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NEM MARADHATOTT EL A POLSKI TALÁLKOZÓ
Az idei évben a rendhagyó körülmények miatt új nevet kapott az 
esemény és így lett 6. Dél-Alföldi Polski Fiat 125p „NE MARADJ 
OTTHON” Találkozó. 

Ugyanis a koronavírus járvány mi-
att sokáig (pontosabban egészen 
három héttel az esemény előttig) 
bizonytalan volt hogy egyáltalán 
meg tudjuk-e tartani a találkozót. 
Ami viszont ebben a nehéz hely-
zetben szervezőként is jóleső érzés 
volt, hogy minden „polskis” már 
nagyon várta, hogy találkozhassunk 
egymással. Végül az idei év első igazi 

közösségi élménye lett június utolsó 
hétvégéjén a kunfehértói találkozó.
Idén összesen 20 autó érkezett, akik 
közül többeknek is meg kellett küz-
deniük az időjárás viszontagságaival 
az ide vezető úton. Volt akinek a 
rekkenő hőség és melegedő autója 
nehezítette meg a dolgát, míg egy 
7 autóból álló konvoj jégesőt és fel-
hőszakadásokat kapott útközben, 

de végül mindannyian szerencsésen 
megérkeztek. A legfiatalabb részt-
vevőnk 3 éves volt, akinek ez volt 
a 3. találkozója Kunfehértón, tehát 
már szinte születése óta jár hozzánk. 
A legidősebb pedig elmúlt 96 éves is, 
aki a szintén nyugdíjas korú lányá-
val érkezett, méghozzá egy 52 éves 
Polski Fiattal, mely a legelső kilomé-
ter óta a család autója. A hétvégén 
jelen volt az országos klubelnök, 
Lenkó Gyuláné Erna is, aki büsz-
kén mutatta meg járművét, amit a 
magyarországi és a lengyel klubta-
goktól közösen kapott egy jeles év-
forduló alkalmából.

A szombati nap minden évben a 
kirándulásé, ennek megfelelően 
most a mórahalmi Ezer Év Parkja 
volt a túra célállomása, ahol 2 Za-
porozsec típusú autó és büszke 
gazdái fogadtak minket, majd in-
nen a Nagyszéksósi Kulcsosházba 
mentünk, ahol elfogyasztottuk az 
ebédünket.
Az esemény hangulata ismét ki-
váló volt, mindenki örült a másik-
nak és annak, hogy végre ki tudott 
mozdulni otthonról is. Egytől 
egyig a jövő évi találkozás remé-
nyében köszöntek el tőlem és egy-
mástól is! ■ Kisfaragó Péter
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KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁS

A nyári szünet keretében zenés, me-
sés könyvtári foglalkozásra invitál-
tuk a falu 5-8 éves korosztályát jú-
lius hónapban. A gyerekek először 
egy papírszínházas mesét hallhat-
tak, melynek címe Klára ajándéka 
volt. A meséből kérdéseket tettünk 
fel, és a legfigyelmesebb hallga-
tót könyvvel jutalmaztuk. Ezután, 
hogy felrázzuk a csapatot, énekelve 
eljátszottuk az „Én elmentem a vá-
sárba fél pénzzel” című gyerekdalt. 

A játékos „vásárlás” végeztével a 
gyerekek egy kis inni,- és ropogtat-
nivalót kaptak, majd levezetésként 
közösen táncoltunk és végül meg-
hallgattuk Halász Judit egyik ismert 
dalát. A foglalkozás egész idejére 
vidám, bohókás hangulat volt a 
jellemző, a visszajelzésekből pedig 
úgy tudjuk, hogy jól érezték magu-
kat a gyerekek, és mi is nagyon jól 
szórakoztunk. Köszönjük, hogy itt 
voltatok! ■ Anita és Zita

KUNFEHÉRTÓI ORVOST 
DÍJAZNAK

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat rangos kitüntető díjak 
átadásával minden év októberében 
elismeri azon személyek, közös-
ségek munkásságát, akik kiemel-
kedően eredményes teljesítmé-
nyükkel a megye érdekeit és javát 
szolgálják. Idén 27 díj átadásáról 

döntött a közgyűlés. Dr. Egri Antal 
kunfehértói orvos a Bács-Kiskun 
Megye Egészségügyéért Díjat kapja 
meg. Az elismeréseket szeptember 
12-én, szombaton 10 órakor Kalo-
csán, a Bács-Kiskun Megyei Napok 
keretében tartott ünnepi közgyűlé-
sen adják majd át. Gratulálunk! ■

MILÓ VIKI JÁRT NÁLUNK

A Mozogjunk Együtt! program 
utolsó előtti sztáredzője a több-
szörös karate, kung-fu és ökölvívó 
világbajnok Miló Viktória volt. Az 
esemény eredetileg a Sportpályán 
lett volna, de végül a kiszámítha-
tatlan időjárás miatt a Sportcsar-
nokban került megrendezésre. 
A szombat reggeli kezdés nem ri-
asztotta el az érdeklődőket, akiket 
a közel egy órás edzésen jól át is 
mozgatott Viki. A program remek 
hangulatban zajlott és az edzés 

végén a közös fotók sem marad-
hattak el. Augusztus 8-án Rubint 
Réka érkezik településünkre és 
zárja majd a programsorozatot. ■

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2020. július 8-án a Polgármesteri 
Hivatal Tanácstermében testüle-
ti ülés volt. A képviselő-testület 
többek között a Polgármester 
veszélyhelyzet alatt hozott hatá-
rozatainak fenntartásáról dön-
tött, valamint elfogadásra került 
a 2019. évi költségvetés végre-
hajtásáról szóló önkormányzati 
rendelet is. 
Ezen kívül elfogadták a Homok-
hátsági Regionális Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2019. évi működéséről 
szóló tájékoztatót, valamint a 
Bács-Kiskun Megyei Katona Jó-
zsef Könyvtár Kunfehértó köz-
ségben végzett munkájáról ké-
szített összefoglalót is. Továbbá 
jóváhagyták a Kiskunsági Vízi-
közmű Szolgáltató Kft. aktuális 
Kunfehértóra vonatkozó Gördü-
lő Fejlesztési Tervét, ami felújí-
tási és pótlási tervből, valamint 
beruházási tervből áll. 
A Mosolyvár Óvoda és Mini 
Bölcsőde kapcsán a korábbi 
évekhez hasonlóan az intéz-
mény mindhárom csoportjában 

engedélyezték a maximális cso-
portlétszám 20%-kal történő 
emelését, illetve a veszélyhely-
zetben tartott rendkívüli szünet 
miatt két hétre csökkentették a 
nyári zárva tartási rendet.
A Fehértó Non-profit Kft.-t érin-
tően megválasztásra került az új 
felügyelő bizottsági tag személye, 
aki Harnóczi Lászlóné lett, vala-
mint kiírásra került az ügyveze-
tői álláspályázat, amely pozíció 
szeptember 1-től töltendő be.
Ezen kívül a fogászati körzet el-
látására szóló pályázati kiírást 
eredménytelenné kellett nyilvá-
nítani, és újabb pályázat kiírása 
vált szükségessé, miután a ko-
rábbi egyetlen pályázó is vissza-
lépett. ■ 

MILÓ VIKI
Vikinek hétéves kora óta irányítja a sport az 
életét. Több sportággal is megismerkedett és vi-
lágbajnoki szinten űzte. Amire ő maga is büszke: 
négyszeres címvédő profi ökölvívó világbajnok, 
amatőr ökölvívó európa bajnoki bronzérmes, 
négyszeres magyar bajnok, tizenegyszeres all 
style karate és kétszeres kung-fu világbajnok.
A későbbiekben egyértelmű volt, hogy amit 
tanult, azt tovább is adja, ezért választotta a 
tanári és az edzői szakmát, bízva abban, hogy 
nagyon sok embert tud az egészséges élet-
mód felé terelni. Manapság személyre szabott 
edzésterveket készít, főként a fogyasztásra és 
az alakformálásra specializálódott, de műté-
tek és sportsérülések utáni rehabilitációval is 

foglalkozik. Ezen kívül boksz magánórákat tart 
kezdőknek és haladóknak, valamint versenyre 
való felkészítést is vállal. 
(forrás: www.gilda-max.com)
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HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy a háziorvosi ellátáshoz

továbbra is minden esetben
előzetes telefonos jelentkezés szükséges (77/407-103).

A rendelőbe kizárólag gumikesztyűben és szájmaszkban lehet belépni.

A vérvételi szolgáltatás ismét elérhető előzetes
időpontkérés alapján.

Az elektronikus vényírás továbbra is működik, a kért gyógyszereket a 
fehertoirendelo@gmail.com és a venyek13@gmail.com e-mail címe-

ken vagy a 77/407-103-s telefonszámon lehet igényelni.
A receptekért nem kell a rendelőbe menni, azokat TAJ szám

alapján közvetlenül a Gyógyszertárban lehet kiváltani.

Továbbá azon szakorvosi javaslatok, melyek a  veszélyhelyzet
ideje alatt jártak le, 2020. 09. 15-ig érvényesek.

Ugyanakkor kérjük az érintett pácienseket, hogy ezek
megújításáról időben gondoskodjanak.

Dr. Székács István háziorvos

2020. július 19-én este Kunfehér-
tóra riasztották a halasi tűzoltókat 
miután vélhetően egy elektromos 
zárlatot követően keletkezett tűz 
egy nyaralóban a Tulipán utcában. 
A kiskunhalasi tűzoltók három jár-
művel vonultak a helyszínre. Mint 

kiderült, a villanyóra szekrényben 
keletkezett tűz, mintegy fél négy-
zetméteren a tető is égett. A tűzol-
tók percek alatt elfojtották a lángo-
kat, majd átszellőztették az épületet. 
Az eset során személyi sérülés nem 
történt. ■ (forrás: halasinfo.hu)

KIGYULLADT EGY NYARALÓ
Idén is üzemeltet italárusító he-
lyet a Fehértó Non-profit Kft. a 
Tófürdő területén. A Plázs Büfé 
közvetlenül a homokos part 
mellett várja vendégeit  csapolt 
sörrel, tömény italokkal, üdí-
tőkkel és kávéval, időjárástól 
függően, minden nap. ■

PLÁZS BÜFÉ

VIHARKÁR
2020. július 2-án a reggeli órák-
ban mindenki megtapasztalhatta 
a természet erejét. A Petőfi utca 
és a Viola utca kereszteződésében 
még egy fát is kicsavart a viharos 

szél és az úttestre dobta, miközben 
a villanyvezetéket is leszakították 
a leeső ágak. A hibát a szolgáltató 
délutánra javította ki. ■

ÚJ JÁTÉKOK AZ ÓVODÁBAN
A Mosolyvár Óvoda és Mini 
Bölcsőde óvodai épülete nemrég 
új és korszerű külsőt kapott, de az 
udvarán lévő telepített játékokat 
sajnos évek óta nem sikerült fej-
leszteni. A Magyar Falu Program 
keretében azonban most lehetősé-
günk nyílt az udvari játékok teljes 
cseréjére. Kunfehértó Község Ön-
kormányzata még tavaly szeptem-
berben nyújtott be pályázatot az 

óvodai udvar fejlesztésére, melyet 
nem sokkal később pozitívan bírált 
el a Magyar Államkincstár. Ennek 
keretében az Önkormányzat ré-
szére 5.000.000,- forint vissza nem 
térítendő támogatást ítéltek meg. 
Az elnyert összeg terhére az alábbi 
eszközök beszerzése történt meg: 
kéttornyos vár csúszdával, lengő-
híd, egyensúlyozó, rugós játékok, 
mászóka, gyermek kanadai pad. 
Az udvari játékok a HOR Zrt.-től 
kerültek beszerzésre, akik biztosí-
tották az eszközök szállítását, tele-
pítését és használatba vételi enge-
délyeztetését is. 
A felsorolt gyermekjátékokon kívül 
az Óvoda saját költségvetéséből 
még két duplahintát tudott vásárol-
ni a gyerekek nagy örömére. A hi-
vatalos átadást követően a letelepí-
tett játékokat hamarosan birtokba 
is vehetik a kicsik. ■ Horváth Judit

ÚJABB JÓ HÍREK 
ÉRKEZTEK

A múlt hónapban két pozitív pá-
lyázati döntésről is értesült Kun-
fehértó Önkormányzata a Magyar 
Falu Program keretén belül. Az első 
körben orvosi eszközök beszerzésé-
re nyertünk közel 1 millió forint tá-
mogatást, majd nem sokkal később 

az önkormányzati tulajdonban lévő 
utak felújítására kiírt alprogramban 
is jutott községünk részére több 
mint 20 millió forint. Ez utóbbiból 
a Széchenyi utca, valamint az Erdei 
tér még nem szilárd szakaszai kap-
hatnak aszfaltréteget. ■
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1.) AZ ÜGYVEZETŐ FELADATAI KÜLÖNÖSEN:
• a társaság alapító okiratában, alapdokumentumaiban, a hatályos jogszabályokban meg-
határozottak szerint biztosítani a társaság jogszerű, hatékony és eredményes működését,
• a társaság tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai munka kialakítása,
• a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
• a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
• a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése.
2.) AZ ÜGYVEZETŐ JOGÁLLÁSA:
Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű, 6 hónapos pró-
baidő kikötésével.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
3.) A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI:  
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
 4.) A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:
• szakirányú végzettség (kereskedelmi, közgazdasági, műszaki, idegenforgalmi, vendéglátó- 
   ipari, agrármérnök, művelődés szervező),
• felsőfokú iskolai végzettség,
• Kft. vezetői beosztásban szerzett tapasztalat,
• előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen szerzett tapasztalat,
• jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség.
 5.) A PÁLYÁZATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLNI KELL:
• a szakmai önéletrajzot,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen 
   előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
• végzettséget igazoló okirat másolatát,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak 
   a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes  
   pályázati anyagba betekinthessenek,
• nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi 
   kötelezettségének,
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és össze- 
  férhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§  
   rendelkezései),

• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen  
   vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános  
   vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.
6.) ILLETMÉNY:
Az illetmény megállapítását a Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján Kunfehértó Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg.
Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2020. szeptember 1.
7.) A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE, IDEJE ÉS MÓDJA:
A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon „FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői 
pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve 
(6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.).
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.
8.) A pályázat elbírálása:
A pályázatot Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb a 
benyújtást követő első rendes testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó 
írásban értesítést kap.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelen-
nek nyilvánítsa.
9.) A pályázati kiírás közzétételének helye:
• Kunfehértó Község Önkormányzata honlapja (www.kunfeherto.hu)
• Kunfehértó Község Önkormányzata hirdetőtáblája
• Fehértó Non-profit Kft. honlapja
• Halasi Tükör újság
• Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. képújsága

Határidő: azonnal
Határozat végrehajtásáért felelős: Huszár Zoltán polgármester
Határozatról értesülnek:
1. Kónya Tímea Renáta jegyző
2. Irattár
 
      Kunfehértó, 2020. július 1.
                                                                                                                      Huszár Zoltán
                                                                                                                      polgármester

P Á LYÁ Z A T i  f e l h í vá s
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet

a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyének határozatlan időre szóló betöltésére.
A munkavégzés helye: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27. és Béke tér 3.

SZÉPEN HALAD AZ ÚTÉPÍTÉS
Vége felé jár az erdőszéli (parceli) 
út kivitelezése, ugyanis a a vasúti 
átjáró szélesítése, valamint a kité-
rők kialakítása már megtörtént, a 

kiegyenlítő kőterítést pedig a tö-
mörítési fázis, a hengerlés követte. 
Az aszfaltozást a kivitelező várható-
an augusztus elején végzi. ■

A MÚLT HÓNAPBAN KÉTSZER 
IS  VOLT SZÚNYOGIRTÁS

Júliusban két alkalommal, a hónap 
elején és végén  is volt szúnyog- 
gyérítés. A permetezés érintette a 
bel- és a külterületeket is, így a fa-
lut, az Üdülőterületet, a Tófürdőt 
és Erdőszélt. Az irtási tevékenység-
hez a Deltasect Plus 1,2 ULV vegy-
szert használták, amely emberre és 
melegvérű állatokra veszélytelen, 
a méhekre ugyanakkor veszélyes. 
A munkavégzés az esti órákban, 
21:00 után kezdődött és éjszakába 

nyúlóan fejezte azt be a Fehértó 
Non-profit Kft. által megbízott 
szakember. ■

illusztráció
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Nagy Tibor 
ács-állványozó

új tetôk készítése – régi tetôk javítása
– teraszok – pergolák – kerítések –
– lambériázás – gipszkartonozás –

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

KUNFEHÉRTÓN IS JÁRT A BÜSZKE KISKUN TÁBOR
A kiskunhalasi Pásztortűz Egyesü-
let 2020-ben, immár tizenketted-
szer is megszervezte a Büszke Kis-
kun Tábort. Végső István történész 
vezetésével a gyermekek megismer-

kedhettek városuk és a Kiskunság 
históriájával. A nagy nyári káni-
kulában előadások és kiadós séták 
révén sokat megtudhattak számos 
érdekességről és rejtélyről is. A 
program megvalósulását önkéntes 
diák is segítette. Kezdésként a kis-
kunhalasi városi könyvtár helytör-
téneti gyűjteményének és előadások 
révén megismerhették a kiskunsági 
nép életmódját és történetét, majd 

a városban nézték meg a fontosabb 
látnivalókat. Templomok, város-
házák és szobrok történetét tudták 
meg, és látogatást tettek a Panorá-
matorony kiállítóterében is.

Másnap Kiskunmajsára tettek egy 
kiruccanást, ahol az egykori Mayos-
saszálláson, a Konecsni György 
Múzeumban, a helytörténeti gyűj-
teményt is meglátogatták. Itt sokat 
megtudtak az egykori kisváros pa-
raszti kultúrájáról. Különleges él-
mény volt látni a pásztorkultúrából 
megmaradt Kiskun Madonnákat és 
a különleges történettel rendelkező 
kőkenyeret. ■

Megtekintették a főteret, az ott 
található templomot és az emlék-
szobrokat. Elmentek az ’56-os Mú-
zeumhoz és kápolnához is, ahol 
Nahimi Péter történész, a Pongrátz 
Gergely ’56-os Közhasznú Ala-
pítvány elnöke tartott számukra 
tárlatvezetést. Kunfehértón a tele-
pülés történetével ismerkedhettek 

meg. Érdekes kiránduláson vettek 
részt a fehértói erdőben. Felfedez-
ték a virginiai holdruta egyetlen 
európai élőhelyét, és a 300 éves 
címeres tölgyfát is. Megnézték a 
helyi tájházat is, ahol az ottani élet-
mód használati tárgyait tekintették 
meg, végül tófürdői stranddal pi-
henték ki magukat. ■

 KÖZLEMÉNY

Tisztelt kunfehértói lakosok!
A Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete kéréssel fordul Önökhöz!

Adományaikat, tekintettel a helyhiányra, szeptember végéig 
nem tudjuk fogadni! Továbbá szeretnénk kérni Önöket, hogy 
az adománynak szánt ruhákat, tárgyakat tiszta, sérülésmentes 
állapotban juttassák el hozzánk. 
Ezúton szeretnénk azt is jelezni, hogy a vöröskeresztes turka ideje 
alatt nem áll módunkban a szülővel érkező gyermekek felügyeleté-
ről gondoskodni. 
Eddigi sikeres együttműködésünkre való tekintettel, segítségükre 
továbbra is számítunk! Szeretnénk továbbá kérni pártoló tagokat 
és olyan személyeket, akik szívesen segítenének a rendezvényeken 
(pl.: palacsinta és lángos sütés, Kunfehértor, Falunap, Családi nap, 
Szüreti Nap, Márton Nap)! Valamint köszönjük, hogy adománya-
ikkal segítik a rászoruló családokat!

Tisztelettel és köszönettel:  
Kovács Mária

Magyar Vöröskereszt kunfehértói
csoportjának elnöke

Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja Ügyfeleit, hogy 2020. július 20. (hétfő) 
napjától a házhoz menő lomtalanítás +36-79/524-821 telefonszámon igényelhető.
A lomtalanítási igény leadásához válassza a 4-es menüpontot (Lomtalanítás), azt köve-
tően tárcsázza a felhasználási hely irányítószámát.
Konténer megrendelést csak írásban tud Társaságunk elfogadni, mely e-mail formájá-
ban a kontenermegrendeles@fbhnpkft.hu igényelhető.
Az e-mail az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza:
• igénylő neve
• felhasználási hely címe
• igényelt konténer űrmértéke
• tervezett ki és beszállítás dátuma
• kapcsolattartási adatok

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyek intézésére, változások, panaszok bejelen-
tésére az alábbi elérhetőségek egyikén vagy személyes ügyfélszolgálatunkon van lehe-
tőség.

Társaságunk központi elérhetőségei:
FBH-NP Nonprofit Kft.
Levelezési cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu
Telefonszám: 06-79/524-821
Web: www.fbhnpkft.hu

Ügyfélszolgálati iroda (Kiskunhalas): 
6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.
Telefon: +36 77 400 063; Fax: +36 79 572 052
Nyitva tartás: Kedd: 7:00-19:00  |  Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-17:00

Tájékoztató lomtalanítás
igényléséről, konténer rendelésről,
hulladékgazdálkodással kapcsolatos
ügyintézésről
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KOCKADARABKÁK
A rogyadozó tanya mellett akácfa. 
Július van, de virágzik. Azt mond-
ják, ha nyáron is kivirágzik az akác, 
hosszú ősz lesz. Úgy látszik, hogy 
időzavarba keveredett. Megkésett. 
Illatát alig érezni a júliusi forróság-
ban. A fa alá merészkedem. Tovább 
nem megyek. Mindent gaz borít. 
Kora tavasszal, mikor kopár volt a 
környék, láttam, hogy valahol, az 
épület meg a fa között, ásott kút 
szája tátongott. Azaz csak egy rés-
nyi látszott belőle, mert a többi ré-
szét korhadásnak indult deszkada-
rabok borították. Ősz óta az épület 
is megroggyant. A tető behorpadva 
várja, hogy alázuhanjon. A mester-
gerenda még tartja a tákolmányt, 
még ellenáll az idő könyörtelen 
vasfogának. A fennmaradásért, a 
megmaradásért küzd, mint a súlyo-
san beteg ember az életéért szokott 
harcolni.
A jelekből ítélve, a fa jócskán túl 
fogja élni a megroggyant épületet, 
melyben egykoron dolgos emberek 
élhettek, küszködhettek a természet 
elemeivel, hogy az élethez szüksé-
ges javakat megteremtsék. A lakó-
ház körüli ólak, istállók már meg-
adták magukat, a tetőcserép javát 
elhordták. A falak átáztak, 
rogyadoznak. Pár év múl-
va kis domb jelzi, hogy itt 
nemrég tanya állt. A dom-
bon majd cserje nő, a kert 
helyén talán megmarad 
néhány rózsatő, egy napon 
a kút is beomlik. Sejteni le-
het, hogy valamikor kerítés 
vette körbe a tanyát, hogy 
az őzek, a nyulak, a vad-
disznók ne tegyenek kárt 
a veteményben, a róka ne 
ritkítsa meg a baromfiállományt. 
Egy életforma végnapjait sejteti, 
láttatja ez a kép. Az elmúlásra, az 
idő múlására figyelmezteti az arra 
vetődőt. Úgy hírlik, hogy így járt 
Bandi bácsi, Puba testvérem bér-
makörösztapja tanyája is a Csan-
tavérről Kanizsára vezető úton. Az 
is takaros kis tanya volt. Örökös 
híján, Bandikával együtt, a tanya is 
a múlté, az enyészeté lett.

A távolban birkanyáj legelészik. 
Közeledek. A kutyák elébem sza-
ladnak. Már ismerjük egymást. 
A juhász telefonját nyomkodja a 
négykerekű járgány ülésén. Quad 
a masina neve. Ilyenekkel szágul-
doznak hétvégeken a fiatalok itt, a 
homokbuckák között. Jajgat a mo-
tor, száll a por, benzinfüsttől bűzlik 
a levegő.
Igen, a juhász kezéből eltűnt a furu-
lya, a szamarat quad váltotta fel. Hi-
ába, változnak az idők, a szokások, 
csak a dal maradt, hogy: a juhásznak 
jól megy dolga, egyik dombról... 
A juhásztól megtudom, hogy a 
kutyák japán eredetűek. Meg tán 
a quad is. Hűséges társak a nyáj 
őrzésében, terelésében. A négyke-
rekűre mutatok. Megtudom, hogy 
nemrég még gyalog bandukolt a 
nyájjal, egész nap talpon volt, bot-
jára támaszkodva őrizte a nyájat, de 
az idő múlásával berozsdásodtak a 
térdei. A gazda ezzel a masinával 
könnyített a járásán. Ismerem Ban-
gót, a gazdát.
A telefonra mutatok. Műanyag-
zacskóban tartja. Így védi a portól. 
Közben a birkák eltávolodnak tő-
lünk. A quad motorja felzúg, a ju-

hász szól a kutyáknak, a nyáj után 
erednek. Megy a juhász a quadon, 
száll a füst nyomába. Hiába, vál-
toznak az idők. Tovább állok, mi-
közben Anti bácsi Mimi szamarára 
gondolok...
Az útszélen, a tisztásokon vaddo-
hány. Selyemfű vagy selyemkóró 
az igazi neve. Észak-Amerikából 
került ide, hogy fellendítsék vele 
a textilipart. Azt nem sikerült, de 

az őshonos növényeket igencsak 
kiszorítja élőhelyükről. Minden 
évben új területeket hódít meg. 
Kiirthatatlan. Egy-egy virág még 
ékeskedik, erős illatot áraszt. Lát-
tam, a napokban elvitték a méh-
kaptárakat a selyemfűvel benőtt 
ligetről. A méhek begyűjtötték a 
vaddohány mézét, melynek színe 
sötétbarna, illata, íze meg bódító.
A vaddohányról jut eszembe ciga-
rettázásom története. Az osztály-
társak közül Colos meg Cila már 
másodikos korunktól pöfékelt. 
Reggelente megálltak az iskola sar-
kán, rágyújtottak. Mint a nagyok, 
szívták a cigit. A negyedikesek meg 
az ötödikesek legálisan pöfékel-
hettek az iskolaudvar szögletében, 
általában Bodrogvári tanárnéptárs 

társaságában. Más tan-
arak is dohányoztak, de 
ők ilyenkor nem mutat-
koztak a diákokkal.
Telt-múlt az idő. Tanítás 
után eljártunk kézilab-
dázni, néha a moziban is 
megnéztünk egy-egy fil-
met. Hol a Jadranba, hol 
a Lifkába vagy a Zvezdaba 
mentünk. Hacsak lehe-
tett, a Zvezdat kerültük, 
mert ott nagy esélyünk 

volt, hogy este nyolc után valame-
lyik tanárba botluk, az meg este 
nyolc után nem volt ajánlatos. Bizo-
nyos fokig kordában voltunk tartva.
Már negyedikesek lehettünk. 
Együtt laktunk. Néha elmentünk 
a cukrászdák egyikébe, másikéba. 
A Bódist meg az Avalat szerettük 
látogatni. Mikor már felbátorod-
tunk, egy-egy vendéglőbe is beug-
rottunk. A kisstadion alá szeret-

tünk menni, az jól eldugott helyen 
volt, meg olcsó. Mindent száz di-
nárért mértek, úgyhogy százasnak 
neveztük el. Kiruccanásainkkor 
Colos mindig megkínált bennün-
ket, nemdohányzókat, cigarettával. 
Sokáig ellenálltunk. Szúnyogh vé-
gig.
Egyszer engedtem a kísértésnek. 
Egy slukk erejéig beleszívtam Co-
los parazsló cigijébe. Köhögtem, 
krákogtam. Colos elmagyarázta, 
sőt szakszerűen bemutatta, hogyan 
kell a cigit úgy szívni, hogy ne kö-
högjön az ember.
Később, ha rágyújtott, mindig a 
kezembe nyomta a cigarettát, azzal 
a figyelmeztetéssel, hogy csak egy-
két szippantást engedélyez. Egy 
napon a kezemben maradt Colos 
égő cigije. Pöfékeltem. Ő legyin-
tett, másikra gyújtott. Aztán mind 
gyakrabban kértem tőle egy-egy 
szálat. Eg nap reggel arra ébredt, 
hogy elszívtam előle az utolsó szál 
cigijét melyet reggeli utánra tar-
togatott. Csak annyit mondott: 
„Dani, innentől kezdve a magadét 
szívjad.”
Több mint negyven évig szívtam. 
Hol sokat, hol még attól is többet. 
Aztán, egy este, gondoltam egyet. 
Letettem. Remélem örökre. Colos 
barátommal sűrűn hívjuk egymást 
Skypon. Általában dél körül. Egyik 
kezében ott az elmaradhatatlan 
cigaretta, a másikban kis fityóka. 
Ebédhez készül. Nem tudok tőle 
egy slukkot kérni. Nagykikinda 
odébb van... 

2020. július 7.

Dankó László



8 2020. AUGUSZTUS

•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

•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

•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 06/30/249-0979

•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.: Papp Dávid őrm.
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:
Grácz Lászlóné (1942)

Bodicsi Józsefné (1949)

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!

Csáki Mihálynét
a Radnóti utca 15-ben,

aki július 1-én ünnepelte 84.

Szlobonyi Lajost
a Radnóti utca 22-ben,

aki július 1-én ünnepelte 81.

Nagy Józsefnét
a Jókai utca 17-ben,

aki július 3-án ünnepelte 86.

Dávid Pétert
a Hársfa utca 7-ben,

aki július 7-én ünnepelte 83.

Dusnoki Jánost
a Vasút sor 6-ban,

aki július 9-én ünnepelte 84.

Szucsán Jánosnét
a Kiserdő utca 14-ben,

aki július 15-én ünnepelte 81.

Bozsóki Ilonát
a IV. körzet tanya 33-ban,

aki július 21-én ünnepelte 80.

Bertalan Imrénét
a Rákóczi utca 92-ben,

aki július 22-én ünnepelte 82.

Herczeg Péternét
a II. körzet tanya 100-ban,

aki július 22-én ünnepelte 88.

Bajusz Sándort
a Deák tér 4-ben,

aki július 26-án ünnepelte 88.

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.

Házasságot kötöttek:
Bálint Zsolt és Fehér Tímea

2020. 07. 25.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Dám Mihálynét a Fejértó utca 8-ban, 
aki július 27-én ünnepelte 88.
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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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Horváth Ádám születése óta Kunfehértón él. Korábban évekig foglalkozott fotózással szabadidejében.
Ezt követően, egy hosszabb szünet után, a drónnal történő képrögzítéssel tért vissza hobbijához.

De beszéljenek helyette a képek.  

DRÓN KÉPRIPORT

A fény felé

Iszappakolás
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Csendes Majális

A bálázók kottái 


