket. De egy
egészségesen felépített gyógyszeres
terápia nem árt a betegnek, hanem
a javát szolgálja.
Aztán ott van a homeopátia. Mi
az egyetemen azt tanultuk, hogy
kell a gyógyszer, kell a hatóanyag.
Ezzel szemben a homeopátia egy
egészen más irányt képvisel. Én
személy szerint nem vagyok híve,
nem adom a családomnak, és nem
ajánlom másoknak sem. Azonban, ha valaki úgy jön be hozzám,
hogy homeopátiás szert kér, akkor
nem beszélem le róla. Már csak
azért sem, mert kerülhet az ember olyan élethelyzetbe, amikor
minden apró szálba kapaszkodik, hogy a saját vagy családtagja
egészségét javítsa. Voltam én is

hasonló cipőben. A testvéremnek
volt egy egész komoly betegsége
és akkor bizony én is kipróbáltam
a homeopátiát, és kipróbáltam
különböző köveket is. Valamint
mindenféle gyógynövényt is,
csak hogy segíthessek. Mert nem
tudhatod, mivel teszel jót. Tehát
személy szerint a homeopátiában
nem, de a gyógynövényekben
hiszek. Nem is hiszek, hanem tudom, hogy jótékony hatásuk van.
Ugyanis a gyógyszerek hatóanyagának jelentős hányadát is gyógynövényekből vonják ki.

– A gyógyszerész diplomád
mellé most éppen a jogász
végzettség megszerzésén dolgozol. Miért éppen a jog?

– Több oka is volt ennek. Egyrészt a húgom jogász és mindig is
irigyeltem a talpraesettségét. Én
úgy gondolom, hogy korábban
nagyon szakbarbár voltam, csak a
biológiára és a kémiára koncentráltam. Nagyon nagy hiányosságaim voltak más területeken,
legyen az történelem vagy jog. El
tudtam bizonytalanodni olyan
helyzetekben, amikor azt láttam
hogy a húgom teljesen helytáll. Így
a jog bakancslistás dolog volt nálam, melynek köszönhetően úgy
döntöttem, hogy el is végzem. És
végtelenül élvezem. Szeretek kiszakadni a mókuskerékből, újra egyetemen lenni és tanulni. Meg aztán
úgy gondolom, hogy az embernek
több lábon kell állnia, fontos, hogy
el tudjon látni két különböző munkát is. És ezt a magam részéről is
lényegesnek tartom.

– Az önmagad továbbképzése mellett a társadalmi szerepvállalást is nagyon fontosnak tartod. Ezt bizonyítja az
általad az óvodába pályázat
útján szervezett TSMT-torna
is. Mesélj erről kicsit.
– Partnerünk a Hungaropharma
Zrt. minden évben meghirdeti
az „Együtt a helyi közösségekért”
pályázatát, amelyen mi egy kisgyermekeknek szóló tornára pályáztunk. Így kerülhetett sor arra,
hogy a 2018-ban a nagycsoportosok fél éven keresztül járhattak

erre az ún. okosító tornára. Ezzel
a tornával arra szerettem volna
leginkább felhívni a figyelmet,
hogy a kisgyerekek fejlődésében
mennyire fontosak a különböző
mozgásformák és ezek kimaradása
milyen hátrányt jelenthet. Sokszor
ugyanis ráhúzzuk a gyerekre azt a
jellemzőt, hogy rossz. De közben
lehet azért rossz a gyermek, mert
egy bizonyos mozgásformája kimaradt. Ezért kell elvégezni ezeket
a speciális mozgásokat, amik igazából annyira nem is speciálisak,
mert ezeket mi kisgyermekként
végigcsináltuk ugróiskolázás vagy
bújócskázás közben. De ma már
pótolni kell őket, mert kimaradnak. Különben később a gyermek
nem fog tudni koncentrálni vagy
egy helyben maradni.

– Később ezzel a projekttel
pályáztál a Hungaropharma
Zrt. Felelős Vállalkozás Díjára, amelyet idén tavasszal
meg is nyertél. Miről szólt ez
pontosan?

– A Hungaropharma 70. születésnapja alkalmából került
meghirdetésre ez a díj. Olyan
gyógyszerészeket kerestek, akik a
gyógyszertári feladataikon kívül
a közösségért is igyekeznek tenni.
A döntéshozók pedig úgy látták,
a TSMT-s pályázat alapján, hogy
Közép-Magyarországon én érdemlem ki ezt a díjat. Számomra
mindennek hatalmas eszmei értéke van. És azt hozzá kell tennem,
hogy nem én pályáztam, hanem ők
kerestek fel, hogy ez egy nagyon jó
projekt volt, miért nem adom be
ez alapján a pályázatom. De akkor
még úgy gondoltam, hogy mindez túl kevés ehhez. Végül beadtam
és bebizonyosodott, hogy mégsem
kevés.

– Októbertől pedig egy
újabb fronton próbálod ki magad, ugyanis önkormányzati
képviselőként indultál a helyi
választásokon és sikerült is
bekerülnöd a testületbe. Gratulálok! Mi miatt döntöttél
úgy, hogy nagyobb szerepet
vállalsz a közéletben?
– Mert szívesen csinálom. Eddig

is szívesen dolgoztam ezért a közösségért, és így, önkormányzati
képviselőként talán még nagyobb
beleszólásom lehet a közösségi
ügyekbe. Azt pedig nyomatékosítani kell az emberekben itt Kunfehértón, hogy egy nagyon jó
közösség vagyunk, és együtt akár
hegyeket is képesek vagyunk megmozdítani, ha akarunk. És én képes vagyok, ha olyan embereket és
olyan közösséget találok, akiknek
szintén ez a nézőpontja. Ott van
például a környezetvédelem vagy,
hogy próbáljunk meg felelősségteljesen gondolkozni és élni. Talán így az önkormányzaton belül
még hatékonyabban tudok ezekért
majd küzdeni.

– Képviselőként mik a terveid az elkövetkezendő öt évben?

– Egy egészséghét megszervezése
már régóta foglalkoztat, ezen már
jóval a választások előtt is gondolkoztam. Ugyanis azt látom, hogy az
emberek még mindig nem veszik
elég komolyan a prevenciót, hogy
meg kell előzni a bajt. De szeretnék
az időseknek egy előadássorozatot
is tartani a gyógynövényekkel kapcsolatban. Ezen kívül a Szabadság
téri park rendbetétele is fontos számomra. Ennek érdekében nemrég
adtam be egy pályázatot, hogy itt
egy gyógynövényparkot tudjunk
kialakítani.

– Ennyi minden mellett még
a családra is jut időd? Mivel
töltöd a szabadidőd?

– A szabadidőm? Ha lenne...
(nevet) De kell lennie, kell, hogy
jusson minőségi idő a családomra.
Nyáron szabaddá szoktam tenni
magam a közös nyaralásra, évente kétszer pedig a barátokkal való
találkozásra. Nincs úgymond szabad hétvégénk, mert folyamatosan
megyünk. Általában ilyenkor a
családdal találkozunk. Kell, hogy
legyen idő a szeretteinkre. Ha úgy
érzem nincs, akkor is inkább félreteszek mást. Például nem takarítok. Norbi is sokat dolgozik. Keveset tudunk együtt lenni. Épp ezért
kellenek a közös nyaralások, a közös kirándulások. ■ Lukács Tamás
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BARANGOLÁS A SKÓT-FELFÖLDÖN
Csicsák Dávidot talán nem kell bemutatni senkinek, de új hobbijáról sokan nem tudnak. Dávid néhány évvel ezelőtt mélyült
el jobban a whiskyk világában. Az érdeklődésének, kutatásának és persze sok-sok kóstolásnak köszönhetően találta meg
saját ízvilágát és személyes kedvenceit. Mindezek a tapasztalatok ösztönözték aztán arra, hogy Skóciában, a whiskyk világának egyik, ha nem a legnagyobb fellegvárában tegyen látogatást. Az utazás még a tavalyi évben volt, de maga az útinapló
nem olyan rég íródott meg. Most ezt olvashatják.
Ha valaki komolyan elkezd foglalkozni a whiskyk világával, óhatatlanul is felmerül benne az elképzelés arról, hogy a vad, szeles, skót
vidéken szorongat egy ízlésének
drága italt. Szerencsés esetben az
álmot megvalósítás követi, ahogy
történt az velem is. Az utazás megszervezése viszonylag sok időt vett
igénybe, de utólag úgy gondolom,
megérte a fáradtságot. Kezdetben
természetesen az utazási irodák
kínálataival kezdtük a kutatást, de
hamar rájöttünk arra, hogy árban
igazából nem nyerünk rajta sokat,
cserébe viszont más emberekhez
vagyunk kötve, meg a kisbuszhoz
és a menetrendhez. Sokkal inkább
vonzott a választás szabadsága,
hogy bárhol, bármikor megállhassunk fotózni, enni, kirándulni,
várromot megnézni, vagy alkalmazkodhassunk a programok
időzítésével az időjáráshoz is, szóval kézenfekvő volt, hogy saját magunk vegyük kézbe a szervezést.
Whisky-rajongóként pedig mi
is lehetett volna más a célpont,
mint a változatos Skót-felföld, és a
lepárlók által legsűrűbben „lakott”
része: Speyside.
Speyside alatt a Spey folyóhoz közeli területeket értjük. A területet a
magyar borvidékekhez hasonlóan
egy viszonylag elkülönülő whisky
régiónak tekintik. A skót történelem
során a felföld elhagyatottsága és a
whisky készítéshez elengedhetetlen
víz közelsége miatt számos lepárlót
létesítettek, köztük sokat az alkoholkészítést sújtó skót adótörvények
kikerüléséhez. Az igazán nagy fellendülést azonban a vasút megépítése
hozta az északi területekre.

EDINBURGH
Mivel a célunk alapvetően a
Skót-felföld körbejárása volt, így a
fővárosra csak egy napot szántunk
a főbb látnivalók körbejárásával.
A skót időjárás nem hazudtolta
meg önmagát, az ott töltött egyetlen napunk alatt végig szakadt az
eső, de kellő apparátussal felkészülve – víz- és szélálló esőkabát,
vízhatlan túracipő és egy mas�szív esernyő – hősiesen vettük az
akadályt. Így megnéztük a kastély
lábai előtt elterülő Princess Street
Gardenst, Wojtek – a hős medve
szobrát, a The Elephant kávézót,
ami a helyi legenda szerint J. K.
Rowling, a Harry Potter írójának kedvenc kávézója, és a Royal
Milet, vagyis a főváros egyik leghíresebb utcáját, ami a Holyrood
apátságot köti össze a várral.
A város fölé emelkedő Edinburgh
kastély pedig végig őrködte utunkat. Hála az egyik legnagyobb,
magyar származású whisky-

meg kívül, és áztunk el belül,
némi skót whiskynek hála...

ÚT ELGINBE
Miután kipihentük a pár tucat kilométernyi járást, másnap egy korai reggeli után bepakoltunk a bérelt autónkba és észak felé vettük
az irányt. Az utazásba beiktattunk
néhány látnivalót, köztük egy már
bezárt, de ikonikus lepárlót a St.
Magdalene-t
Linlithgow-ban,
a – felújítás miatt éppen felállványozott – National Wallace monumentet, és Dunblane-ben a katedrálist. A lepárló épületét a városba

St. Magdalene lepárló

vezető egyenesben messziről is
jól látni, a pagodák azonnal felismerhető kontúrjai alatt azonban mára már nem lepárlóüstök,
hanem csendes, sorházi lakások
sorakoznak. Szomorú, ám mégis
gyönyörű mementójaként a skót
whisky-történelemnek. Pár gyors

Edinburgh kastély

szakértő szíves vendéglátásának,
dél körül a Royal Mile Whiskies-be is benéztünk, ahol remek
társalgás közepette száradtunk

fotó elkattintása után vissza is
pattantunk a kocsiba, ugyanis az
út nagy része még előttünk volt.
A Skót-felföld és a Cairngorms

Nemzeti Park, egyszerűen gyönyörű. A magyar szemnek szokatlan módon ekkorra az út 2x1 sávról
1 sávra szűkült, ahol a szembejövő

Kinloss apátság

forgalmat párszáz méterenként
kialakított kis öblökben tudjuk elengedni. A helyiek bő lendülettel
veszik az akadályt, de ilyen szűk
úton közlekedve egy jobbkormányos autóval, amiben az ember
még nem érzi rendesen az autó
széleit, néha igen szórakoztató
tud lenni a dolog. Az eső persze
még aznap is végig esett, de a gyér
növényzettel fedett, sziklás dombok az alacsony esőfelhőkbe burkolódzva igazán autentikus skót
hangulatot kölcsönöztek a monoton kilométerek leküzdéséhez.
A hetünk hátralévő részében
Elgint választottuk támaszpontunknak, ahonnan a speyside-i
lepárlók tömegközlekedéssel is
könnyen elérhetőek, és helyben is
bőven van látnivaló.

SPEYSIDE
Speyside – és persze Skócia úgy
általában is – tele van történelmi
vár- és templomromokkal, háborús emlékművekkel, katonai
temetőkkel, szóval volt látni és kirándulni való bőven. A skótok nagyon hazafias emberek, gondosan
ápolják hagyományaikat, történelmüket és mindezen tulajdonságaiknak mi is tanúi lehettünk, miközben végigjártuk a környéket.
A tengerparti kisváros Lossiemouth, ami a közeli RAF támaszpont kapcsán hűen ápolja történelmi hagyatékát, a Kinloss apátság,
melynek kertjében egy gyönyö-
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rűen ápolt világháborús katonai
sírkert található, a Duffus kastély,
mely a skót történelem több évszázadát élte meg, és az Elgin katedrális az ott töltött minden percet
megért. Persze végig ott motoszkált a fejemben, hogy Elginben
ott a Glen Moray lepárló, pár kilométerre Forresben a kedvenc skót

Elgin katedrális

whiskykészítő műhelyem, és hát
a lepárlót tulajdonló cég, a híres
Gordon & MacPhail whisky-bolt
és delikátesz. Ez egy hatalmas üzlet: több teremnyi whisky, egyéb
párlat, pezsgők, borok, hús- és
tejtermék, dohány, édesség, minden, mi szem-szájnak ingere.
A whiskyknek egy teljes terem
van szentelve, többszáz tétellel,
a szoba egyik fele pedig kizárólag csak G&M palackozás. Mi
sem tudtunk ennek a hatalmas

FORRES
Egy igazán szép napsütéses – bár
kicsit szeles – reggelen indultunk
a kirándulás alapötletét és gerincét
adó lepárló, a Benromach meglátogatására. Az autót a szálláson
hagytuk és vonatra pattantunk –
amiről mondanom sem kell, hogy
időben, tisztán, alacsony padlóval
jött, és egy hang nélkül szelte a
skót-felföldi dombokat 10 fontért oda-vissza. A lepárló kiváló
helyen van, a vasútállomástól kb.
5-10 percnyi sétára. Időpontot a
látogatásra nem foglaltunk, hiszen hétfő délelőtt, a helyi éves
whisky-fesztivál után egy héttel
nem számítottunk nagy tömegre,
és igazunk is lett. Az 5 fontos jegyet megváltva el is indultunk
megnézni, hogyan is készül a híres skót ital. A túravezetőnk jófej
volt, viszont sajnos a lepárló falain belül sehol sem fotózhattunk.
A lepárló egyébként a környék
egyik legkisebbike. A 2 lepárlóüst,
és a 2 cefréző kád elfér egy kb. 100
nm-es épületrészben, és mindös�sze 3 ember foglalkozik a gyártással.
A túrán végigvettük a szokásos
köröket, a whisky készítését az
árpától a hordókig, végigjártuk a

A látogatás végén persze kaptunk
némi kóstolót is, miközben az
ott dolgozókkal kötetlenül beszélgethettünk. Ahogy a skótok
általában, az itteni alkalmazottak
is nagyon kedvesek, érdeklődőek
és nyitottak voltak. Ha lehet ilyet
mondani, a túra utáni másfél-két
óra még annál is jobb élmény volt,
mint maga a látogatás...

GLEN GRANT
Másnap ébredés után aztán elindultunk a városi buszállomásra,
ahol egy idős úr helyinek nézett
minket, és igyekezett valamit

Glen Grant lepárló

megtudakolni, de nem hagytam
szegényt, hogy befejezze a mondatot. Fel is húzta a szemöldökét: – „Dehát milyen turisták?
Honnan jöttünk, mit csinálunk,
meddig maradunk?” Majdnem
a busz indulásáig beszélgettünk
és kiderült, hogy ismer egy magyar fogorvost a környéken. Mi
magyarok mindenhol ott vagyunk…
Egy apró skót-felföldi városka feletti domb oldalában, egy jópofa
vesszőfonat lepárlóüsttel díszített

körforgalmon keresztül közelíthető meg a Glen Grant lepárló, ami édes, élesztős és malátás
illattal árasztja el a környéket.
Egy keddi napon, dél előtt nem
sokkal csak mi voltunk vendégek
a lepárlóban, így a túravezetővel
hármasban indultunk felfedezni
a gyártás részleteit. A lepárlóteremben lévő 8 lepárlóüst 0-24
órában ontja magából a friss
párlatot – évente úgy 6 millió
liternyi alkoholt. A látogatás
után, a busz indulásáig még sétáltunk egyet a lepárló mögötti
– egyébként Skócia-szerte híres –
kertben, melynek végében, egy
vízesés tövében, a legenda szerint egy vasráccsal elzárt hasadékban mindig volt egy hordó
whisky, hogy az alapító, George
Grantnek egy hosszú séta végén
ne kelljen visszagyalogolni innivalóért a lepárlóig.
A hazaút napján az ország keleti
partján indultunk vissza a fővárosba, és mivel viszonylag későn
indult a repülő, volt időnk még
egy utolsó kirándulásra. Búcsúzóul megnéztük Dunnotar híres
kastélyát a keleti parti sziklaormokon, majd irány a repülőtér.
7 nap alatt körbejártuk a Skót-felföldet, meglestük Nessie otthonát, láttuk végigpöfögni a Harry
Potterből ismert gőzmozdonyt a
híres viadukton, továbbá rengeteget tanultunk Skóciáról és az
ott élő emberekről, akik tényleg
mind olyanok, ahogy írnak róluk:
kedvesek, nyitottak és vendégszeretőek. Biztos kombinációja
ez a visszatérésnek, ezért sem
bánkódtunk hazaindulni. Jövünk
még, Skócia! ■ Csicsák Dávid

Benromach lepárló

kínálatnak ellenállni, így bezsákoltunk két palack whiskyt
és némi alkoholmentes vásárfiát
is. Vettünk Benromach whiskyvel tuningolt vajkaramellát, vajas
kekszet és whisky-hordóban érlelt
kávét, na meg pár apróságot az
otthoniaknak.

hordók töltésére használt termet,
szaglásztunk friss párlatot, (még)
üres sherrys hordót, és benéztünk
a döngölt padlós érlelőraktárakba,
ahol olyan kábítóan finom tölgy,
édes sherry és alkohol illat terjengett, hogy első lélegzetvételre még
bele is szédült az ember.

Dávid a Glen Moray lepárlónál
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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 Szeder I. utca 1. 16.00-8.00
között, hétvégén 24 órás ügyelet
Telefonszám: 77/742-575
Védônôi szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig
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
Gyógyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11.
Tel.: 06/77/407-012
Nyitva tartás:
Hétfőtől-csütörtökig:
08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00
Rendôrség
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

Tanyagondnok
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 06/30/6196880
Kunfehértói Közösségi
Színtér és Könyvtár
Kunfehértó Béke tér 3.
Tel.: 30/275-12-44,
20/422-6730
Hétfő: 8.00-19.00 (16.30-19.00
között telefonos ügyelet, illetve
előzetes bejelentkezés alapján)
Kedd-Péntek: 8.00-16.30
Szombat: 8.00-12.00 (telefonos
ügyelet, illetve előzetes bejelentkezés alapján)
HTKT SZSZK
Gondozási Központ
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető:
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00-16.00
Mosolyvár Óvoda és Mini
Bölcsöde

Óvoda
Kunfehértó Ady E. u. 4.
Tel.: 30/793-16-21
Mini Bölcsőde
Kunfehértó, Úttörő tér 7.
Tel.: 30/793-16-17

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
NKM Földgázszolgáltató
Zrt.
Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
NKM Áramszolgáltató Zrt.
Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8.00-12.00
Szerda: 14.00-18.00
KiskunVíz

ügyfélszolgálat:

20/771-6422

DARÓCZI PÉTER PÁL E.V.

BURKOLÓ

0620/9796199
Vállalom régi házak hidegburkolatainak felújítását.
Lakások és egyéb épületek burkolatainak teljeskörű
kivitelezését.
Hívjon bizalommal!
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Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!

Köszöntjük
Ricza Antalnét
a Móra Ferenc u. 10-ben,
aki január 6-án
ünnepelte 82.

Horváth Istvánnét
a Rákóczi u. 72-ben,
aki január 21-én
ünnepelte 84.

Rádi Lászlót
a Rákóczi u. 43-ban,
aki január 13-án
ünnepelte 83.

Szabó Bélánét
a Jókai u. 19-ben,
aki január 24-én
ünnepelte 86.

Tüske Mihálynét
a II. körzet tanya 125-ben,
aki január 13-án
ünnepelte 83.

Rabb Sándort
a Petőfi u. 63-ban,
aki január 25-én
ünnepelte 82.

Doppler Ingolf Clitot
a IV. körzet tanya 15/A-ban,
aki január 14-én
ünnepelte 84.

Hunyadi János Istvánnét
a Nádor u. 2-ben,
aki január 29-én
ünnepelte 82.

Árki Istvánnét
a II. körzet tanya 59-ben,
aki január 19-én
ünnepelte 86.

Dudás Józsefet
a Jókai u. 2-ben,
aki január 31-én
ünnepelte 82.

születésnapját.

Anyakönyvi hírek
Született:

Lajkó Alex (2020. 01. 22.)
a. n.: Horváth Krisztina Mónika
Nagy Ádin (2020.01. 27.)
a. n.: Simon Kitti
Csernók Máté (2020.01. 27.)
a. n.: Balázsevics Nikolett

Elhunyt:

Modok Sándor (1926)
Pipicz János Sándor (1957)
Dora József (1933)
Törteli Tibor Dénesné (1953)
Őszinte részvétünk!

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási
gépek és klímák javítását, karbantartását.

NAGY LÁSZLÓ
háztartási gépszerelő
Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990

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

MOBILTELEFON SZERVIZ

A jánoshalmi Gsm Centrum (Jánoshalma, Rákóczi F. u. 8.) szervizfelvevő pontot nyitott Kunfehértón a Réce u. 1. szám alatt (Üdülőterület)
Rövid határidővel, kedvező áron vállaljuk:
• Telefonok szakszerű javítását,
• GPS navigációk frissítését.
Szervizfelvétel: személyesen a fenti címen, telefonon egyeztetett
időpontban!
Igény esetén a helyszínen felmérjük a javítás várható költségét, illetve házhoz szállítjuk a megjavított készülékét (500 Ft kiszállási
díj ellenében).

Tel.: 06-70/319-6807
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Ácsmunkát vállalok!

Új tetők készítése, régi tetők
felújítása,verébdeszkázás!
Terasz, kocsibeálló, kerti kiülő,
játszótér kialakításával is
keressen bizalommal!

MACZKÓ ZOLTÁN

6449 Mélykút, Május 1. utca 16.
Tel.: +36-30/190-33-30

Ízletes ételek és kiszállítás
Tisztelt Kunfehértóiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a

Sporttábori Konyha

2020-ban is várja régi és új előfizetőit, ahol SZÉP kártyával is fizethet. Nagy adagokkal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással továbbra is várjuk megrendeléseiket

a konyhánál vagy a 06/70/3404540 telefonszámon.
Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó
6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.

Kiadja:

Fehértó Non-profit Kft.
Főszerkesztő:

Lukács Tamás
Megjelenik:

havonta 300 példányban

Szerkesztőség címe:
6413 Kunfehértó, Tábor u.27.

tel.: 30/4929-953
email:
feherto.nonprofitkft@gmail.com
Tördelés
és nyomdai munkák:

Megjelenés minden hónap 10. napjáig.

Druk-ker Kft.
Kiskőrös

11

2020. FEBRUÁR

Nagy Tibor
ács-állványozó
új tetôk készítése – régi tetôk javítása
– teraszok – pergolák – kerítések –
– lambériázás – gipszkartonozás –
Lajkó Alex

Csernók Máté

6413 Kunfehértó Széchenyi u. 16.
mobil: 30/232-5745 e-mail: nagytibor805@gmail.com
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