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A FALU LEGSZEBB
VIRÁGOSKERTJE

ÚJ TESTÜLETI TAGOK 

Hagyományosan a kunfehértói 
Falunap alkalmából szokott meg-
hirdetésre kerülni „A falu leg-
szebb virágoskertje” pályázat, de 
a járványügyi helyzet miatt a ren-
dezvény sajnos idén elmaradt. En-
nek ellenére a szervezők úgy gon-
dolták, hogy ez a kis háziverseny 
igazából az interneten keresztül 
is megtartható, ezért az egyik kö-
zösségi oldalt hívták segítségül. 
Itt a pályamunkák mindegyike 
kapott egy külön albumot. Öröm-
teli volt, hogy minden eddiginél 
több, összesen tizenkét jelentkező 
volt. Ez igazán meg is nehezítet-
te a zsűri dolgát, hiszen szebbnél 
szebb virágoskerteket mutattak 
meg büszke tulajdonosai. Végül 
mégis döntést kellett hozni, amely 
a következőképpen alakult: az első 
helyezést Vörös Éva virágoskertje 

kapta, második Csiszérné Kajári 
Anita lett, míg a harmadik helyen 
Maruzsa Margit virágai végeztek. 
A zsűri egy különdíjat is adott, azt 
Győrfi László érdemelte ki. Gratu-
lálunk a helyezetteknek és termé-
szetesen minden résztvevőnek is. 
Hálásan köszönjük az aktivitást, és 
bízunk benne, hogy jövőre is lega-
lább ennyi, ha nem több nevezőnk 
lesz. Addig is mindenki gondozza 
és szépítgesse tovább kertjeit! ■

Két új önkormányzati képviselőt 
iktattak be 2020. június 24-én a 
Polgármesteri Hivatal Tanácster-
mében miután Dr. Hegyes Edina 
és Sarok Tibor 2020. május 26. napi 
hatállyal önkormányzati képviselői 
tisztségükről írásban lemondtak, 
ezzel pedig megbízatásuk meg-
szűnt. Helyüket Juhász-Vedresné 
Szabó Ibolya és Törteliné Salac 
Éva vették át, akik a rendkívüli 
testületi ülésen a Helyi Valasztási 
Bizottság Elnökének tájékoztatá-
sát követően ünnepélyes keretek 
között tettek esküt, illetve vették 
át megbízólevelüket. A képviselői 

tisztségek cseréjével változott a 
Bizottságok összetétele is. Az Ügy-
rendi és Idengenforgalmi Bizottság 
új elnöke Czagány-Mákos Roberta 
lett, míg tagként Juhász-Vedresné 
Szabó Ibolya került be, Törteliné 
Salac Éva pedig a Pénzügyi és Köz-
ségfejlesztési Bizottság tagja lett. ■

Vörös Éva kertje

ÚJ ÜGYVEZETŐ VAN
Június elején Monda Tamás váltotta 
ideiglenes jelleggel Patocskai Ta-
mást a Fehértó Non-profit Kft. ügy-
vezetői pozíciójában. Monda Tamás 

célja ebben a bő két hónapban a Kft. 
működésének zökkenőmentes foly-
tatása, valamint hogy a nyári szezon 
probléma nélkül zajlon le. ■

Június utolsó hétvégéjére végre 
megérkezett a várva-várt jó idő. 
Természetesen ez egyet jelentett az-
zal is, hogy a Tófürdő is megnyitott. 
Nagyon jó volt újra látni a vidám 
fürdőzőkkel teli partot, és reméljük, 
hogy az elkövetkezendő hetekben 
csak igazi nyári időjárás vár ránk. ■

KINYITOTT A STRAND

Június utolsó hétvégéjén rendez-
tek egy kisebb helyi focitornát a 
kunfehértói Sportpályán. Sajnos 
az előzetesen regisztrált 6 csapat-
ból szombat reggel végül csak 4 
tudott kiállni, de ennek ellenére 
remek hangulatban telt a nap. 
A párharcok, egy kis csúszással, 
végül 9:30 kö-
rül kezdődtek 
meg és min-
den csapat 
megmérkőzött 
mindenkivel. 
Ez alapján a 
következőkép-
pen alakultak 
az eredmé-
nyek: 1. Kun-

fehértó KSE, 2. Szilády RFC, 3. 
Kozák Team, 4. Bibike Búnó. 
Rendhagyó módon az oklevél 
mellé most minden csapat kapott 
egy-egy kupát is, míg a dobogós 
csapatok tagjai a jól megérdemelt 
érmeiket is átvehettek Huszár Zol-
tán polgármestertől. ■

FOCIKUPA VOLT

Július első napjára fejeződött be a 
móló felújítása, amelyet így újra 
birtokba vehettek a fürdőzők. 
A modern fa-műanyag kom-
pozitból készült, úgynevezett 
WPC-burkolatot egy kiskőrösi cég 
szállította a Fehértó Non-profit 
Kft. részére.  Ezek a kompozitok 
olyan anyagok melyek farostból 
vagy faforgácsból és különböző 
hőre lágyuló műanyagokból áll-
nak. A WPC anyagok ellenállnak 
a korróziónak és a rothadásnak is. 

Rendkívül tartósak és jól tűrik a 
vízben található, a fát megtámadó 
organizmusokat is annak ellenére, 
hogy az anyagban található faros-
tok felveszik a vizet. Emellett kör-
nyezetbarát anyagnak is tartják, 
mivel elkészíthetőek újra felhasz-
nált műanyagokból és a faipar által 
termelt melléktermékből is. 
A kivitelezés teljes mértékben a 
helyi dolgozóknak volt köszön-
hető. A munkálatok a régi borí-
tás elbontásával kezdődtek, majd 

új párnafákat helyeztek 
a móló gerendáira. Ezt 
követően a tartószerke-
zet került a helyére, majd 
végül a burkolat maga. 
Bízunk benne, hogy ezzel 
a renoválással egy időtálló 
napozó móló készült el, és 
reméljük, hogy a látogatók 
tetszését is elnyeri. ■

MEGÚJULT A MÓLÓ
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MÉSZÁROS BLANKA
MÁSHOL FOLYTATJA

HAMAROSAN KEZDŐDIK AZ 
ASZFALTOZÁS „PARCELBAN”

A Vidékfejlesztési Program kií-
rásán sikerült korábban pályáza-
ti forrást szerezni az erdőszéli út 
felújítására. A mintegy 111 millió 
forintos projekt 90%-át biztosítja a 
pályázat, a fennmaradó összeget az 
Önkormányzat egészíti ki önerő-
ből. A jelenlegi földút körülbelül 2 
kilométeres szakasza kap új, szilárd 
burkolatot. Ennek kapcsán 2020. 
június 16-án került sor a kivite-
lezői szerződés aláírására, majd a 
következő hétfőn az építési terület 
kitűzésével el is kezdte a munkát 

a kivitelező cég. Az erdőszéliek 
hamarosan birtokba is vehetik az 
aszfaltutat, hiszen a munkálatok 
várhatóan másfél hónapot vesznek 
igénybe. ■

ÚJRA TART ÜGYFÉL- 
FOGADÁST AZ ÜGYSEGÉD

Ismételten megtartásra kerül-
nek az ügysegédi ügyfélfogadá-
sok Kunfehértón. Az ügyfélfo-
gadás időpontja nem változott, 

minden héten szerdán 13-15 
óra között van. Az ügyfélfoga-
dás 2020. június 10-én kezdő-
dött újra. ■

Mészáros Blanka a Színművé-
szeti Egyetem elvégzése óta a 
budapesti Katona József Színház 
társulatának tagja volt, azonban 
a jövőben a Radnóti Színházban 
fogja folytatni a munkáját – je-
lentette be Máté Gábor igazgató. 
Blanka korábban a Katonában 
több nagy főszerepet is eljátszott 
már, például a Jeanne d’Arc-ban, 
a Faustban vagy a Liliomban, 
valamint tavaly a Szegedi Sza-
badtéri Játékok színpadán, a 
Rómeó és Júlia női főszerepét is 
megkapta. Ezenkívül szerepelt 
már több mozifilmben is, így a 

Guerillában, a Brazilokban és 
a #Sohavégetnemérősben. Sok 
sikert kívánunk további pályafu-
tásához az új munkahelyén is! ■

KŐDARÁLÁS VOLT
A Fehértó Non-profit Kft. ál-
tal megbízott vállalkozó június 
elején ledarálta a Depó mellé 
összegyűlt építési törmeléket. 
Ide a hulladék elhelyezése ha-
tóságilag tilos, építési törmelék 
esetén az FBH-NP Nonprofit 

Kft.-t kell keresni: 6400 Kis-
kunhalas Szilády Áron utca 
5-7. (kedd: 7:00-19:00, szerda: 
8:00-12:00, 13:00-17:00), te-
lefon: +36 77 400 063, e-mail: 
fbhnpkft@fbhnpkft.hu. ■

ÚJRANYITOTT A KÖNYVTÁR
2020. június 16-tól ismét teljes 
nyitvatartással üzemel a Kun-
fehértói Könyvtár, és szeretet-
tel várja az olvasókat.
A Könyvtárba belépéskor a 
következő előírásokat kell be-
tartani: maszk viselése, a be-
járatnál elhelyezett kézfertőt-
lenítő használata, egymástól 
megfelelő védőtávolság (1,5-2 
méter) tartása. ■

ÉRKEZIK A KORMÁNY- 
ABLAK BUSZ

2020. július 9-én ismét települé-
sünkre látogat a Mobil Kormá-
nyablak. A Kormányablak Buszt 
8 órától 16 óráig lehet majd 
felkeresni az alábbi ügyekben: 
személyazonosító igazolvány, 

lakcímigazolvány, adóigazol-
ványhoz NEK adatlap, parkolási 
igazolvány, útlevél, vezetői en-
gedély, Ügyfélkapu. A helyszín 
a Polgármesteri Hivatal Rákóczi 
utcai parkolója. ■

ELBÚCSÚZTAK OVISOK
Június végén a Mosolyvár Óvoda 
és Mini Bölcsőde Katica csoport-
ja búcsúzott el ünnepélyes keretek 
között az Óvodától, az óvoda dol-
gozóitól és az ovis társaiktól. Az idei 
esemény rendhagyónak mondha-
tó, mert a kialakult helyzet miatt a 
megszokottól eltérően az Óvoda 
udvarán rendezték meg azt. A je-
lenlévőket először Keresztes Orso-

lya óvodavezető köszöntötte, majd 
a búcsúzó csoport táncos és verses 
előadásai váltották egymást, miután 
egy szál virággal és a maguk készí-
tette ajándékkal búcsúztak el a pe-
dagógusoktól és a dajkáktól. A dél-
után, és ezzel együtt az óvodai évek 
egy közös tortázással értek véget a 
Katica csoport számára, hiszen őket 
szeptembertől már az iskola várja. ■

illusztráció
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OTTHON FEJEZTÉK BE A TANÉVET A DIÁKOK
A tanulók szinte csak elkezdték a második félévet, amikor ha-
zánkat is elérte az új típusú koronavírus járvány. Magyaror-
szág Kormánya március 11-én hirdette ki a veszélyhelyzetet, 
majd március 13-án, pénteken úgy döntöttek, hogy az iskolá-
kat is bezárják. A pedagógusoknak rohamtempóban kellett az 
új, tantermen kívüli digitális munkarendre átállni. Erről a nem 
megszokott oktatási formáról kérdeztük Czagány-Mákosné 
Móczár Gertrúdot. 

Mennyire volt zökkenőmen-
tes az átállás?
Annak dacára, hogy EGY egész 
hétvégénk volt kitalálni, előkészí-
teni, felkészülni a digitális okta-
tásra, azt gondolom, hogy az át-
állás viszonylag problémamentes 
volt. 2020. március 16-án, hétfőn 
reggelre rendkívüli tantestületi 
értekezletet hívtam össze, me-
lyen tájékoztattam a kollégákat 
az előállt helyzetről. Ekkorra én 
már nagyvonalakban kidolgoz-
tam egy tervet, de a finomításokat 
már közösen végeztük el. Számba 
vettük a legsürgősebb feladato-
kat, mérlegeltük a lehetséges aka-
dályokat. Azt mondhatom, hogy 
délre már kész stratégiánk volt, 
bár senki nem tudta, hogy meny-
nyire lesz működőképes, mivel 
se kipróbálni, se finomhangolni 
nem volt lehetőségünk. Gyakorla-
tilag másnaptól élesben teszteltük 
a rendszert, de azt gondolom jól 
vizsgázott, mert se nagyobb, se túl 
sok változtatást nem kellett rajta 
elvégezni egészen a tanév végéig. 
Természetesen ez annak is kö-
szönhető, hogy a szülők rendkí-
vül fegyelmezetten, maximálisan 
együttműködve, és a főleg az alsó 
tagozaton megfeszített munkát 
belefektetve mindent megtettek 
a siker érdekében. Szeretném is 
megköszönni és egyben gratulál-
ni is az oktatás valamennyi helyi 
szereplőjének (pedagógus, diák, 
szülő) a sikeres tanévzáráshoz. 
Köszönetet szeretnék mondani a 
kunfehértói Polgármesteri Hiva-
talnak, ezen belül a Polgármes-
ter Úrnak és Kállay Istvánnak, 
hogy szinte a bevezetést követően 
azonnal segítségünkre siettek, és 
a legkritikusabb helyzetben lévő 

családoknak biztosítottak egy 
számítógépet és saját költségen 
mind eszközzel, mind előfizetéssel 
hozzájárultak az internet haszná-
latához is a tanév végéig. Ennek 
köszönhetően mindössze két tá-
volabb lakó diákunknak kellett 
hetente levélben megküldenünk 
a tananyagot, melyet igyekeztek a 
legjobb tudásuk szerint elvégezni. 
Bizonyos, hogy amennyiben álta-
lánosságban hasznosítani szeret-
nénk a most megszerzett digitális 
ismereteket, lehetőségeket (vagy 
ne adj Isten újra digitális oktatás 
elrendelésére kerülne sor), első-
sorban az eszköz- és internethoz-
záférést kell megoldani.

Hogyan élték meg a diákok 
a nem megszokott tanrendet? 
És a pedagógusok?
Tanulóink körében meglehetősen 
változatos volt a digitális mun-
karendhez való alkalmazkodás. 
Ahogy említettem az alsó tagoza-
ton főleg a szülők együttműködé-
sére számítottunk. A felső tago-
zaton az új helyzet okozott némi 
gondot. Bár nagy izgalommal és 
érdeklődéssel tekintettek a jövőbe, 
kezdetben sajnos többen úgy gon-
dolták, hogy eljött a tejjel-méz-
zel folyó Kánaán, kitört a szünet, 
nincs ellenőrzés, nincsenek szá-
monkérések, nem kell komolyan 
venni a tanulást. Érezhető volt 
– és a tanulók ebben többször is 
megerősítettek – hogy nagyon ne-
hezen ment nekik az időgazdálko-
dás. Mire rájöttek, hogy legalább 
annyi feladatuk van, mint ami-
kor iskolába jártak, már többen 
elúsztak a teendőkkel. Csak akkor 
tudtak ugyanis lépést tartani, ha 
naponta rászánták a tanulásra azt 
az időt, amit egyébként az iskolá-

ban is. Sőt! Csakhogy most nem 
órarend szerint dolgoztunk, így 
nem kellett feltétlenül korán kelni, 
a nap bármely szakában foglal-
kozhattak a tananyaggal. Az óra-
rendtől való eltérést az indokolta, 
hogy egyrészt a szülői segítség 
nem feltétlenül állt rendelkezésre 
az iskolai órarend beosztása sze-
rint, másrészt, amelyik családban 
több iskolás korú gyermek is van, 
ott a technikai feltételeken osztoz-
ni kellett, ami szintén csak rugal-
mas időbeosztással volt lehetséges. 
Természetesen minden osztályban 
voltak olyanok, akik felismerték a 
folyamatos tanulás, munkavégzés 
fontosságát, és nagyon igyekez-
tek jó eredményeket elérni. Ők 
akár többször is beküldték a fel-
adatokat, figyelembe véve a pe-
dagógustól kapott instrukciókat, 
javítási segítséget, ezzel is javítva 
a végleges jegyen. Szép, igényesen 
elkészített feladatokat adtak be, 
volt aki jóval többet is, mint ami 
fel volt adva.
A pedagógusok eszközellátottsága 
megoldott volt, köszönhetően a 
korábbi TIOP 1.1.1 és EFOP 3.2.4 
pályázatoknak, bár többen hiányát 
éreztük egy digitalizáló táblának. 

Köszönet illeti a pedagógus tár-
saimat azért, hogy sopánkodás 
helyett az első perctől a probléma 
megoldására koncentráltak, keres-
ve, kutatva, egymást támogatva 
szinte órák alatt megteremtették 
a lehetőségét az áttérésnek. Éjt 
nappallá téve (a szó legszorosabb 
értelmében) készítették a tanulóik 
számára a digitális tananyagokat, 
támogatták online mind a gyere-
keket, mind a szülőket. Munká-
juknak köszönhetően valamennyi 
évfolyamon a tananyag végére 
értünk. 

Mit gondolsz, mindez hatás-
sal lesz az oktatás jövőjére?
Feltétlenül. Legalább is remélem. 
Bár nagyon nehéz időszakon va-
gyunk túl, azért tagadhatatlanul 
vannak pozitív hozadékai is az el-
múlt heteknek. Fejlődött ugyanis a 
tanulók önálló munkavégzési ké-
pessége, a feladattudata, a felelős 
gondolkodása, az időbeosztása, 
az önálló tanulási és feladatmeg-
oldási képessége, a logikus gon-
dolkodása, a problémamegoldó 
képessége, a szövegértő olvasása, 
valamint mindannyiunknak di-
menziót ugrott a digitális írástu-
dása.

HÁZIORVOSI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy a háziorvosi ellátáshoz

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

A rendelőbe kizárólag szájmaszkban lehet belépni.
A vérvételi szolgáltatás ismét elérhető előzetes

időpontkérés alapján.

Az elektronikus vényírás továbbra is működik, a kért gyógysze-
reket a fehertoirendelo@gmail.com és a venyek13@gmail.com 

e-mail címeken 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
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Az az igazság, hogy nem kel-
lemes érzés a villámcsapás. 
Márpedig akként hatott ránk a 
tantermen kívüli oktatási rend 
egyik napról a másikra való 
bevezetése. Ezt a jövőben nem 
engedhetjük meg magunknak, 
ezért a megszerzett tapaszta-
latokat, ismereteket a lehető 
legnagyobb mértékben be kell 
építenünk a normál oktatási 
folyamatba, törekedve egyszer-

re a sokszínűségre és az egysé-
gességre is. A tanulók mellett a 
szülőket is fel kell készítenünk 
minden eshetőségre, világossá 
kell tenni előttük a lehetősége-
ket, a módszereket, és az elvá-
rásokat. Lehetőleg napi rutin-
ná kell tenni az információs és 
kommunikációs technológia 
használatát, amellett, hogy tud-
juk, az eszköz és internet ellá-
tottság nem a mi hatáskörünk.

Hogyan tarthattátok meg a 
ballagást?
Sajnos egészen május máso-
dik feléig úgy nézett ki, hogy 
egyáltalán nem lehet ballagást 
tartani, ezért egy meglepetéssel 
készültünk a 8. osztálynak és 
virtuális ballagást szerveztünk. 
Ezt a facebookon szerettük vol-
na átadni. Aztán jött az eny-
hítés, és szűk körben ugyan, 
de engedélyezték a ballagások 

megtartását. Természetesen 
kötelességünknek éreztük, 
hogy éljünk a lehetőséggel, 
hiszen ez egy egyszeri és pó-
tolhatatlan esemény minden 
gyermek, család életében. Az 
idő rövidsége, és a körülmé-
nyek mostohasága ellenére úgy 
érzem, hogy egy igazán szép 
és méltó ünnepség keretében 
sikerült elbúcsúztatni végzős 
diákjainkat. ■

Ballagás – 2020
Ugyan a ballagás idén némileg 
másképp zajlott, de az év végi 
kitüntetések nem maradhattak 
el. Az idei tanévben a Kunfehér-
tói Általános Iskola nevelőtes-
tülete Varró Lilla részére az Év 
tanulója címet adományozta, az 
Év közösségi munkájáért kitün-
tetést pedig Nagy Csenge kapta.
A tanulók mellett egy pedagó-
gust is köszöntöttek, Stammer 
József a Kiskőrösi Tankerületi 
Központ Díszoklevelét kapta 
meg a 40 éve tartó pedagógiai 
tevékenységének elismeréseként. 
Ezen kívül a szülők iskolai kö-
zösségében végzett kiemelkedő  
munkájáért Horváth Sándorné 
részesült emlékplakettben.

A 2019/2020. tanévben
ballagó 8. osztályosok

névsora:

Bata Anita, Faragó Emília,
Horváth Zoltán, Huszár Adrienn, 

Kovács Patrik László,
László Vanessza, Nagy Csenge, 

Nagy Krisztofer,
Rajcsics Petra, Tolnai Csenge Zoé,

Tóth Dominik, Tusori Amadé,
Varró Lilla
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ÚJ LENDÜLETBEN A HORGÁSZEGYESÜLET
Év elején kezdődött egy aktívabb összefogás a horgásztavak 
környékén, mikor Monda Tamás elvállalta a tógazda szerepét. 
Ő mesél most az elmúlt hónapokban történtekről, a változá-
sokról és a jövőbeni terveikről. Ahogy fogalmazott: a víz, a hí-
nármentesítés, a halállomány, illetve egy kemping kialakítása 
a fő prioritás.

Idén januárban vállaltam nagyobb 
szerepet a horgászegyesület éle-
tében, korábban évekig még hor-
gászként sem jártam ki. Igazából 
elsősorban a környezet miatt vág-
tam bele, hiszen nagyon zavartak 
a gátak környékén található álla-
potok, ami kedvelt gyalogútvonal-
nak is számít. Nem volt kellemes 
térdig érő fűben sétálni a lánya-
immal. Mindez horgászként, de 
főként civil emberként is nagyon 
zavart. Először is az Önkormány-
zatnál Huszár Zoltán polgármes-
tert, majd a Fehértó Non-profit 
Kft.-t kerestem meg, akik min-
denben segítségemre voltak, hogy 
új lendületet hozhassunk a hor-
gásztavak környékére. Ezt követő-
en vállaltam el civil ösztönzésre a 
tógazda szerepét először önkéntes 
alapon, majd később a közgyűlés 
is megválasztott. Innentől pedig 
már az egyik dolog hozta magával 
a másikat. Sorra érkeztek a fel-
ajánlások, amelyek mindegyikét 
hálásan köszönünk. Közülük töb-

bet ki is kell emelnem: így Kovács 
Imre, kunfehértói lakost, az  Egye-
sület tagját, aki saját költségén biz-
tosított számunkra 500 kg haltá-
pot. Németh Lászlót, a Gazdabolt 
üzemeltetőjét is mindenképpen 
meg kell említenem, ő mintegy 

18 mázsa kukoricával támogatott 
minket. Tóth Márton pedig 4 má-
zsa kukorica törtszemet adomá-
nyozott. Nem mehetünk el Szabó 
Zoltán, a csanyteleki halastó tu-
lajdonosa mellett sem, hiszen tőle 
körülbelül 11 mázsa 5-7 dekás ká-
rász érkezett ingyen. A Szemerédi 
Kertészet is támogatott minket, 
tőlük 80 db 3 méteres juharfa és 
kőris csemetét kaptunk, bár ezek 
elültetése sajnos már nem történt 
meg a járványhelyzet miatt. Ezért 
őszig tárolják nekünk a csemeté-
ket, ekkor fogjuk elültetni őket a 
külső gátakra, a hátsó nyugati ol-
dalra, amelyektől szélvédettebbek 
lesznek majd a tavak. A Borona 
Bt. egy eszközvásárlás alkalmával 
kedvezménnyel támogatott min-
ket, a Kft. berkein belül pedig a 
Depó alkalmazottaitól is sok segít-
séget kaptunk. Ők a gépi kaszálás-
ban és a szemét elszállításában vol-
tak és vannak segítségünkre. Sok 
tagot is ki kellene emelni, hiszen 
aktív társadalmi tevékenység jött 

létre, de nekik a nevek felsorolása 
nélkül köszönjük meg munkáju-
kat. A tagok pénzfelajánlásokat 
is tettek egyébként (mindenki a 
lehetőségeihez mérten), amelyből 
hínármentesítés céljából vegyes 
keszeget vásároltunk.

Az összefogásnak jelenleg 3-4 
ember a motorja, ezen kívül 5-6 
személy az, aki még aktívan támo-
gatja munkánkat. De melléjük a 
civil horgászok is megmozdultak. 
Tavaly sajnos voltak még olyan 
önkéntes munkára felhívások, 
amelyre senki nem jött el. Ebben 
is változás történt: most már jóval 
többen vesznek részt a megmoz-
dulásokon. Hozzá kell tenni, ez 
annak is köszönhető, hogy szigo-
rítottunk a társadalmi munkákon 
történő részvételen is. Amennyi-
ben az évi hat akcióból legalább 
kettőn nem vesz részt valaki, ak-
kor az a következő engedélykivál-
tásnál 10.000 forinttal többet kell, 
hogy befizessen. 
A munkát horgásztavak környé-
kének tisztításával kezdtük meg 
(bozótirtás, fák nyesése), illetve 
helyreállítottuk a kihelyezett mel-
lékhelyiségeket, továbbá még az 
év elején irányított nádégetést is 
végeztünk. Ezen kívül a Horgász-
tanyán egy új tárolót építettünk, 
amely az Egyesületnek nem került 
pénzébe. Azt teljes mértékben fel-
ajánlással és önkéntes munkával 
valósítottuk meg.  Az egyik leg-
nagyobb projektünk a 4. számú 
tó vízcseréje volt, ahonnan elő-
ször leszivattyúztuk a vizet, majd 
áttelepítettük a benne található 
halakat. A tómeder tisztítását és 
fertőtlenítését követően pedig 
egy hét után új vizet kapott a tó. 
Mindezt azzal a céllal tettük, hogy 
halneveldét tudjunk itt kialakítani. 

Ehhez 4 mázsa (mintegy 400-450 
egyed) egynyaras pontyot telepí-
tettünk bele, melyekből terveink 
szerint őszre 10-12 mázsa halat 
tudunk áttelepíteni majd. A cél 
az, hogy a mindenkori őszi telepí-
tések innen tudjanak történni, sa-
ját szaporulatból. Mi szeretnénk 
azt minden évben kis halakból 
kinevelni.

Idén a haltelepítések is nagyobb 
méreteket öltöttek; már most a 
tavalyi mennyiség sokszorosánál 
járunk. Tavaly összesen 12 mázsa 
hal került telepítésre, most 50 má- 
zsánál tartunk. Mintegy 4700 kg-ot 
hoztunk külső helyszínről, míg a 
4-es tóból kb. 340 kg halat tudtunk 
áttelepíteni. 
Ezen kívül még a 3. számú tó hí-
nármentesítése volt óriási feladat, 
erre egy háromnapos társadalmi 
munkát szerveztünk. Ez a horgász-
tó állapota mellett azért is fontos, 
mert nagy a visszafertőzés veszélye 
a fürdőtó felé (pl. a hattyúk köny-
nyen át tudják hordani a magokat).

Az első társadalmi munka résztvevői

Haltelepítés

Irányított nádégetés
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A fizikai aktivitás mellett szigorítá-
sokat is vezettünk be az egyesület 
szabályzatába. Egy sorompó segít-
ségével megszüntettük a gépjármű-
vel történő  behajtást a hátsó gátra, 
valamint halvédelmi szempontból 
megtiltottuk a hátsó gátról való 
horgászást. Ugyanis innen etetünk. 
Olyan helyről pedig nem lehet hor-
gászni, ahol a halak a táplálékot 
kapják.  Ezen kívül fontos volt hogy 
az ellenőri tevékenységet is helyre-
állítsuk. Az ellenőrök munkáját 
már a helyi körzeti megbízottak is 
segítik, akik szintén napi rendsze-
rességgel járják a gátakat gyalogo-
san, valamint a parkoló autókat is 
ellenőrzik.

Felvettük a kapcsolatot a Kis-
kunsági Nemzeti Parktól  Agócs 
Péterrel, ő a Bácska természetvé-
delmi tájegység vezetője.  Közre-
működésével felmértük a 2. számú 
tó belső gátján található fákat, és 
megterveztük azok kivágását. Ez-
zel kapcsolatban folyamatban van 
egy engedélyeztetési eljárás. Az itt 
található fák 80%-át engedi majd 
a Nemzeti Park kivágni, melynek 
köszönhetően jelentősen visz-
szaesne a 2. számú tó természetes 
párologtatása. A tó vízszintjén is 

szemmel látható ezeknek a fáknak 
a vízfelvétele. Március végéig ész-
revehetően emelkedett  a 2. számú 
tó vízszintje, majd ezt követően 
stagnálni kezdett. A fák kihajtásá-
val viszont drasztikus apadás volt 
tapasztalható. Ha a favágást köve-
tően ennek a tónak meg tudnánk 
tartani a jelenlegi vízszintjét (most 
50 cm-el magasabb a vízszint, mint 
tavaly ilyenkor), akkor jövőre már 
ide is tudnánk telepíteni. A faki-
vágásra természetesen terv szerint 
és rendszerezetten kerül majd sor. 
Helyettük új fák lesznek ültetve 
rendezetten, valamint a padok és 
a táblák is egy festést követően, át-
gondoltan lesznek újra lehelyezve, 

mert szeretnénk egy új turista sé-
tányt kialakítani. Fából készült ki-
ülőket tervezünk még több helyen 
elhelyezni, akár vállakozói vagy ci-
vil felajánlásból (ebben az esetben 
feltüntetnénk az adott tárgyakon, 
hogy ki járult hozzá a fejlesztés-
hez). Emellett pedig napelemes 
lámpák telepítése a célunk még, 
első körben a parkolóba, később 
pedig a gátakon is. Egy lámpa már 
tesztelés alatt áll. Gondoltam koi 
pontyok telepítésére is a fürdőtóba. 
Ezek a színes, a víz felületén táplál-

kozó halak turisztikai szempont-
ból is látványosságot jelentenének, 
és mindezt ki lehetne egészíteni 
egy táplálékadagoló automatával, 
amelynek segítségével etetni lehet-
ne a halakat. 
Az egyik legnagyobb további ter-
vünk egy kemping kialakítása a 
Horgásztanya területén, hogy köz-
vetlenül a vízparton is lehessen 
sátrazni. Ezen már gőzerővel dol-
gozunk: először 10-15 sátorhellyel 
szeretnénk elkezdeni, majd később 
lakókocsikat is telepítenénk vagy 
faházakat építenénk. Mindezzel, 
a turisztikai értéke mellett, jelen-
tős anyagi forrásokat is tudnánk 
biztosítani az Egyesület számára. 
A kemping plusz bevétele ugyanis 
kulcsfontosságú lenne a későbbi-
ekben. Mindez nagyon kell ahhoz, 
hogy a lendületet fenn bírjuk tar-
tani. Nem lehet mindig csak a civil 
forrásokat mozgatni. Ezen kívül 
két pályázatíró céget is megkeres-
tem már, hátha pályázati forráso-
kat is tudnánk lehívni. Nagyon jó 
lenne, ha az Egyesület ezáltal egy-
két éven belül önfenntartó tudna 
lenni és komoly bevételt termelne 
magának.  

A napijegyes horgászok számában 
pozitív változások tapasztalhatók, 
egyre többen jönnek. A tavalyi ár-
bevétel harmadát sikerült már pro-
dukálnunk április végéig. Szezon 
nélkül, és a korlátozások mellett. 
Taglétszámban is észrevehető a bi-
zalom, már most több tagunk van, 
mint tavaly. Az előzetes várakozá-
sok idénre 40-50 tagot jósoltak, a 
tavalyi 80 helyett. Ennek ellenére 
most a 90-et is elhagytuk már, és 
várunk még új belépőket. Azt sze-
retném elérni, hogy ne vadászni 
kelljen az új tagokat, hanem lét-
számkorlátot kelljen szabnunk. Én 
egy olyan egyesületet képzeltem el, 
ahova csak ajánlással lehet bejutni 
és presztízs legyen a tagjának lenni. 
Összességében tehát egy élmény-
tó kialakítása a cél komoly halál-
lománnyal, kulturált horgászat 
és a halak iránti tisztelet mellett. 
Jelenleg a fürdőtó rendelkezik a 
legjobb horgászati tulajdonságok-
kal, de ide szezonban napközben 
nem lehet kiülni. Emellé kellene 
még több élvezhető horgásztó, 
ahol élmény horgászni, és garan-
tálni lehetne a fogást a fürdőtavon 
kívül is. ■

A 4.számú tó tisztítása

Hínárszedés

A megszépült és kizöldült környezet

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
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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:
Szép Imre (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!

Erdélyi Sándornét
a Rózsa utca 1-ben, aki

június 2-án ünnepelte 80.

Sarok Mihálynét
a Petőfi utca 51-ben, aki 

június 2-án ünnepelte 88.

Bertalan Imrét
a Rákóczi utca 92-ben,

aki június 7-én
ünnepelte 83.

Hájas Sándornét
a Petőfi utca 11-ben, aki 

június 7-én ünnepelte 91.

Greksa Józsefnét
a Petőfi utca 83-ban, aki 

június 12-én ünnepelte 83. 

Nagy Istvánnét
a Jókai utca 59-ben, aki 

június 22-én ünnepelte 87.

Danajka Jánost
a Petőfi utca 50-ben, aki 

június 23-án ünnepelte 96.

Van Gastel
Gerardus Henricust

a Szárcsa utca 21-ben, aki 
június 28-án ünnepelte 80.

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:
Vén Olívia 2020.06.19. a. n.: Mészáros Judit

Pándi Dominik József 2020.06.24 a. n.: Babud Andrea
Banka Róza 2020.06.27. a. n.: Ragadics Nikolett

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:
Katus László és Kis-Kurgyis Krisztina

2020. 06. 20.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Mucsi Izabelát
a Szárcsa utca 44-ben,

aki június 29-én ünnepelte 80.
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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!



112020. JÚLIUS

Banka Róza Pándi Dominik József Vén Olívia

Ma hazamentem. A Délvidékre. 
Szavazni. Gyorsan átjutottam a 
határon. Egyedül voltam. Az eső 
szemerkélt. Mintha ősz lenne. 
Pedig ma van az év leghosszabb 
napja. A csillagászati nyár kez-
dete. Tavaly ilyentájt órakat kel-
lett várni a határon. Fél ország a 
tenger felé vette útját. Meg a sza-
badkai bolhapiacra. Most semmi 
mozgás.
Kelebián misére szólít a harang. 
A templom közelében nincs sza-
bad parkoló. Itt még templomba 
járó nép lakik. Vasárnap van. Illik 
misére menni. Ezt teszik már év-
századok óta. Meg remélem, még 
sok eljövendő évszázadon át.
Szabadkán, a barátok templomá-
ból, orgonaszó szűrődik ki. Kép-
zős koromban, ha nem utaztam 
haza, vasárnaponként Köröszt- 
anyámmal ide jöttünk misére. 
Szerettem ezt a templomot. Cso-
dáltam fehér oltárát, karddal a 
kezében Szent Mihály arkangyalt, 
gazdagon díszített falait. Sze-
rettem a félhomályban megülő 
csendjét. Elnéztem a barátokat, 
barna ruhájukat, a derekukon 
körbefutó fehér zsinórt, kimért 
mozdulataikat. Valahogy más 
volt ez a templom, a ferencesren-
di, mint a többi. Nyugalmat, meg-
hittséget árasztott. A félhomály 
ellenére az ember világosabban 
látta a valóságot, a körülötte zajló, 
bonyolultnak tűnő események le-
egyszerűsödtek, a gondok súlyu-

kat vesztették, a reménytelenség 
reménnyé szelídült. A valamikori 
vár és a falaira épült templom év-
századok súlyát cipelik. Dacolnak 
a rohanó idővel, a különböző iz-
musok kiszámíthatatlan szeszé-
lyeivel. Jövőbe vezető irányt, utat 
mutattak, mutatnak a falai között 
meghúzódóknak.

Aztán tovább megyek. A pra-
voszláv templomban is miséznek. 
Körösztanyámmal néha ide is 
betértünk egy imára. Mikor tud-
tuk, hogy a Ferencesek templo-
máig már nem érünk oda időben. 
Ilyenkor azt mondta, hogy nem 
gond, egy az Istenünk. Igen, egy 
Istenhez imádkozunk ma is. Az 
ortodokszok is, a Barátok temp-
lomában is, meg Kelebián is...
Csak én nem vagyok egyikben 
sem. Vagy mindegyikben vagyok? 
Gondolatban, emlékeimben. Ke-
resek valamit. A templomok az 
irányt mutatók, a támaszok, a fo-
gódzók...

Tovább megyek. A Majsai híd irá-
nyába. Lassan haladok. Nem aka-
rom, hogy észrevétlenül elmenjek 
az utca mellett. Érzem, hogy már 
közel vagyok hozzá. Még pár lé-
pés. A sarkon felemelem tekinte-
tem.
Megvan! Itt van! Megállok. Lába-
im elbizonytalanodnak. Torkom 
összeszorul. Nézem az utcát, ke-
resem a házat. Még áll. Kicsit fel-
újítva, de itt áll. Itt a ház, melyben 
elsős képzős koromban albérlő 
voltam. Ahol rádöbbentem, hogy 
elmúlt a gyermekkor. Minek aj-
taján belépve búcsút intettem 
egy kornak, egy érzésnek, egy 
világnak, az otthon mindennapi 
melegének, a Nagyutca porának, 
a Völgynek, a Sárutcának, régi is-
kolámnak, a testvéreimmel töltött 
mindennapoknak. Mosolyogva 
intettem búcsút tizenöt szegénye-
sen is gazdag évemnek. És hálát 
adtam mindenkinek, hogy itt 
lehetek. Itt, a homályos, nedves, 
kicsit dohos szagú albérleti szo-
bácskában, az öreg ügyvéd házá-
nak kicsiny zugában. Itt vagyok 
Szabadkán, alig öt percre Laci 
unokatestvéremékhez. Albérleti 
szobám parányi ablakán beszű-
rődik a vonatfütty, a kanyarban 
nyikorgó villamos csilingelése, a 
lópaták csattogása...
Búcsút intve mindennek, min-
denkinek, a tizenöt évemnek, de 
semmit, senkit sem feledve, ma-
gányosan megvackoltam az ud-
vari lakás homályos szobájában...
Most itt állok a ház előtt, Szabad-

kán, a Vatroslav Lisinski utcában. 
Lelki szemeim előtt név nélküli 
ismerős arcok jelennek meg, jön-
nek velem szembe, köszönünk 
egymásnak, tovább megyünk. 
Aztán magam látom, ahogy egyik 
kezemben táskával, a másikban 
a hegedűvel kilépek a nyikorgó 
kapun és megindulok a kertváros 
irányába...
Megszólalnak a harangok. Vége a 
misének. Dehát nem emlékezni, 
hanem szavazni jöttem. A jövőre, 
a jövőért.
Oromra megyek. Nyilas Misi-
hez meg Rózsához. Szavazatilag 
Oromhoz tartozom. Három gyer-
mekük, Ági, Áron meg Zsófi is 
otthon van. Rég láttuk egymást. 
Hosszasan beszélgetünk. A legki-
sebb, Zsófi, csodálatosan zongo-
rázik. Nézem a három gyermeket. 
Igen, itt a jövő. Itt is van jövő...

Kunfehértó, 2020.június 21.
Dankó László

KOCKADARABKÁK
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A focikupa társeseményeként 
került megrendezésre egy fre-
estyle, azaz szabad stílusú lab-
darúgás bemutató 3 rendkívül 
ügyes és sikeres focista részvéte-
lével. A világbajnoki ezüstérmes 
Kvárta Mátyás vezette csapat 
először egy negyedórás bemuta-
tót tartott a jelenlévőknek, majd 
ezt követően a gyerekeknek még 
több mint egy órán keresztül 

trükköket tanítottak, valamint 
egy dekázó versenyt is lebonyo-
lítottak, ahol a két legügyesebb 
egy-egy dedikált labdát is ha-
zavihetett. A jelenlévők nagyon 
élvezték a programot, és bízunk 
benne, hogy kedvet kaptak az 
új tudásuk elmélyítéséhez. A 
bemutató a Mozogjunk együtt! 
programsorozat újabb állomása 
volt. ■

FREESTYLE FOCI BEMUTATÓ

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatala A közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet  koordiná-
ciós ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Bács-kiskun megye, 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pályázatfigyelés, vezetői döntést 
követően kapcsolatfelvétel a pályázat előkészítésére és készítésére, valamint a pályázati 
folyamat figyelemmel kísérése, pályázat írása, sikeres pályázat dokumentációjának gon-
dozása, projektmenedzseri feladatok ellátása, a pályázat zárásával kapcsolatos feladatok 
ellátása, pályázatokkal kapcsolatos szerződések, eljárások előkészítése, lebonyolítása, 
felülvizsgálata, pályázatokkal kapcsolatos jogszabályfigyelés, értelmezés, saját forrásból 
megvalósuló beruházások projektmenedzsmentje.
Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatások-
ra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az egyéb juttatások 
tekintetében a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet
• A kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely 
igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, közgazdász, pedagógus, vagy művelődésszer-
vező szakképzettség
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

• Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalásáról
• Nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a benyújtott pályázatot és a személyes 
adatait megismerhetik és kezelhetik.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közigazgatási alapvizsga / szakvizsga megléte
• pályázatírásban szerzett tapasztalat
• projektmenedzsmentben szerzett tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: fényképpel ellátott részletes 
szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattarta-
lommal, iskolai végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok és egyéb szakképesítések 
másolatai.
A munkakör legkorábban betölthető: a munkakör a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.
További információ: Kónya Tímea Renáta jegyző, telefon: 0677/507-101.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen Kónya Tímea Renáta jegyzőnek, vagy 
postai úton a Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6413 Kunfehértó, Sza-
badság tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „koordinációs ügyintézői pályázat”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat elbírálását 
követően az eredményről valamennyi pályázót írásban (e-mail) értesítünk. A pályáztató 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 20.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: próbaidő 6 hónap.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kunfeherto.hu, Kunfehértói Kalauz, Halasi Tükör, kozigallas.gov.hu
A közigállás publikálási időpontja: 2020. 06. 23.

   PÁLYÁZAT KOORDINÁCIÓS ÜGYINTÉZŐI MUNKAKÖRRE


