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MEGSZÉPÜLT
A SZOBOR KÖRNYÉKE 

NYITÁSRA KÉSZÜL
A TÓFÜRDŐ

Kertészeti munka zajlott május 
hónapban a Szabadság téri szobor 
környékén. A Fehértó Non-profit 
Kft. dolgozói először friss termő-
földdel töltötték fel az ikonikus 
dombot, majd termésköveket he-
lyeztek el rajta. A kövek a plázs 
kialakítása során elbontott épített 
partfalból, illetve egy lakossági 
felajánlásból kerültek felhaszná-
lásra. Ezt követően a falu külön-
böző közterületeiről származó 
évelő növények lettek elültetve, 
majd nem sokkal később egynyá-
ri virágokat is helyeztek melléjük. 

A munkálatokat Terner Alíz ker-
tészmérnök vezette, és a Kft. dol-
gozói mellett sokat segített benne 
a Polgármesteri Hivatal részéről 
Bóna Erika is. ■

A járványügyi enyhítések körében 
elsők között döntött arról a kor-
mány, hogy a fürdők és a strandok 
kinyithatnak. A Fehértó Non-
profit Kft. ennek értelmében gőz- 
erővel készül a kunfehértói fürdő 
nyitására. Az ilyenkor szokásos 
engedélyeztetési procedúrák lezaj-
lottak, illetve a hatóság vízmintát 
is vett, mely megállapította, hogy 
kiváló a tó vízminősége. 
A szezonra készülve, a tavalyi év 
sikerén felbuzdulva, újabb sza-
kasszal lett bővítve a népszerű 
homokos partszakasz. A munká-
latok tavasszal zajlottak, melyben 
a Fehértó Non-profit Kft. segít-
ségére a Szalai-Gép Kft. munka-
gépei és dolgozói voltak, amely 
során először a betonozott partfal 
újabb szakasza került elbontásra, 
majd az új lejtés kialakítása után 
homokkal töltötték fel a területet. 

Végül hozzáigazították a térkővel 
kirakott sétányt is. Immáron a 
csúszdától a tóra vezető középső 
sétányig ér a családbarát part.
Ezen kívül a móló is felújításra 
szorult már, amelybe május kö-
zepén kezdtek bele az üzemelte-
tők. A bontásban és az új borítás 
tartószerkezetének elkészítésében 
a Kft. dolgozói működnek közre, 
míg az újfajta WPC (fa-műanyag 
kompozitból készült) felületet egy 
kiskőrösi cég rakja majd a helyére 
várhatóan két héten belül. A beru-
házás összesen mintegy 2,9 millió 
forintba kerül majd.  Bízunk ben-
ne, hogy mindkét fejlesztés elnyeri 
a látogatók tetszését. 
A nyitást június 15-re tervezik az 
üzemeltetők, és reméljük, hogy a 
javuló járványhelyzet során egyre 
többen keresik majd fel a tófürdőt. ■ 

ÚJABB ESZKÖZÖKET
SZERZETT BE A KÖZSÉG

Évek óta sikerrel működik Kun-
fehértón a konyhakert a köz-
foglalkoztatási program járási 
startmunka mintaprogramjának 
keretein belül. Amellett, hogy a 
kertben termett zöldségekből ta-
vasztól őszig az óvodai konyha 
tud főzni, a Fehértó Non-profit 
Kft. minden évben újabb és újabb 
eszközöket tud vásárolni a mun-
kálatok megkönnyítése érdekében 
központi finanszírozásból. Az idei 

évben egy ráccsal ellátott pótkocsi, 
egy gödörfúró, egy lajtoskocsi, há-
rom hőlégbefúvó, öt kerti asztal, 
valamint a munkavégzés komfor-
tosabbá tétele céljából egy faház 
beszerzése történt meg.
Ami újdonság a programban, 
hogy tavasszal 50 db szilva és 50 
db őszibarack csemetét ültettek a 
Kft. dolgozói, továbbá kipróbálás-
ra kerül a batáta (édesburgonya) 
termesztése is. ■

ÉLEDEZIK A SZÍNTÉR
ÉS A KÖNYVTÁR

Lassan kezd visszatérni az élet 
a Közösségi Színtér és Könyv-
tár falai közé. A résztvevők nagy 
örömére május közepén először 
az EFOP program keretében zaj-
ló tornák (aerobic, gerinctorna, 
jóga) indultak újra, majd május 
végén a gitártanfolyam is folyta-
tódott. 
Ezen kívül bár a könyvtárak kap-
csán ugyan a személyes látogatás 
tilalmát még nem oldották fel, de 
2020. május 22-től előre leadott 
igénylések alapján már lehet köny-

vet kölcsönözni a Kunfehértói 
Könyvtárból. A kért olvasmányo-
kat előre egyeztetett időpontban 
az épület teraszán van lehető-
ség átvenni. Az igényléseket a 
kfto.konyvtar@gmail.com címre 
várják a Könyvtár dolgozói, míg 
a válogatásban az online kataló-
gus lehet az érdeklődő segítsé-
gére (http://opac.kjmk.hu:8080/
olibcgi). Ennek örömére pedig a 
könyvtár dolgozói össze is állítot-
tak egy könyvajánlót, amely az 5. 
oldalon olvasható. ■ 
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ELMARAD A FEHÉRTONE 
FESZTIVÁL

A járványügyi helyzet-
tel kapcsolatban a 
kormány úgy dön-
tött, hogy 2020. au-
gusztus 15-ig nem 
lehet 500 fő feletti 
(és alatti) rendezvényt 
sem tartani. Így sajnos a július 16. 
és 18. közöttre tervezett Fehértone 
Fesztivál sem kerülhet megrende-
zésre. A kialakult helyzet ellenére a 

szervezők nagyban dolgoz-
nak azon, hogy 2021-ben 
egy még emlékezetesebb 
fesztiválon pótolhassa be 
mindenki ezt az elmaradt 

három napot. Az elővételben 
jegyet vagy bérletet vásárlók 

pedig minden esetben pénzvissza-
térítést kapnak. Ezzel kapcsolatban 
hamarosan érkeznek a szükséges 
információk – ígérték a szervezők. ■

HULLADÉKGYŰJTŐ ZSÁKOK 
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA

A fennálló járványügyi 
helyzetre való tekintettel 
az FBH-NP Nonprofit 
Kft. ügyfélszolgálati 
irodáinak nyitva tartá-
sa május végéig szüne-
telt. Ebből kifolyólag, azon 
üdülőtulajdonosok sem tudták 
felvenni a szükséges zsákokat, 
akiknél abban történik történik a 
házhoz menő kommunális hulla-
dékgyűjtés az üdülőterületen. En-
nek megoldásaként a hulladékgaz-

dálkodó társaság a Fehértó 
Non-profit Kft.-t kérte 
meg segítségre. Patocs-
kai Tamás ügyveze-
tő örömmel mondott 

igent a megkeresésre, így 
májusban a helyi cég mun-

katársai működtek közre a zsákok 
ingatlanhoz történő eljuttatásában. 
A házhozszállítás során minden 
egyes ingatlan az üdülőszezon ide-
jére 22 darab 110 literes hulladék-
gyűjtő zsákot kapott. ■

A járványügyi enyhítésekre tekintettel az FBH-NP Nonprofit Kft. is újra-
nyitotta ügyfélszolgálatait. A kiskunhalasi irodában (6400 Kiskunhalas, 
Szilády Áron u. 5-7.) keddenként 7:00-19:00, szerdánként pedig 8:00-
17:00 van lehetőség ügyintézésre. Továbbá korlátozott nyitva tartással 
felkereshetők a hulladékudvarok is (Jánoshalma – Hétfő 8:00-12:00, 
Kiskunhalas – Szerda 14:00-18:00). Ezen kívül 2020. június 2-tól újra 
igényelhető a lomtalanítás, ezzel kapcsolatban az ügyfélszolgálaton lehet 
érdeklődni.

ISMÉT PÁLYÁZNI FOGUNK
A tavalyi évben Kunfehértó Község 
Önkormányzata sikeresen pályá-
zott a Magyar Falu Program felhí-
vásain. Az óvodaudvar, valamint a 
temető fejlesztése és egy új iskola-
busz beszerzése várhatóan még eb-
ben az évben megvalósul.
2020-ban újabb pályázatok jelentek 
meg. Bízva a sikeres folytatásban, az 
önkormányzat többek között fogor-

vosi és védőnői 
eszközök beszer-
zésére, a Közös-
ségi Színtér és 
Könyvtár belső 
felújítására, belterületi útépítésre és 
zöldfelület karbantartásához szük-
séges eszközök beszerzésére kíván 
támogatási kérelmet benyújtani. ■ 
Ficsórné Sáfár Anett

KUNFEHÉRTÓN
IS TESZTELTEK
Májusban közel 18 ezer fő részvételé-
vel végzett országos vizsgálatot a ko-
ronavírus fertőzöttség kapcsán négy 
orvosi egyetem – a Semmelweis 
Egyetem, a Szegedi Tudományegye-
tem, a Pécsi Tudományegyetem és 
a Debreceni Egyetem – a Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) közremű-
ködésével. A csaknem 500 települé-
sen élőket érintő reprezentatív kuta-
tás célja az volt, hogy pontos képet 
adjon a járvány kiterjedéséről és az 
új típusú koronavírussal fertőzöt-
tek és átfertőzöttek valós számáról. 
Bács-Kiskun megyében a mintavéte-
lezést a Szegedi Tudományegyetem 
végezte, és községünk is bekerült az 
a csaknem 500 település közé, ahol 
mintát vettek. Kunfehértón a lakos-
ság 1 százaléka, azaz 23 fő kapott 
meghívást.
A tesztelésen a KSH által vett vélet-
lenszerű kiválasztással képzett minta 
alapján, összesen 17 787 fő meghí-

vásos módon 
vehetett részt az 
ország egész területéről. A mintában 
szereplő személyek a 14 éves és idő-
sebb népesség köréből kerültek ki. 
A felvételben résztvevők a szűrővizs-
gálatot megelőzően egy kérdőívet is 
kitöltöttek, így fontos informáci-
ókhoz juthattak a kutatók többek 
között a kockázati tényezőkről is. 
A felvételre kijelölt személyek köz-
vetlen értesítést, felkérő levelet 
kaptak Ügyfélkapun, telefonos meg-
kereséssel vagy postai úton. Telepü-
lésünkön a mintavételre május 7-én 
került sor a Közösségi Színtér és 
Könyvtárban. 

A TESZTELÉS EREDMÉNYE:
A meghívott csaknem 18 ezer ember 67,7 százaléka, mintegy 10 600 fő vett részt két hét alatt az országos koronavírus-szűrővizsgálaton, 
amely magas részvételi aránynak számít. Végleges eredmények még nincsenek, de Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az eddigi 
adatok alapján elmondta, hogy Magyarországon a 8,2 millió, 14 év feletti lakos közül 30 és 80 ezer ember kaphatta el a koronavírust. 
Ez összességében 0,6-0,7 százalékos átfertőzöttségi arányt jelent. 

ÚJRANYITOTT AZ ÓVODA 
ÉS A BÖLCSŐDE

Április végétől kiscsoportos 
formában már lehetőség volt a 
bölcsődés és óvodás korú gyerme-
kek napközbeni felügyeletére az 
intézményekben, de a 215/2020. 
(V.20.)  Kormányrendelet alapján 

2020. május 25-étől már ismét 
a veszélyhelyzet előtti szokásos 
rendben működhet a Mosolyvár 
Óvoda és Mini Bölcsőde, a gyer-
mekeket pedig további feltételek
előirása nélkül fogadhatja. ■

A Kunfehértói Általános Iskola viszont a tanév végéig tantermen kívüli, digitális 
munkarend szerint működik, azzal a különbséggel, hogy egyéni vagy kiscsopor-
tos foglalkozások szervezhetők a tanulók felzárkóztatása céljából. Ezen kívül az 
iskola június 2 és 26. között megszervezi a tanulók felügyeletét. Az erre vonatko-
zó igényeket legalább egy munkanappal előtte az iskola titkárságán kell jelezni. 
A felügyeletet kérő tanulóknak jár az étkezés, ezt pedig az Óvodánál lehet igé-
nyelni. A felügyelet hétköznaponként 8:00 - 16:00-ig tart.
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FOGALMAZÁS(OK) A KARANTÉNBÓL
Bizony, irodalmi dolgozatot, fogalmazást a karantén-iskolá-
ban is kellett produkálni. Önmagát adta a téma: írjanak őszin-
te, kötetlen hangú beszámolót az otthon töltött mindennapok-
ról. Meg is születtek a munkák, öröm volt olvasni a hangulatos 
beszámolókat. Olvassa el Ön is, hogyan élte meg ezeket a na-
pokat két nyolcadikos tanuló - Stammer József irodalomtanár.

ILYEN EGY NAPUNK,
MIÓTA KARANTÉN VAN

Mióta itthon vagyunk a karantén 
miatt, később fekszem és később 
kelek. Nagyjából 9 körül kászáló-
dom ki az ágyból. Ilyenkor anya 
szokott kelteni, hogy ameddig a 
Zoránnak megcsinálja a regge-
lit, addig én vigyázzak rá. Zorán 
– most, hogy már nem csúszik ki 
belőle – az etetőszékben reggelizik. 
Ilyenkor általában valami gyümöl-
csöset eszik. Én a kedvenc pirító-
somat készítem el. Anya szintén, 
csak kávéval... Apu ilyenkorra már 
kint dolgozik.
Reggeli után az az első lépésem, 
hogy Angelnek – a nyuszimnak 
– is adok enni. Ilyenkor mindig 
kap egy kis zöldséget, gyümölcsöt 
(pár karika répát, petrezselymet, 
almát), valamint kap még regge-
liként 4 kanál tápot és rágcsakép-
pen mindig van előtte széna. Két-
naponta, reggelente cserélve van 
a vize, és a pellet alma. Miután a 
nyuszimmal végeztem, Gombit, a 
kutyánkat etetem meg és cserélem 
ki a vizét. 
Olyan 12 óra körül kimegyünk 
anyuval, és Zoránnal a levegőre. 
Ilyenkor kártyázunk vagy hin-
tázunk. Zorán sokszor beszélget 
a kutyussal. Nézegeti a macskát, 
vagy éppen azt, hogy apa hogyan 
szerel. Hallgatja a madarakat, és 
imád orgonát „szagolgatni”/”tépe-
getni”.
13 órakor szoktunk ebédelni. Hét-
köznaponként a Teletáltól van ren-
delve. Hétvégén pedig anya szokott 
főzni, vagy nagyon néha én. 
Ezek után nekiállok tanulni és 
megcsinálni minél több házit. 
Ilyenkor szoktam kicsit olvasni, és 
ehhez legtöbbször a Wattpad nevű 

appot használom. És néha nagyjá-
ból hetente 4-5-ször szoktam edze-
ni, tesi órák helyett.
Vacsoraképpen nagyon szeretem a 
tükörtojást, pirítóst. Ezután gyor-
san mindenki megfürdik, és elal-
szik, kivéve engem. Én ilyenkor 
még megnézek egy két sorozat-
részt, majd én is lecsukom a sze-
meimet. ■ Tolnai Csenge Zoé

EGY KARANTÉNOS
HÉTVÉGE

Reggel általában én fél hatkor 
szoktam felkelni, míg a többiek 
olyan fél nyolc-nyolc körül. Mikor 
már ébren vagyok, visszaaludni 
nem nagyon szoktam, ezért elin-
dítok valamilyen horrorfilmet és 
azt nézem, amíg meg nem hallom, 
hogy a többiek js felkeltek. Miután 
mindenki felébredt, elvégezzük a 
reggeli teendőinket.
Reggelizni kint szoktunk a tera-
szon az asztalnál. Megteríteni én 
szoktam, Anya és Nóri csinálják 
a reggelit és a fiúk pedig a hinta-
ágyban ülnek. Mikor készen van, 
akkor Anyáék szólnak, mi pedig 
odaülünk az asztalhoz.
– Remélem, tudjátok, hogy ma 
kerti és benti munkák is lesznek 
– mondta anya és beleharapott a 
paprikájába.
– Igen, tudjuk! – válaszolta Nóri 
és megigazította a szürke és fehér 
csíkos garbóját. – De most inkább 
beszéljünk valami másról – mond-
tam rögtön Nóri után. Zsombi 
csak tömte a fejét a tojásrántottával 
és baconnal, de nem volt hajlandó 
semmit sem mondani.
– Mondjuk, beszéljünk arról, hogy 
ki mit csinált a héten? – vetette fel 
a témát Apa, én pedig felálltam 

és bementem a konyhába coláért. 
Töltöttem egy keveset a poharam-
ba, majd vissza is mentem a többi-
ekhez. 
– Zsombi! – szólt Anya neki – 
Leetted a pólódat! – mutatott rá a 
piros felsőjére, amin ott ékeskedett 
egy tojásdarab. Én eközben leül-
tem és elkezdtem inni a colámat.
– A héten mind a hárman tanul-
tunk - mondta a Nóri Apára nézve.
– Biztos? – nézett rám Apa, én pe-
dig letettem az „innimet”.
– Igen, tényleg tanultam! – bólo-
gattam.
– Oké, elhiszem! – mondta, majd 
felkelt az asztaltól, megköszönte a 
reggelit, és bevitte a tányért meg az 
evőeszközt a mosogatóba.
– Akkor most már jöhetnek a fel-
adatok! – jött vissza a teraszra.
Anyáék kiosztották a feladatokat.  
Zsombinak és nekem le kellett 
nyírnom a füvet, Nórinak ki kel-
lett takarítania a fürdőszobát és 
segítenie kellett Anyának az ebéd-
készítésben, Apa pedig a garázst 
takarította ki.
A fűnyírás nem ment olyan köny-
nyen, mert hepehupás volt a talaj, 
és tele volt műanyag darabokkal, 
amit még a Tibi bácsiék hagytak 
ott. Fűnyírás közben párszor meg-
álltunk, és bementünk inni, mert 
nagyon meleg volt. Mikor befe-
jeztük az ivást, akkor kijöttünk 
és folytattuk a fűnyírást, viszont 
vigyáznunk kellett, mert volt egy 
kútgyűrű a kertben, ami tele volt 
nagyobb kövekkel, vasrudakkal 
stb. Viszont a szomszéd macs-
kája vemhes volt, és talált egy 
rést, ahol be tud oda menni, és 
ott ellette meg a kölykeit. Szóval 
vigyáznunk kellett, nehogy neki-
menjünk, mert akkor a kismacs-
kákat összenyomják a törmelékek. 

A füvet elöl is és hátul is lenyírtuk, 
ami összesen 1 órába telt. A fehér 
cipőmből zöld lett, a szürke me-
legítőm pedig tele volt fűdarabok-
kal. Zsombi is ugyanígy járt, csak 
ő egy fekete rövidnadrágban volt, 
így neki a fűdarabok még csípték 
is a lábát.
Mikor bementünk, akkor Anya 
mondta, hogy fürödjünk, szóval 
el is ment először Zsombi fürde-
ni, aztán rá 10 percre pedig én is. 
Mikor fürdés után bementem a 
szobámba, láttam, hogy rendbe 
lett rakva, mert kiderült, hogy Nó-
rinak a szobákban is rendet kellett 
rakni. Ezt megköszöntem neki.
Rá 10 percre szólt Anya, hogy kész 
az ebéd, ami krumplipüré volt rán-
tott hússal, így megterítettünk és 
leültünk ebédelni.
Miután megebédeltünk, mindenki 
bement a saját szobájába és jöhe-
tett a délutáni pihenés. Én You-
Tube-videókat néztem vagy tikto-
koztam. Zsombi, ahogy hallottam, 
a TV-jén hallgatott zenéket, és 
énekelt, a Nóri pedig zongorázott. 
Anyáék meg valami filmet néztek.
Hamar meguntam azt, hogy a szo-
bámban vagyok, ezért kimentem 
a nappaliba. Lehúztam a vásznat, 
és bekapcsoltam az xbox-ot. Egy 
idő után már Zsombi is csatlako-
zott hozzám, szóval már ketten 
xbox-oztunk.  Egy csomót vesze-
kedtünk meg nevettünk, de jól el-
szórakoztunk!
Délután 14:00-tól egészen este 
21:00-ig játszottunk, majd Anya 
kiszólt, hogy most már men-
jünk aludni. Így kikapcsoltam az 
xboxot, és felhúztam a vásznat. 
Először elment Nóri fürdeni, 
utána Zsombi, majd végül én is. 
Aztán mind a hárman elmentünk 
aludni. ■ Huszár Adrienn

A Magyar Vöröskereszt Kunfehértói Alapszervezete 
és a Kunfehértói Könyvtár nevében tájékoztatjuk a 

tisztelt lakosságot, hogy visszavonásig
nem tudnak további ruhaadományt fogadni,
ugyanis a tárolási kapacitásuk határát elérték.

Köszönjük a megértést!
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Tisztelt Kunfehértói Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 26. napi 

hatállyal az önkormányzati képviselői tisztségünkről 
lemondtunk, megbízatásunk ezzel megszűnt.

Köszönjük az eddigi támogatást!

Tisztelettel: Dr. Hegyes Edina és Sarok Tibor 

NYITVA
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ismét fogad ügyfeleket a kunfehér-
tói Polgármesteri Hivatal. Az ügy-
félfogadás során kötelező jelleggel 
előírták a szájmaszk használatát, 
illetve hogy egy ügyintézőnél, va-
lamint irodánként egyszerre csak 

egy ügyfél tartózkodhat (kivételt 
képez a házasságkötés bejelentése 
és az apai elismerő nyilatkozat, 
hiszen ezen esetekben természe-
tesen elengedhetetlen mindkét fél 
jelenléte). ■

ÚJABB ENYHÍTÉSEK A KORMÁNYHIVATALOKNÁL IS
2020. május 25-től visszaáll a járványügyi veszélyhelyzet előtt 
megszokott ügyintézési rend, vagyis már időpontfoglalás nélkül 
is felkereshetők a megyei kormányablakok és a kormányhivatali 
ügyfélszolgálatok.

NEM FOLYTATÓDIK
A BAJNOKSÁG

Előző számunk lapzártája után ér-
kezett a hír, hogy a Magyar Lab-
darúgó Szövetség döntése alapján 
ebben a szezonban nem folytató-
dik már a Megye III. Dél bajnok-
ság. Az MLSZ úgy határozott, 
hogy kizárólag a Magyar Kupa és 
az NB I. fennmaradó mérkőzései 
(illetve a női NB I. BL-ben indulás 
eldöntéséhez szükséges párharcai) 
kerülnek már csak megrendezés-
re szigorú egészségügyi előírások 
mellett. Minden további orszá-

gos és megyei bajnokság, kupa és 
grassroots (nem professzionális 
labdarúgó) torna lezárásra kerül. 
Több mérkőzést nem játszanak a 
csapatok. A tabellák jelenlegi ál-
lapotukban rögzülnek, és nincs 
hivatalos végeredmény, nincsenek 
helyezettek, nincs végeredmény 
alapján feljutó és kieső, a csapatok 
nem kapnak érmet és oklevelet.
A következő, 2020/2021. évi baj-
nokságról egyelőre nincs további 
információ. ■

A Kunfehértói Könyvtár összeállított egy kedvcsinálót annak 
alkalmából, hogy újra lehet könyveket kölcsönözni tőlük. 

• Gyémánt Mesekönyv
– Benedek Elek legszebb meséi
Benedek Elek születésének 160. és 
halálának 90. évfordulója alkalmá-
ból a Scolar Kiadó különleges me-
sekönyvvel tiszteleg a „mesemon-
dók mesemondója” előtt. „Elek apó” 
leghíresebb és legkedveltebb meséit 
gyűjtötték csokorba, azokat az emb-
lematikus műveket, melyek ma már 
klasszikussá nemesedtek, s nemzedé-
kek meseélményének lettek megha-
tározó darabjaivá – noha talán nem 
is tudjuk, hogy ezeket a népmeséket 
Benedek Elek ízes székely nyelvezete 
tette maradandóvá. 
A mesekönyvet úgy állították össze, 
hogy családi olvasókönyvvé válhas-
son, azaz a legkisebb mesehallga-
tóktól íveljen át a mondák iránt is 
érdeklődő nagyobbacska gyerekekig, 
sőt akár felnőttekig. Így együtt szere-
pelnek a könyvben a legkülönbözőbb 
mesetípusok: a kisebbeknek való ál-
latmesék, a tündérmesék, a tréfás 
mesék, majd a mondavilágba beve-
zető történetek, pl. Az égig érő fa. 

• Joy Ellis: Óvakodj a múlttól 
A végtelen, kihalt mezőkkel teli an-
gol lápvidék baljóslatú, sötét hely, 
ahol bármikor eltévedhetünk a köd 
leszállta után. Ezen a kietlen vidé-
ken szembesül a fiatal Matt Ballard 
nyomozó az emberi természet sötét 
oldalával, miután a mocsárból há-
rom meggyilkolt gyermek holtteste 
bukkan elő. 25 évvel később Ballard 
főfelügyelő már a visszavonuláson 
gondolkodik sikerekben gazdag kar-
rierje után, ám a múlt közbeszól: egy 
ismeretlen feladó az azóta is megol-
datlan gyilkosságokról küld auten-
tikus fotókat, majd újabb gyermek 
holtteste kerül elő. Az igazi gyilkos 
tért vissza vajon, vagy beteg elméjű 
követőre talált? 
Akárki is áll az új esetek hátterében, 
ezúttal Matt Ballard is a célpontok 
között találja magát – elvégre egy 
embert többféle módon is meg lehet 
semmisíteni... 

A bűnügyi thriller mesterei közé tar-
tozó Joy Ellis sodró lendületű regé-
nye arra figyelmeztet, hogy múltunk 
a legváratlanabb pillanatokban kér-
het számon minket. 

• Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak
„Az elesett magyar vidék féltérd-
re emelkedik a kocsma padlójáról, 
visszamászik a bárszékre, és mesélni 
kezd Gyöngyinek a pultnál. Elmeséli 
az életét. Elmondja, milyen volt dol-
gozni odakint, milyen lenni odalent, 
illetve hangosan gondolkodik, mi-
lyen is lehet odafent. Olyan-e, mint 
amit az államtitkáréknál látott, ami-
kor ki kellett festeni a nappalit. Mert 
ha olyan a fent, az talán mégsem 
olyan jó.
Az elesett magyar vidék hősei nem 
vesztették el a derűt, és még szeret-
ni is képesek. Milyen jó is egy utolsó 
utáni kocsonyát találni az ablaktáb-
lák között, mikor már azt hittük, 
elfogyott! Milyen jó is az első nagy-
fröccs nyáron, miután egész nap nem 
engedett inni a főnök. Ugye, Gyön-
gyi? Figyelsz, Gyöngyi? 
Bödőcs Tibor első regénye a magyar 
vidék iránt érzett rajongás, aggódás 
és szeretet műve. Amennyire nyo-
morult, annyira mulatságos. Hallod, 
Gyöngyi? Visszamásztam, és nézd, 
repülök!”

• Jill Mansell: Most vagy soha 
Miminek esze ágába se jutott a szere-
lem, amikor először meglátogatta az 
apját a bájos, vidéki Goosebrookban. 
Pedig jól tette volna, ha lelkileg fel-
vértezi magát a veszélyre.
Leszámítva az undok Henrietta nevű 
nőszemélyt (aki hagyta Mimit az 
esőben kutyagolni, és nem vitte el az 
autójával), a falu lakói roppant barát-
ságosak. Különösen egy valaki extra 
vonzó – Cal, a karizmatikus, nyíltszí-
vű, szexis pasi.
Ahogy telnek az évek, Mimi a kar-
rierjére koncentrál Londonban. És 
hiába botlanak Callal újra és újra 
egymásba, valami vagy valaki min-

KÖNYVAJÁNLÓ

dig közbeszól, hogy egymáséi lehes-
senek. De ha tényleg Cal az Igazi, ak-
kor egyszer csak meg kell történnie a 
csodának. A kérdés csak az, milyen 
ára van ennek?
NEW YORK TIMES, USA TO-
DAY és THE SUNDAY TIMES 
bestsellerszerző új regénye. Jill 
Mansell művei eddig több mint 10 
millió példányban fogytak el a vi-

lágban. Világsikerének titkát már 
sokan próbálták megfejteni. Köny-
nyed stílusa, szédületesen jó humo-
ra, csavaros történetei és életszerű 
párbeszédei mind hozzájárulnak 
óriási népszerűségéhez. Azon ritka 
szerzők egyike, akik a legkönnye-
debb témától a legsúlyosabbig ké-
pesek bemutatni a női élet örömeit 
és buktatóit. ■ Törteli Anita
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IDÉN LETT 30 ÉVES A KÖSZOLG
Mint sok magyarországi vállalkozásnak, úgy a Közúti Szolgál-
tató és Kereskedelmi Kft.-nek (vagyis a Köszolgnak) is a rend-
szerváltás idején kezdődött a története. A céget Lakos Dénes 
alapította a Közúti Igazgatóságnál dolgozó kollégáival együtt. 
Kezdetben nagyon sok problémával kellett megküzdeniük, de 
közös akarattal és sok munkával túljutottak az akadályokon. 
Erről az izgalmas időszakról és az azóta történtekről mesél a 
cég ügyvezetője, Lakos Dénes. 

Mikor és hogyan alakult meg 
a Köszolg Kft.?
Az 1989-es rendszerváltás idején 
helyettes vezető voltam a Közúti 
Igazgatóságnál. Akkoriban már az 
volt a szemlélet a vállalatnál, hogy 
a gazdaságtalan, idényjellegű te-
vékenységeket magánkézbe kell 
adni. Ezek közé tartozott a bur-
kolatjel festés is. Mikor értesültem 
erről, eldöntöttem, hogy alapítok 
egy kft.-t. A tevékenység kiszerve-
zésének két feltétele volt: az egyik, 
hogy ennek a részlegnek minden 
dolgozóját tovább kellett foglal-
koztatni, míg a másik, hogy a tevé-
kenységhez kapcsolódó épületeket 
béreljük vissza és továbbra is dol-
gozzunk a Közútnak. Végül 1990 
februárjában hoztuk létre a céget, 
összesen 14 akkori kollégámmal 
együtt. Mindannyian felvettük az 
akkor maximálisan adható 40.000 
forintos személyi kölcsönt. Ebből 
kezdtük el az egészet, de ma már 
ehhez hasonló elképzelhetetlen 
lenne. Akkor még késsel, vonal-
zóval és ollóval kezdtünk táblát 
gyártani, a festőgépet pedig saját 
kezűleg raktuk össze. Ma egy eh-
hez hasonló vállalkozást milliár-
dos nagyságrendben lehetne csak 
elindítani és még mindig nincsen 
piaca. 
Az alapításhoz kapcsolódóan 
egyébként volt egy nagy tévedé-
sem: akkor ragaszkodtam hoz-
zá, hogy mindenki, aki átjön a 
céghez, az tulajdonos is legyen 
egyben. Akkoriban még én is el-
hittem, hogy aki magáénak érzi 
a vállalatot, az jobban fog majd 
dolgozni érte. Először ez így is 
történt: nagy lendülettel kezdtünk 
neki, mindenkiben dúlt a lelke-
sedés. Azonban hamar kiderült, 

hogy a tulajdonosok egy része 
másképp értelmezi a cégtulaj-
donlást, mint az általam vezetett 
kisebb csoport. A mi felfogásunk 
az volt, hogy most keményen kell 
dolgozni, és ezáltal később sokkal 
jobb lesz. Először a céget kell fej-
leszteni ahhoz, hogy aztán jobban 
éljünk. Míg a másik csoport nem 
bízott a vállalkozásban és minél 
hamarabb pénzt szeretett volna 
látni. Ennek a nézetkülönbségnek 
a hatására hamarosan elkezdődtek 
a kilépések. Az első kilépő tag két 
hónap után hagyott ott minket. De 
már az ő kezdeti tulajdonrészének 
is a két és félszeresét fizettük visz-
sza, míg két év múlva az utolsó 
távozónak már a huszonnyolcszo-
rosát. Így alakult, hogy mellettem 
a 14-ből már csak 5-en maradtak, 

akikkel azóta is együtt dolgozunk 
a legnagyobb barátságban. Vagyis 
már nem, mert egyik társunk egy 
súlyos betegsége miatt elhagyni 
kényszerült bennünket, de hál’is-
tennek meggyógyult és továbbra 
is nálunk dolgozik. 
Hozzá kell még tennem, hogy 
cégünk egy olyan gazdasági kör-
nyezetben jött létre, amilyen re-
méljük soha többet nem lesz. 
Az egy rendkívüli helyzet volt, ami 
az országnak szerencsétlenség, az 
nekünk szerencse volt. Mi tudtunk 
élni a lehetőséggel. 

Miért éppen Kunfehértó a 
központ?
Ahogy említettem, először Kis-
kunhalason kezdtük meg a mun-
kát a volt közúti bérleményekben, 
de már az első pillanattól kezdve 
lázasan kerestük a lehetőségeket, 
hogy saját telephelyünk lehessen. 
Aztán nem sokkal később a helyi 
újságban értesültem egy árverés-
ről, miszerint Kunfehértó Ön-
kormányzata árverésre hirdet egy 
több önkormányzat tulajdonában 
lévő telepet, amely valamikor az 
útfenntartó szervezeté volt. Az 
árverésen én képviseltem a céget, 
ahol rajtam kívül még hét részt-
vevője volt az aukciónak, de senki 
nem akarta egyben megvásárolni 
az egész telephelyet, csak bizonyos 
részeit, illetve a felfelé licitálás he-
lyett inkább lefelé akartak alkudni. 
A tulajdonosok végül hozzájárul-
tak ehhez, és felszabadították a 
licitet. Én az aukció végén kerül-
tem sorba és kijelentettem, hogy 
egyben szeretném megvásárolni, 
majd folytatnám az útfenntartó 
szervezet addigi tevékenységét. 
Mikor megkérdezték, hogy mit 
ajánlok, hatalmas dilemmába es-
tem. A kikiáltási ár 20.400.000 fo-
rint volt, nekünk pedig 0 forint volt 
a zsebünkben (még a bánatpénzt 
is kölcsönkértem, amely az árveré-
sen való részvétel feltétele volt). A 
kérdésre kicsit gondolkodva vála-
szoltam, hogy 12.000.000 forintot 
adunk érte, amit végül elfogadtak, 
és 8 napon belül fizetnem kellett 
volna. Még itt kértem az egy éves 
részletfizetést, három egyenlő 

részletben. Mondanom sem kell, 
jó néhány álmatlan éjszakám volt 
akkoriban. Az első részletet 20 
akkori partnervállalkozásunkkal 
együtt dobtuk össze. Nehéz ügy 
volt, de végül sikerült teljesen 
kifizetnünk, és 1991-re már saját 
telephelyünk lett. Viszont még kö-
zel két évnek el kellett telnie, hogy 
olyan állapotba tudjuk hozni azt, 
hogy ide tudjuk költöztetni vál-
lalkozásunk. Ugyanis itt gyakor-
latilag csak egy bekerített terület 
volt, meg egy könnyűszerkezetes 
szín, házilagosan befalazva, egy 
kis iroda, meg egy raktár. A köl-
tözést követően még évekig fej-
lesztettük, mire elnyerte jelenlegi 
formáját. A téli időszak nekünk 
holtszezon, ilyenkor tudtuk lépé-

senként tovább építeni. Először a 
műhelyek készültek el, ezek voltak 
a legfontosabbak, utoljára pedig az 
irodaépület 2000-ben. 

Hogyan alakult a cég továb-
bi története? 
A rendszerváltáskor, nem csak 
Kiskunhalason, hanem az ország 
egész területén kiszervezték a 
tevékenységünket, és a piaci igé-
nyek is megvoltak. Ennek hatásá-



72020. JÚNIUS

ra viszonylag könnyen és gyorsan 
tudtunk terjeszkedni. Két éven 
belül már az egész országban dol-
goztunk, ami azóta is megmaradt. 
De ez annak is köszönhető volt, 
hogy mi 15 évig egy forintot nem 
vettünk ki a cégből, mindenkinek 
csak a fizetése volt, hiszen minden 
megmaradt tulajdonos itt is dol-
gozott. Volt türelmünk, akkoriban 
mindent a fejlesztésre fordítot-
tunk. Így tudtunk aránylag gyor-
san fejlődni, és technikailag is je-
lentős előnyt szereztünk. Nagyon 
örültem egyébként, mikor láttam, 
hogy a konkurens cégek vezetői 
közül (amiből egyébként közel 
20 lett az országban) utoljára én 
ültem nyugati autóba. Jómagam 
sokáig Zsigulival jártam és öröm-
mel néztem, hogy az egyiküknek 
Mercedes-e, a másiknak BMW-je 
van, meg sorban építik a családi 
házakat. Ugyanis ezekkel a saját 
vállalkozásukat gyengítették. 
Összességében relatíve gyorsan 
felküzdöttük magunkat országos 
szinten a második-harmadik hely-
re. Akik esetleg előttünk voltak, 
azok már mind külföldi tulajdon-
ba kerültek. A külföldi tőkével 
nem tudtunk versenyezni, de az 
utóbbi pár évben ezek a cégek is 
komoly válságot éltek meg. Nem 
állítom biztosan, hogy most el-
sők vagyunk, de másodikak való-
színűleg igen. Elképzelhető, hogy 
már piacvezetők vagyunk, de ezt 
nagyon nehéz mérni.

Mi a Köszolg pontos tevé-
kenysége?
Mi csak közúton dolgozunk, de 
fontos, hogy nem építünk utat. A 
munkánk a közutak „felöltözteté-
se”. Ezen belül is két fő tevékeny-
ségünk van: egyrészt a függőleges 
jelzések (táblák, korlátok) elhe-
lyezése, másrészt a vízszintes jel-
zések, vagyis az útburkolati jelek 
festése és az abba ültetett prizmák 
telepítése. A munkavégzés is két-
felé oszlik, de valójában mégsem: 
van egy útfenntartási és egy új út 
építési része. Az arány kb. fele-fe-
le. Az útfenntartás közvetlenül 
a Magyar Közúthoz tartozik. Az 
útépítésnél pedig útépítő magán-

vállalatok vannak, de a megren-
delő itt is a Közút, így ők is nekik 
dolgoznak. Tehát valójában a kör 
bezárul; a gyakorlatban minden 
esetben a Magyar Közútnak dol-
gozunk. 
Tulajdonképpen lefedtük az egész 
piacot, minden tevékenységet csi-
nálunk. Nagy küzdelem árán fel-
építettük a gépparkunkat, minden 
munkafolyamatra. Azonban ezek 
közül néhányat azóta le kellett ál-

lítanunk, mert már nincs, aki ke-
zelje a gépeket. Például a prizma-
telepítést és a szalagkorlát építést 
már csak nagyon indokolt esetben 
vállalunk. Ezek rendkívül élő-
munka-igényes tevékenységeknek 
számítanak. És nincs, aki csinálja. 
Pedig jelentős árbevételt lehetne 
képezni: csak szalagkorlátból pél-
dául milliárdos forgalmat. 

Hányan dolgoznak most a 
cégnél?
Jelenleg kb. 60-an vagyunk. Az 
elején mintegy 20 fővel indultunk, 
majd sokáig 50 körül mozgott a 
létszám. A csúcson, tavaly előtt 
70-en is voltunk. De bármikor 
tudnánk felvenni új embereket, 
csak nincs kit. Nálunk évtizede-

ken keresztül nem volt fluktuáció, 
fix volt a létszám. Nagy dolog volt 
a Köszolghoz bekerülni, várólisták 
voltak. Most viszont nem tudunk 
kit felvenni. Ha valakit újonnan 
alkalmazunk is, az csak rövid ide-
ig marad itt. Igaz, nagy hátrány az, 
hogy szinte minden munkánk vi-
déken van. Sok az utazás, sokszor 
ott is kell aludni. Hiába fizetjük a 
szállást és az étkezést, ma már ezt 
egyre kevesebben vállalják. 

Mi volt a legnagyobb pro-
jektjük?
Érdekes kérdés ez, mert az elején 
a pár millió forintos megbízás is 
nagynak számított. Aztán sokára 
léptük át a 100 milliót. Most egy 
munka is 500 milliós, míg három 
éve megnyertünk egy nagy közbe-
szerzést is, amely összesen 3 milli-
árdos volt. Persze ez annak is kö-
szönhető, hogy nagyon alacsony 
árat határoztunk meg. A közbe-
szerzéseknél pedig úgy jár az em-
ber, hogy először nagyon örül a 
nagy mennyiségű munkának, de 
aztán kicsit bánkódik is, hiszen 
elég nyomott áron kell dolgoz-
ni. Ez utóbbi elnyerésénél is még 
nagy volt az öröm, de a későbbi-
ekben kiderült, hogy majdnem 
ráfáztunk. A szerződött ár ugyanis 
fix volt, de a költségek jelentősen 
megnövekedtek (hiszen tevékeny-
ségünket súlyosan érinti a forint 
folyamatos gyengülése is). Az ak-
kori kondíciókhoz képest most a 
piacon duplájáért lehetne dolgoz-
ni, de ez a projekt leköti minden 
kapacitásunkat. 

Elérte a kitűzött célokat?
A kezdet kezdetén tudtam már, 
hogy mit akarok, csak azt nem, 

hogy miből és hogyan. Hogyan 
fog ez működni, hogyan érjük el. 
Célkitűzéseimnek az a része mesz-
sze bejött, hogy országos érdekelt-
ségű legyen a cég. Ezen kívül az 
elején dédelgettem olyan álmokat 
is, hogy dolgozunk majd külföldre. 
Dolgoztunk is egyébként. Gyártot-
tunk Romániába és Jugoszláviába 
is, majd később az utódállamok-
ba. De még Afrikában is vannak 
Köszolgos táblák, ugyanis egyszer 
Nigériába is szállítottunk útjelző 
eszközöket. Ez mellesleg nem egy-
szerű, mert a sablonokkal át kell 
állni az ottani szabványokra. Ké-
sőbb ez annyiban módosult, hogy 
kerestünk olyan külföldi cégeket, 
akik a mi termékeinket árulták, de 
idővel ez is teljesen abbamaradt. 
Most a magyar piacon vagyunk je-
len, jelentős cég vagyunk. Emellett 
jól eső érzés volt, mikor 2005-ben 
a községnek nyújtott segítségemért 
megkaptam a „Kunfehértó Dísz-
polgára” címet, 2015-ben pedig 
a cég tevékenységét ismerték el a 
Bács-Kiskun Megye Év Vállalko-
zója címmel.

Változott, és ha igen, ho-
gyan változott a szerepe a 
cégben?
A kezdetek óta én vagyok az ügy-
vezető. Nagyon sokáig tele voltam 
energiával és égett bennem a tűz. 
Ekkor még mindent kézben tar-
tottam. Most telefonos vezetőnek 
hívnám magam. Jelenleg inkább 
kivonuló félben vagyok, és szét-
osztom a feladatokat. 

Ennek ellenére van még kel-
lő motiváció?
Igen, hiszen véleményem szerint a 
szinten tartás nem működik: vagy 
fejlődünk, vagy visszafejlődünk. 
Most a saját akaratunkon kívül 
egyébként visszafejlődünk, jórészt 
a munkaerőhiány miatt. Így ma 
a Köszolgnál az a nézet, hogy a 
magyarországi megrendeléseket 
lefedjük, és próbáljuk megtartani 
az elért szintet. Ami azért nem 
csekély, ahogy említettem is, az 
országban az első két piacvezető 
név közül az egyik a miénk. És 
nagyon jó a szakmai hírünk is. ■
Lukács Tamás
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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 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 

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 bejelent-
kezés 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

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

DARÓCZI PÉTER PÁL E.V.

BURKOLÓ
0620/9796199

Vállalom régi házak hidegburkolatainak felújítását.
Lakások és egyéb épületek burkolatainak teljeskörű

kivitelezését.
Hívjon bizalommal!

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT KFT. 
ELÉRHETÔSÉGEI:

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

email: gazdalkodas.fnk@gmail.com email: gazdalkodas.fnk@gmail.com 
vagy vagy 

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

Ügyfélszolgálat:Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30Kedd: 8:00-11:30

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

email: gazdalkodas.fnk@gmail.comemail: gazdalkodas.fnk@gmail.com
tel.szám: 30/4929-953tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:Településüzemeltetés:
tel.szám: 30/5528-184tel.szám: 30/5528-184

Rendezvényszervezés:Rendezvényszervezés:
Lukács TamásLukács Tamás

email: rendezveny.fnk@gmail.comemail: rendezveny.fnk@gmail.com
tel.szám: 20/422-6730tel.szám: 20/422-6730

Tófürdő, kemping, táborok:Tófürdő, kemping, táborok:
Tiringer EszterTiringer Eszter

email: kfto.sporttabor@gmail.comemail: kfto.sporttabor@gmail.com
tel.szám: 30/6352-583tel.szám: 30/6352-583
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Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Kis István (1936)

Kis Piroska (1941)
Horváth János Sándor (1943)

Tóth Jánosné (1954)
Huszár Ferenc (1953)

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!

Ádám Mihály Lajosnét
a Kossuth u. 43-ban,

aki május 3-án
ünnepelte a 80.

Hugyecz Jánosnét
a Rákóczi u. 11-ben,

aki május 6-án
ünnepelte a 82.

Undi Sándornét
az Ady u. 9-ben,
aki május 9-én
ünnepelte a 85.

Keresztúri Károlynét
a Kiserdő u. 2-ben,

aki május 13-án 
ünnepelte a 84.

Dancsók Jánosnét
a Hársfa u. 1-ben,
aki május 13-án
ünnepelte a 84.

Szilágyi Mihálynét
a Szabadság tér 3-ban,

aki május 23-án
ünnepelte a 85.

Katona Jánost
a II. körzet tanya 46-ban,

aki május 24-én
ünnepelte a 89.

Balázs Istvánnét
a Fejértó u. 3-ban,

aki május 25-én
ünnepelte a 87.

Kaszap Károlynét
a Jókai u. 12-ben,
aki május 26-án
ünnepelte a 81.

Kazinczi Jánost
a Bem u. 8-ban,
aki május 28-án

ünnepelte 82.

Köszöntjük

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, Rákó-
czi F. u. 8.) szervizfelvevő pontot nyitott Kunfehér-
tón 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, il-
letve házhoz szállítjuk a megjavított készülékét (500 Ft kiszállási 
díj ellenében).

Tel.: 06-70/319-6807

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartásiVállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. gépek és klímák javítását, karbantartását. 

NAGY LÁSZLÓNAGY LÁSZLÓ
háztartási gépszerelőháztartási gépszerelő

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

születésnapját.

Született:
Papp Szabolcs 2020. 05. 04. a. n.: Ádám Dóra

Unczorg Bálint 2020. 05. 10. a. n.: Farkas Bettina
Kis Patrik 2020. 05. 11. a. n.: Szénási Krisztina

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:
Vén Tibor és Mészáros Judit 2020.05.08.
Nemes Zsolt és Ularik Nóra 2020.05.16.

Pándi József és Babud Andrea 2020.05.25. 
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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Kiadja: Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.Fehértó Non-profit Kft.

Főszerkesztő: Főszerkesztő: 
Lukács TamásLukács Tamás

Megjelenik: Megjelenik: 
havonta 300 példánybanhavonta 300 példányban

Szerkesztőség címe: Szerkesztőség címe: 
66413 Kunfehértó, Tábor u.27.413 Kunfehértó, Tábor u.27.

tel.: 30/4929-953tel.: 30/4929-953
email:email:

feherto.nonprofitkft@gmail.comfeherto.nonprofitkft@gmail.com
Tördelés Tördelés 

és nyomdai munkák:és nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.

Kiskőrös

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

2020-ban is várja régi és új előfizetőit, ahol SZÉP kártyával is fizet-
het. 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.

Megjelenés minden hónap 10. napjáig.Megjelenés minden hónap 10. napjáig.

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

Ácsmunkát vállalok!
Új tetők készítése, régi tetők 
felújítása,verébdeszkázás! 

Terasz, kocsibeálló, kerti kiülő, 
játszótér kialakításával is 

keressen bizalommal!
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Új rovatot indítunk. Dankó 
László, Laci bácsi közsé-
günk üdülőterületi lakosa. 
Kockadarabkák címen kö-
zöl szinte minden nap online 
novellát már jó ideje. Írásait 
minden alkalommal élvezet 
olvasni. Ezekből fogunk ha-
vonta egyet közölni. 

Pünkösdhétfő van. Lassan ébredezik 
a vár és az alatta elterülő város. Reg-
gel még teszek egy kört az Eger patak 
mentén. A termálfürdő medencéi-
nek vizén megcsillan a reggeli nap. 
A fű lenyírva, rend mindenütt. Már 
csak a vendégek hiányoznak.
A vár alatti vendéglők teraszaira 
kipakolják a székeket, asztalokat. 
A csöndöt valamelyik templom órá-
jának kongása töri meg. Nyolcat üt a 
harangnyelv. Kilencre otthon akarok 
lenni. Hazalátogat Laci lánya, Zsuzsi, 
meg a férje, Debrecenből. Három 
hete volt az esküvőjük. Telibe talál-
ták a vírust, vagy a vírus az esküvő-
jüket. A lagzit majd később tartják. 
De ez legyen a legnagyobb gond. 
Mindketten reumatológusok. A vál-
lamhoz kapok, biztos a reuma miatt 
fáj, de nagyon. Jót nevetünk. Kutya 
bajom. Andi, Laci párja, kávét főz.
Hosszan beszélgetünk. Rég láttuk 

egymást. Ki hol van, ki mit csinál, 
kivel mi történt utolsó találkozásunk 
óta. Megállapítjuk, hogy rohan az 
idő. Kata húgom is szóba jön. Mon-
dom, már ő is búcsút intett a hat-
vannak. Holnap, másodikán már a 
hatvanegyet is átugorja.
– Kata elmúlt hatvan? – csodálkozik 
rá Laci.
Bizony, múlik az idő. Mindenkinek 
egy perc az egy perc, egy év az egy 
év. Van ki előbb kezdte számolni 
őket, van aki később. Kilencünk kö-
zül Kata utolsóként kezdte.
Délután elválunk. Magam mögött 
hagyom a várost, a visszapillantó 
tükörből még egy pillantást vetek a 
várfalra. Döngetem a kilométereket, 
eltűnnek a szőlősdombok, a hegyvo-
nulat, kisimul a táj.
Visszaemlékszem Kata jöttére, 
Mama nagy hasára. Tibi öcsém 
születésére csak halványan emlék-

szem. Alig voltam hároméves. Most 
is hallom, az utcai szobából jött a 
sírás. Nagy volt a sürgés-forgás. Ké-
sőbb hallottam, hogy Katán kívül 
mindnyájan otthon láttuk meg a 
napvilágot. Ugyanabban az ágyban 
ordítottunk bele a világba, hogy 
megjöttünk, itt vagyunk. Mindany-
nyian ugyanannak a bábasszonynak 
az arcát pillantottuk meg először 
ezen a világon. Panna nénit az egész 
falu ismerte, imádta. Generációkat 
segített a világra. Ő volt a nagybetűs 
Bábasszony. Mindenki Panna nénije.
Mama hiába erőszakoskodott, hogy 
otthon szül, Panna néni kezei között. 
Katát mégsem ő segítette világra. 
Szauer bácsi, a szabadkai nőgyó-
gyász, Mamát beparancsolta Szabad-
kára, a női kórházba.
Tatival négyen maradtunk otthon. 
A lányok mind Szabadkára jártak is-
kolába. Mindhárman a képzőbe, Inci 
akkor érettségizett. Pista bátyánk To-
polyán volt középiskolás.
Nincs itthon a Mama, most össze-
dől a világ! Ki fog főzni, mit fogunk 
enni? Nem ehetünk napokig szalon-
nát, meg a sonkát is meg lehet unni, 
meg alig van. Végül megoldódott az 
ebéd kérdése. Hol egyik szomszéd 
néni hívott meg bennünket, hol a 
másik. Bakos Vicus néni kezdte a 
sort, aztán Vincer Mari néni meg 
Vera néni folytatta, következett Pi-
roska néni, aztán a plébánia. Kiski-
rályok voltunk.
Jött a hír, hogy húgunk született. 
Kata a neve. Június 2-a volt, verőfé-
nyes nyári nap. Nagy volt az öröm. 
Még nagyobb élet lett a házban. 
Példás rendet tettünk. Vártuk a jö-
vevényt.
Másnap Tati nem ment munkába. 
Azt mondta, hogy ma nem megyünk 
senkihez ebédelni, ő főz. Kicsit el-
csodálkoztam. Tatit még életemben 
nem láttam a sparhelt mellett, faka-
nállal a kezében. Legfeljebb kolbászt 
tudott főzni. Angyali kolbászt. Kará-
csony éjjelén, az éjféli misére készül-
vén, lábasba tett pár szál kolbászt, 
vizet öntött rá és a forró sparheltre 
tette. Hazaérvén megcsodáltuk a ka-
rácsonyfát, amit nővéreink feldíszí-

tettek, míg mi a templomban, a kis 
Jézus születésére vártunk. A csillogó 
fát körülállva elénekeltük a Menny-
ből az angyalt, és A kis Jézus meg-
született dalokat. Aztán nekiláttunk 
angyali kolbászt enni.
Szóval, ma Tati főz. De mit? Angyali 
kolbász karácsonykor van. Most nem 
is főzhet, mert a kolbásztartó rúdjá-
ról rég letördeltük az utolsó szálat is. 
A sonkából már csak a csontja körül 
van némi húsra emlékeztető. Szalon-
na, az van.
Aztán az udvaron megjelenik Tati. 
Félmeztelenül. Nagy gatyája lebeg 
utána. Elmaradhatatlan kalapja ko-
pasz fejét takarja. Kezében a legna-
gyobb lábas. Ma is megmosolygom, 
ha ez a kép megjelenik lelki szemeim 
előtt.
A sparhelt az udvaron állt. Nyáron 
mindig ott főztünk. A diófáról figye-
lek. A lábast a platnira teszi, kockára 
vagdalt szalonnát tesz bele. Kavar-
gatja a sistergő szalonnát. Közben 
megtisztítja a hagymát, kockára vag-
dalja és a sistergő szalonnára dobja. 
Finom illat árasztja el a környéket. 
Kis idő múlva a lábast félig önti 
vízzel. Aztán eltűnik. A sonkama-
radvánnyal meg a nagy üveg babbal 
tér vissza. A babot beleönti a vízbe, 
utána küldi a sonkát. Tüzel, mint a 
török. A bab dagad, beissza a vizet, 
pótolni kell. Úgy tűnik, hogy kicsi 
lesz a lábas. Mégsem. Zsírt tesz a 
palacsintasütőbe, meg péppé zúzott 
fokhagymát, arra paprikát. Kavar-
gatja és a babra önti. Mint az Isten 
nyila, úgy sistereg a rántás. Meny-
nyei illat terjeng a levegőben. Tati 
megmeríti a fakanalat, fújja, fújja. 
Megkóstolja főztjét. Nagyot csettint. 
Felnéz, s csak annyit mond: – Igazi 
katonabab.
Huszár volt Péter király idején. Gár-
dista. Két napig reggelire, ebédre 
meg vacsorára babot ettünk. Egy 
nap üzenet jött Szabadkáról. Ma-
máék a délutáni vonattal érkeznek. 
Kinn sorakoztunk a peronon. Türel-
metlenül vártuk, hogy füttyentsen a 
mozdony...

Kunfehértó
2020. június 1. 

DANKÓ LÁSZLÓ: KOCKADARABKÁK

Dankó László vagyok. A délvidéki Csantavéren születtem. Otthon ta-
nítóskodtam, újságot írtam. A délszláv háború elől családommal az 
anyaországba költöztünk. Utolsó munkahelyem a Kiskunhalasi Refor-
mátus Kollégium Gyárfás István diákotthona volt. Tizenéve élvezem az 
Üdülőfalu nyugalmát és szépségét. Közben mindenre van időm...

Papp Szabolcs Kiss Patrik
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ZOLTÁN ERIKA IS OTTHON TÖLTÖTTE AZ IDEJÉT 
Hosszú évek alatt megszoktuk, hogy pünkösd vasárnap 
a Falunap zsivajától hangos az Erdei tér. Idén sajnos ez 
másképp alakult, hiszen a kialakult járványügyi helyzetre 
tekintettel  nem kerülhetett megrendezésre a sokak által 
várt esemény. Két éve Zoltán Erika is fellépett a községi 
ünnepnapon. Ennek apropóján közlünk egy Pál László által 
készített interjút a művésznővel, aki elmesélte, hogy mivel 
teltek utóbbi hetei, hónapjai. 

Két klippel is jelentkez-
tél az elmúlt hetekben. Az 
egyik a Hova menjek karan-
ténos átirata. Miért pont ez 
került elő a kalapból? 
Bevallom őszintén, nem az én 
ötletem volt. Az egyik ked-
ves, nagyon-nagyon jó humo-
rú unokaöcsém rám csörgött, 
hogy a Hova menjek most any-
nyira aktuális lenne egy jó szö-
veggel. Feldobtam ezután az 
ötletet a rajongóknak, mi len-
ne, ha átírnák. Rengeteg szöveg 
érkezett, viszont véleményem 
szerint egyik sem volt tökélete-
sen ráilleszthető a dalra. Több 
ember sorai adták ki a végleges 
szöveget. A gitárátiratos alapot 
pedig Vámos Zsolti barátom ké-
szítette hozzá, ezúton is köszö-
nöm neki. 

Az Angyalbőrben-feldol-
gozás szintén új a Sipos 
tesókkal… 
Nem így volt időzítve. Mindig a 
sorsra bízom, hogy mi mikor és 
hogyan történjen. Nagyon régi 
a kapcsolat, baráti viszonyban 
is vagyunk Tomival és Petivel. 
A ’90-es években készítették el 
az első Irigy mirigyes átiratot a 
Tiszta őrület című dalunkból, 
aztán még többet. Egyre köze-
lebb kerültünk egymáshoz. Ta-
valy beszéltünk arról, olyan jó 
lenne valamit közösen csinálni. 
Így felkértem őket vendégnek 
a tavalyi nagykoncertemre. Ja-
vasolták, hogy megjelenésüket 
össze kellene kötni egy Zoltán 
Erika-dallal. Egy katonás szto-
ri ugrott be, így a Szeretem őt 
számmal indult az a blokk. Arra 
sorjáztak az ötletek, a slágerek, 
amelyek a katonákat érintik. 

Ezeket felváltva énekelték, ami 
alatt én remekül át tudtam öl-
tözni. A blokkot az Angyalbőr-
ben kerekítette le, fejezte be, ami 
közös régi nagy kedvencünk. 
Szerintem mindenki látta an-
nak idején ezt a sorozatot, és 
ismeri a főcímdalt. Valahogy 
ez még nem került elő ebben a 
hatalmas feldolgozás-időszak-
ban, így ezt választottuk. Závo-
di Gábor készítette el nekünk 
az átiratát nagyon-nagyon jól. 
Klipet is forgattunk hozzá, 
hogy itt-ott tévében is felcsen-
düljön még ez a dal. Máris szép 
számú nézettséget produkált. 
Úgy gondolom, mindenképpen 
megérte, és van egy közös kli-
pem is Sipos Tomival és Sipos 
Petivel. 

A kormány bejelentette, 
hogy augusztus 15-ig nem 
lehet rendezvényeket tar-
tani. Áprilisról novemberre 
halasztottad a Csak neked 
című budapesti, Akvárium 
Klubba meghirdetett kon-
certedet. Készülsz rá? 
A november 29-i dátum még 
nagyon távolinak tűnik, de 
pörög az idő, ha a karanténos 
helyzetben nem is úgy, mint 
azelőtt. Most indult volna az az 
időszak, amikor tényleg rójuk a 
kilométereket, és megyünk fel-
lépésekre, koncertekre. Ennek 
is eljön majd az ideje, és akkor 
kell ismételten a színpadra kon-
centrálni, amikor a lehetőségek 
maximálisan adottak. 

Tudjuk, hogy korábban 
sokat utaztál. Most vi-
szont otthon vagy. Milyen 
tevékenységek kerültek 
előtérbe? 

Sok mindenre van időm, ami-
re eddig nem volt. Rengeteget 
főzőcskézek. Nem tudom meg-
unni. Sokat szöszmötölök a 
kertben is. Rámolnivaló is akad 
bőven. Ha benézünk a spájz-
ba vagy bármelyik szekrénybe, 
akkor ott mindig rendet lehet 
rakni, tehát van mit csinálni. 
Emellett még nagy sorozatfüggő 
vagyok: a Good Girlst például 
tegnap hajnalig néztük. 

Térjünk még vissza a sü-
téshez, főzéshez! Gasztro-
nómiai műsorokból lehet 
tudni, hogy nagyon ottho-
nosan mozogsz a konyhá-
ban. Milyen specialitásaid 
vannak, amiket mostaná-
ban készítettél a család-
nak? 
Próbálok odafigyelni az egész-
séges életmódra és arra, hogy a 
rengeteg főzés ne plusz kilókat 
eredményezzen arra az időszak-
ra, amikor végre újra nekilendül-
hetünk. Amikor majd ismételten 
jöhet a kalandozás, akkor le-
gyünk a lehető legjobb formánk-
ban. Azon vagyok, hogy egész-
séges ételeket tegyek az asztalra. 
Nagy kedvencem a cukkini és a 
brokkoli. Ezekből nagyon sokféle 
ételt főzök. Most is egy krémleves 
készül majd a konyhában, ami-
hez jó kis teljes kiőrlésű pirítóst 
fogyasztunk. A 22 éves lányom 
pedig a világ legfinomabb pa-
lacsintáját készíti. Abból persze 
nem a diétás változatot esszük. 

A palacsinta, az palacsinta. De 
nagyon sok zöldséges ételt fo-
gyasztunk, pulyka- és csirkemel-
let, rizst, krumplit. Születésna-
pomra kaptam egy olyan sütőt, 
amiben olaj, zsiradék nélkül 
lehet ez utóbbit elkészíteni. Azt 
előszeretettel használom. A sült 
krumpli a belgák nemzeti eledele, 
de én magam is nagyon szeretem. 
Egyébként a telefonom jegyzetei 
is 90 százalékban receptek. 

Közösségi oldaladon posz-
toltál a tánc világnapja al-
kalmából. Idén 30 éves a 
tánciskolátok. Ha majd lehet, 
ezen a téren is ünnepeltek? 
Nagyon szerettünk volna, mert 
a harmincadik táncos tanévünk 
furcsán alakult. A körülmények 
miatt március elején be kellett 
zárni. Arról beszélgettünk a ta-
nárokkal, hogy reményeink sze-
rint szeptemberben újraindulha-
tunk. Addig is online próbálják 
megtartani az óráikat, és így a 
növendékeiket. Nyáron tánctá-
bort is szerettünk volna szervez-
ni Velencére, egy fantasztikus 
helyszínre, közvetlen a tóparton. 
Még nem tudom, hogy ez meg 
lesz-e tartva vagy sem. Ha igen, 
akkor úgy gondolom, kellőkép-
pen meg fogjuk tudni ünnepelni 
a 30. évfordulót. Ha nem, akkor 
se keseredünk el, ebben az eset-
ben szeptemberben fogunk gálát 
tartani. Akkor azzal indítjuk a 
tanévet. ■ Pál László
(forrás: Halasmédia)


