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Szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2016. július 16-án 

megrendezésre kerülő 
FEHÉRTÓI FALUNAPRA

P R O G R A M O K

10:00 Gyermekprogramok (vetélkedők, ügyességi versenyek)
A kónyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
közreműködésével gyermekeknek arcfestés, kreatív foglalkozások.

12:00 EBÉD – helyben fogyasztva
13:00 Jó ebédhez szól a nóta 

Fellép: Horváth László
14:30 Holle Anyó színház bemutatja:

„A kisvakond világkörüli útja” című színdarabot
15:30 Operett, Musical részletek

Nagy Balázs a győri Nemzeti Színház művészének előadásában
16:30 Szabó József „Piktor” és zenekara
18:30 Tombolasorsolás Fődíj: mosogatógép
19:30 A Kelet Lányai hastánccsoport 

bemutatója

**********************************************

20:00 SZTÁRVENDÉG:

 ZOLTÁN ERIKA

**********************************************

21:00 Utcabál hajnalig az ÖTLET együttessel
Kísérőprogramok:
12:00-18:00 Vízi dodgem és vízi golyó

Pónilovas kocsikázás

12:00-18:00 Makett autó kiállítás az önkormányzat nagytermében

Helyszín: Dózsa tér Mindenkit szeretettel vár

Fehértó Község Önkormányzata
Fehértó Jövőjéért Egyesület

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK, KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

Tisztelt Olvasók!

A képviselő-testület 2016. II. negyedévében háromszor ülésezett.  A képviselő-testület elfogadta a 2015. évi 
pénzügyi  terv  végrehajtásáról  szóló  önkormányzati  rendeletét.  A  zárszámadásról  szóló  rendelet 
megtekinthető a község honlapján.

FELHÍVÁS EBTARTÁS SZABÁLYAIRA

Településünkön az utóbbi időben jelentős gondot okoznak a közterületen kóborló ebek. Ez nem minden esetben 
kóbor kutyát jelent, hanem több esetben a kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a tartás helyét 
ne hagyhassa el. A kutyák azonosításánál további gondot jelent, hogy mind a mai napig előfordul, hogy a ku-
tyák nincsenek mikrochip megjelöléssel ellátva. A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az ide vonatkozó 
ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam!

Az ebtartó köteles gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,  
szökésének megakadályozásáról. Felhívom minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterüle-
ten, se más ingatlanán nem hagyhatja, a kutyát megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi  
előírásoknak megfelelően gondoskodnia kell a szökésveszély megakadályozása érdekében. Az állattartó köteles 
továbbá minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját költségén – állatorvossal beoltatni. Az 
eb tulajdonosa és tartója az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal Fehértói Kirendeltségén az önkormányzati Eb 
nyilvántartásba való rögzítés céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró adatlapon bejelenteni. A 4 hónapos-
nál idősebb ebet csak chippel megjelölve lehet tartani.

Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem 
gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az 
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. Aki a kutyáját 
közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható. A szabálysértési el-
járás lefolytatására a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala  rendelkezik hatáskör-
rel.

A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló – esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek ve-
szélyt jelentenek mind az ember-, mind az állati egészségre, illetve a közlekedés biztonságára. Embertársaink 
egészségének és testi épségének megóvása, valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében ez-
úton is felszólítok minden érintettet, hogy ebét a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartsa ingatlanán 
belül, kötelező mikrochippel és védőoltással való ellátásáról gondoskodjon.

A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm!

Aktuális pályázatok

Fehértó Község Önkormányzata  pályázatot nyújtott be a Tó u. és a Szőlő u. járda felújítására, a beruházás 
összköltsége: 15 511 466,-Ft. 

Csapó-Molnár Violetta
                                                                                                                          jegyző 



Portré
Karnyújtásnyira egy évszázadtól....

1921.  A világban  zajlanak  az  események.  Az  Egyesült  Államokban  beiktatják  hivatalába  a  29.  elnököt,  Warren  G.  
Hardingot.  Március 27-én IV. Károly megkísérli  visszafoglalni a magyar trónt. December 14-16, népszavazás Sopron 
hovatartozásáról.  A szavazók  65%-a  Magyarországot  választja,  ezzel  a  település  megkapja  a  leghűségesebb  város  
elnevezést.....
Mindeközben  valahol  az  Észak-Nyugat-Dunántúl  egy parányi  településén  a  Tóközben,  egy család  gyermekáldásnak 
örvendezhetett.  Özv. Kovács  Józsefné  (szül.  Hejzer  Sarolta)  1921.  június  22.  napján  született.  Fehértó  Község 
Önkormányzata és a település lakossága nevében a jeles évfordulón Tóth Alice polgármester asszony és Csapó-Molnár  
Violetta jegyző asszony köszöntötték az ünnepeltet, jó egészséget és sok boldogságot kívánva neki.
E  sorok  írója  tudván,  hogy helyi  kiadványunk  megjelenítése  napirenden  van,  kapva  az  alkalom szülte  lehetőségen 
bátorkodott  rövid  látogatást  tenni  az  ünnepelt  szép  korú  hölgynél.  A tikkasztó,  július  eleji  kánikulában  utam  -a  
templomunkat  övező  gondozott  park  hűs  árnyékot  adó  hársait  elhagyva-  a  Gyöngy  utcába  vezetett.  Az  iskolát  
megkerülve, a nap melegétől átizzott flaszter kacskaringós útját követve, az ünnepelt takaros, szép portája elé kerültem.  
Megvallom őszintén, szabódtam kissé a látogatás miatt, mert időben már szinte közelebb jártunk a déli harangszóhoz,  
mint a kora délelőtthöz.
Aggodalmaim rögtön szertefoszlottak, amint az ünnepelt két leánygyermeke közül az egyik, Ági szívélyesen fogadott már 
az utca ajtóban közölve megnyugtatásul, hogy bátran beléphetek, itt még a kutya sem bánthat.
A kánikulai melegben is szépen zöldellő fű és a megannyi fajta csodálatos, gondozott virág felüdülést jelentett számomra,  
kéretlen látogatóban. A meleg elől hamarjában a kellemesen hűs szobába kapva invitálást, örömmel köszönthettem magát  
az ünnepeltet, Sári nénit. Megvallom őszintén ország s világ előtt nagyon kellemes meglepetésben volt részem...
Sári néni -a korához mérten- fiatalos temperamentuma és vendégszeretete egyszerűen lenyűgöző volt. Azt hittem, hogy a 
cikk megírásához szükséges adatok begyűjtéséhez harapófogót is kell magammal vinnem, ezzel szemben, egy végtelenül  
kedves és nyilatkozatra kész idős hölggyel találtam magam szemben, akitől szinte kérdezni sem kellett, úgy elevenedtek 
fel  benne az elmúlt  közel  száz esztendő eseményei.  Egy másik világ volt  az,  amiben élete nagy részét  megélte.  Az  
időrendiséget tekintve számot adhatunk arról, hogy az élet akkor sem volt fenékig tejföl és a kerítést sem kolbászból  
fonták.  Papnál,  jegyzőnél  szolgált  az  idő jelentős  részében és  amikor  a  munka  hivatalos  része ezen helyeken letelt,  
jöhettek a plusz műszakok, amik a család ellátását illetik. 1942-ben ment férjhez, a háború időszaka viszont -mint sok 
másét- ezt a családot sem kímélte. A férj is bejárta a poklok poklát a háborús időszaknak köszönhetően, amit több hónapig  
tartó hadifogság is tarkított.
Jellemzően az akkori állapotokra el lehet képzelni egy nő, egy anya sorsát aki a férj távollétében is össze kell tartson egy 
családot biztosítva számukra a mindennapi megélhetést...túlélést.
Arra  kértem  Sári  nénit  mindezek  után  tárja  elénk  családja  szülötteit.  A  számok  magukért  beszélnek.  Két  leány 
gyermekükön  kívül,  a  négyből  sajnos  már  csak  három unokával,  ellenben  tizenkét  dédunokával  és  két  ükunokával 
büszkélkedhet.

Mivel  már  nagyon  közel  jártunk  a  déli  harangszó  elhangzásához,  csupán  egy 
kérdést szegeztem kedves ünnepelt vendéglátómnak.
-Sári  néni!  Arra  az  egy  kérdésre  kérném  a  válaszát,  hogy  törzsgyökeres 
fehértóiként hogyan látja a régi és a mai Fehértó közötti különbséget?
-Bár, a világ nagyot változott, szebb és korszerűbb lett minden ami csak lehetett,  
egy dolog azonban sajnos megmaradt.  A szegénységben élők sorsa sajnos nem 
változott.
Illedelmesen  elköszönve  és  megköszönve  a  szíves  vendéglátást  utam hazafelé 
vezetett.  Gondolataim csak úgy cikáztak a  fejemben....egy olyan emberrel  volt 
szerencsém pár  szót  váltani,  aki  fölött  csak úgy átsuhant  közel egy történelmi 
évszázad.

Isten  tartsa  meg  jó  egészségben  még  sokáig  Sári  néni!  Ahogyan 
megegyeztünk...találkozunk a centenáriumon!!!

Cele József



Gólyahír

Nagy Boglárka Szonja
            2016. 05.18.

      Szülők: Kovács Ildikó és Nagy Zoltán

********************************************************************************

Felhívás!

Kurunczi Melinda védőnő szabadságon: 
- 2016. július 04. - 2016. július 08.
- 2016. július 25. - 2016. július 29.

Helyettes: Czakóné Hunti Éva Emese Tel.: 20/295-9790

Védőnői tanácsadás:
- 2016. július 12. 8:30-9:30

- 2016. július 26. ELMARAD

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kedd délutáni háziorvosi rendelés a nyár végéig szünetel!

********************************************************************************

Drága jó Apám

Fiatal volt és erős. Sokat dolgozott.
Homlokán sokszor veríték csillogott.

S ha megszomjazott hamvas bort ivott.
Ha megéhezett a hátsó lépcsőn velem együtt falatozott.

Jókedvében nótázott mulatott.
Ilyenkor hamvas bort ivott.

Élete delén, elment fiatalon itt hagyott.
Lassan korban utolérem őt.

Pohara a konyhaasztalon árván maradt.
Ha megállok és őrá gondolok, 

A poharamat megtöltöm és könnyes szemmel
Hamvas bort iszok.

Kovács György

Olvasói leveleket, észrevételeket a fehertoikilato@gmail.com e-mail címre,
 illetve a Polgármesteri Hivatalban várjuk!

mailto:fehertoikilato@gmail.com

