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TISZTELT FEHÉRTÓI LAKOSOK! KEDVES OLVASÓK!
Örömteli és megtisztelő irányomba a felkérés, hogy kis közösségünk életének, mindennapjainak,
olykor gondterheltebb máskor boldogság telibb pillanatait bemutató kiadványunk bevezető száma
fölött bábáskodást vállaljak.
Kilátónak neveztük el eme kis újságot azon egyszerű és praktikus oknál fogva, mert egyrészt
tájvédelmi körzetünk létező objektumára felmászva akár az itt élő lakos, akár a hozzánk betérő,
pihenni vágyó túrázó a távolba tekintve megcsodálhatja természeti szépségeit lakókörnyezetünknek,
ha pedig közelebbi pontokat szemlél, betekintést nyerhet e maroknyi közösség életterébe is.
Kilátó a neve eme kiadványnak azért is, mert túl azon, hogy tartalmilag elsősorban a helyi
történésekre és eseményekre kíván fókuszálni, nem titkolt szándékunk viszont az sem, hogy időrőlidőre néhány írás erejéig hírt adjunk, illetve kommentáljuk a tágabb értelembe vett világunkban zajló
eseményeket is. Célunk, hogy betekintést nyerhessen a kedves olvasó szűkebb pátriája aktuális
történéseibe, a település Önkormányzatának munkájába, intézményeink működésébe, közösségünk
életminőségét javítani szándékozó elképzeléseinkbe.
Éppen ezért, hogy tartalmában és olvasottságában a legszélesebb igényeket is ki tudja szolgálni
arra törekszünk, hogy egyféle interaktivitás jellemezze. Ehhez, elengedhetetlen az Önök-a tisztelt
olvasó- közreműködése. Kérjük tehát szíves aktivitásukat olyan formán, hogy a köz érdekét szolgáló
írásaikkal, észrevételeikkel építő jellegű javaslataikkal vegyenek részt minél nagyobb mértékben
eme média felület tartalmi gazdagságát gyarapítva.
Várjuk szeretettel a kis közösségünkkel megosztani kívánt írásaikat, véleményeiket, életünk
bármely területét érintő-irodalmi, egyházi, családi eseményhez, avagy sport, tudomány,világpolitikai
aktualitásokat feszegető, humoros, művészettel kapcsolatos-bejegyzéseiket!
" Az elme csupán fekete-fehér. Az élet olyan, mint a szivárvány. " ( Osho)
Elnézését kérem a tisztelt olvasónak, hogy elfogultságomnál fogva vettem a bátorságot és egy
pillanatig erejéig megidéztem életem egyik nagy tanítóját, az indiai vallási vezetőt és filozófust, de
úgy érzem és gondolom, hogy jelen pillanatban itt és most ezen alkalomból és szövegkörnyezetet
érintően egyetérthetünk e szavak gondolatiságával. Ha megpróbáljuk félretenni mindazt, amit a
mindennapi életünk ilyen vagy olyan okoknál fogva idegenszerűnek vél és megmaradunk a szavak
jelentése mellett, megtalálhatjuk mögöttük az igazságot. Az idézettek értelmében találjuk meg
mindannyian az ösvényt ahhoz, amikor a "fekete-fehér" elme a megismerés, barátság, szeretet és
összetartozni vágyódás útját végigjárva az életünket, a szivárvány színeiben pompázhat.
Istennek tetsző és nem ördögtől való mindez, bárki is volt e gondolatok felismerője. Mindezek
ismeretében kérem a kedves olvasót, hogy félretéve a bólogatás, a sztereotip napi mozgássorok
mindegyikét ragadjon tollat és alkosson véleményt! Köszönöm kitüntető türelmüket és
érdeklődésüket, amelyekkel e sorokat végigolvasták!
Cele József
Olvasói leveleket, észrevételeket a fehertoikilato@gmail.com e-mail címre,
illetve a Polgármesteri Hivatalban várjuk!
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BESZÁMOLÓ
A 2015. NOVEMBER 9-ÉN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
Tóth Alice polgármester ismertette a 2014. évről készített pénzügyi beszámolót, illetve a 2015.
évi költségvetés alakulását. Sajnos a bevételeink egyre csökkenek többek között amiatt, hogy a
gépjárműadóból származó bevételek 40 %-a marad csak az Önkormányzatnál, 60 %-ot át kell utalnunk
az Államnak.
2015. évben megvalósult fejlesztések: iskola külső felújítása, kerékpártároló kivitelezése, a
ravatalozó és a Közösségi Szolgáltató ház - Derzsi center tervei elkészültek, színpad előtti térkövezés
saját erőből valósult meg, temető kerítés befejezése, korlát és új kerítés került az Önkormányzat épülete
elé, a Zrínyi utca és a Kökényesi utca közötti szakasz tereprendezése, illetve a Kökényesi utcában
szikkasztó árok készítése 300 méter hosszúságban és tereprendezés elkészült, befejeztük az iskola udvar
parkosítását, és a járdát, a játszóterek állagmegóvása festés, mázolás, buszmegállók külső-belső festése,
parkokban kandeláberek, padok, szeméttárolók festésére került sor.
2015. március 1-től újabb szociális feladatok kerültek át a Járási Hivatalhoz ezek az aktív
korúak ellátása és a közgyógyellátás. Ezeket az ügyeket a Települési ügysegédi szolgáltatás keretében
veheti igénybe a lakosság keddenként 11.30 órától, így továbbra sem kell beutazniuk Győrbe az
ügyintézés miatt. Változott a falugazdász ügyfélfogadása hétfőn 12.00 órától lehet nála ügyeket intézni.
Családsegítő szolgálat szerdán 12.30 órától vehető igénybe.
Folyamatosan részt vesz Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási programban.
A képviselő-testület 10 ülést tartott 2015-ben, 50 határozatot hozott, 9 rendeletet alkotott.
Kiemelném a tűzgyújtásról szóló rendeletet. A rendelet alapján hétfőn és pénteken lehet kerti hulladékot
égetni éven át. De ha országos tűzgyújtási tilalom van, mint nyáron volt akkor nem szabad ekkor sem.
Külterületen pedig 10 nappal előtte be kell jelenteni a Katasztrófavédelmi Hatóságnak, nem az
Önkormányzat hatásköre.
Védőnői körzetben változás történt, eddig Fehértó, Enese, és Bezi tartozott egy körzetbe. Ez
változott meg 2015. július 1-vel a következőképpen: Fehértó, Enese együtt maradt a régi védőnővel,
míg Győrsövényház és Bezi új védőnővel alakított ki ellátási körzetet.
2015. szeptember 1-től az önkormányzati konyha üzemeltetését a Rábakész Kft. vette át, velük 1 éves
időtartamra szóló szerződést kötöttünk.
Megalakult a Fehértó Jövőjéért Egyesület, bejegyzésre került a Bíróságon. Tagdíj évi 2400 Ft.
2016. január 1-től változás lesz a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás területén, mert az egy közös
hivatalhoz tartozó települések, egy szolgálat keretében láthatják el feladataikat. Jelenleg: Enese és
Győrsövényház Kónyhoz tartozik; Fehértó és Bezi Beledhez. Enese a székhely települése a közös
hivatalnak, ezért kifejeztük csatlakozási szándékunkat a Kónyi Intézményhez.
2015-ben sajnos nem nyertünk a beadott pályázatainkon, pedig minden lehetőséget
megragadtunk, hogy fejlődni, fejleszteni tudjunk a településünkön. A beadott pályázataink a következők
voltak: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésre kiírt pályázat, melynek keretében a Dózsa
Gy. tér, Gyöngy utca út, illetve járdát újítottuk volna fel - 10.477.638 Ft értékű lett volna a beruházás nem támogatták. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat ennek keretében a színpad lépcső
burkolása és a színpad előtti terület térkövezése történt volna meg 1.734.505 Ft, szintén nem került
támogatásra. Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok támogatására kiírt
pályázat 6.500.000 Ft összegben. Nem támogatták, de jövőre, reméljük támogatják a 2000 fő alatti
településeket is.
Az idei rendezvényeink az immár hagyományosan megrendezésre kerülő: Nőnap, Falunap és
Szent Mihály napi ünnepség, illetve Kerékpáros napot is tartottunk. A nyugdíjasoknak az idei évben
vásárlási utalványt ajándékozunk Karácsonyra. Fejlesztjük a község honlapját folyamatosan frissülő
információkkal. (www.feherto.hu) 2016-ban is szeretnénk tovább fejlődni és fejleszteni a településen,
az Óvoda felújítása tetőcsere, szigetelés, nyílászáró cserével, az Orvosi rendelő felújítására lenne
szükség. További elképzelések pályázat függőek.
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Lakossági észrevételek, kérdések a közmeghallgatáson
Szíves engedelmükkel jelen írásomban egyet ragadnék ki a napirendi pontok környezetéből, jelesül
a lakossági észrevételek és kérdések folyamán felmerült érdeklődésre válaszul.
A kérdés nevezetesen a közétkeztetés mennyiségi, illetve minőségi problematikájára vonatkozott.
Mindamellett, hogy a kérdés felvetése teljesen jogos meg szeretném jegyezni, hogy nem csupán az
azt feltevő kíváncsiságát tükrözi hanem szélesebb környezetben tapasztalható érdeklődésre tart
számot települési, sőt országos viszonylatban egyaránt. A bő és minden részletére kiterjedő választ
minden kedves érdeklődő megkaphatja az alábbiak tanulmányozásával:
37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
A szigorú és központilag meghatározott adatok ismeretében döntés született arra vonatkozóan, hogy
az ellátás minőségi és mennyiségi követelményeinek maradéktalan megvalósítása érdekében
kiszervezésre került a szolgáltatás és a Rábakész Kft. hatáskörébe lett utalva. Jelzett szolgáltatást
végző számtalan konyhát üzemeltet az elvárt és előírt színvonalon üdülő központokban nagyüzemi
étkezdékben egyaránt. A jelzett rendeletben foglaltak betartása érdekében felelősséggel tartoznak az
ellátás minőségi és mennyiségi megfelelőségét illetően egyaránt.
Elárulom az olvasónak, hogy munkáltatóm nagyüzemi konyháját is ezen cég szolgálja ki, ahol
magam is megtapasztalhattam az étrend milyenségét kollégáim, valamint felső vezetőink
társaságában egyaránt. Hazugság lenne azt állítani, hogy egy az egyben az otthoni ízek jönnek elő
minden alkalommal, de ha arra gondolunk, hogy a saját egészségünk érdekébe magunknak is illik
tenni valamit ami az étrend változatosságát, fűszerezettségét illeti, talán hosszabb távon nyerhetünk
is valamit ezen rendeletben szabályozott változtatáson......
Ha mást nem is: egy kis egészséget legalább!
Cele József képviselő-testületi tag
********************************************************************************

DECEMBERI PROGRAMOK
MIKULÁS ÜNNEPSÉG DECEMBER 4. (péntek) 15.30 ÓVODA
KARÁCSONYVÁRÓ DECEMBER 19. (szombat) 15.00 órától
Forralt bor, tea, sült burgonya, bejgli, karácsonyi műsor, zene
Helyszín: Dózsa tér park. (Rossz idő esetén iskola nagytermében)
A programokra mindenkit szeretettel várunk!
VÁRJUK A HIVATALBAN AZ ADVENTI ABLAK DÍSZÍTÉSÉHEZ A
JELENTKEZŐKET!
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
DECEMBER 4. LOMTALANÍTÁS
A KONTÉNER AZ ÓVODA ELŐTTI TÉREN KERÜL ELHELYEZÉSRE
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ANGYALI ÜDVÖZLETTEL
Keresztény egyházunk sokunk számára legkedvesebb és legcsodálatosabb ünnepéhez közeledvén íme máris
a szeretetteljes várakozás örömteli heteinek küszöbét tapossuk. A betlehemi csillag évezredes, soha nem
tompuló fénye mint mindig, most is töretlenül mutatja az utat a szeretet és békesség bölcsőjének irányába.
Milyen könnyű dolgunk van nekünk embereknek, hogy csupán tekintetünket és szívünket felemelve a
fényesség irányába könnyed léptekkel és megtisztult lélekkel kövessük a kijelölt utat. Csak annyi fáradtságot
kell (kellene) vegyünk, hogy képesek legyünk túllépni a gyarló embert jellemző mindennapi
kicsinyességeinken.
A tanítás és a helyes út elfogadtatása egyszerű és jól érthető szavakba volt foglalva mindig is, az emberiség
földi életének kezdetétől fogva, ám valami érthetetlen okból sajnos legtöbbször süket fülekre talált a
történelmi idők során. Nem kell messzire menni és elméleteket gyártani, csak annyit kell tennünk, hogy
megállni pici időre a hétköznapok rohanásában és körültekinteni magunk körül.
Manapság, amikor szemmel láthatóan a minket körülölelő világ ezer sebből vérzik, érdemes lenne végre
feladni az önös érdekeket a mohóságon, kapzsiságon alapuló önpusztító életformánkat, mert a minket
követő generációknak esélyük sem marad arra, hogy haszonélvezőikké váljanak mindannak amit mi szülők,
nagyszülők hagyatékként teremtettünk meg számukra. A ma embere sajnos kiaknáz mindent ami elérhető
,gátlástalanul felélve mindazt ami majd gyermekei, unokái számára a létezést biztosítaná.
Mindezen túl a legelkeserítőbb talán az, hogy az emberek egymáshoz való viszonyulása oly csorbát
szenvedett ebben a taposómalom jellegű versengésben, hogy alapvető emberi értékek és erények kihalásra
ítéltettek. Eltűnésre ítéltetik lassacskán az egymás iránti empátia, a bizalom, az egymás iránti tisztelet.
Mindez sajnos nyomon követhető a mindennapi emberi viszonyokban úgy családon belül mint oktatási
intézményekben és az élet bármely területén.
A csillag pedig, mely az utat mutatja szűnni nem akaró fényességével az emberiség történelmén átívelve,
nem ezt az irányt predesztinálta nekünk embereknek. Nem arra tanít bennünket, hogy csupán az év ezen
szakaszában a szent ünnep dicsőséges napjaiban legyünk figyelemmel és érzékenységgel egymás iránt,
hanem ennek a figyelemnek és egymás iránti tiszteleten alapuló viselkedésnek jelen kellene lennie az év
minden napján. Akkor lesz szebb és kicsit talán élhetőbb is ez a világ, ha ez a felismerés eljut mindannyiunk
tudatába és meg is próbálunk eszerint élni mindennapjainkban.
Bizakodva tekintek a magam részéről a jövő irányába, mert ha a nap huszonnegyedik órájában is vagyunk,
reménykedésre ad okot az előttünk álló szent ünnep. Reményt arra, hogy magunk mögött hagyva az egész
évre jellemző küzdelmes napokat, talán egyre többen állunk meg az ünnep bensőséges hangulatában és
átgondolva egymás közötti viszonyainkat talán picit több figyelmességgel és szeretettel leszünk ezentúl
embertársaink iránt. Búcsúzóul Ady soraival kívánok településünk minden kedves lakosának nagyon sok
boldogságot, szeretetet és jó egészséget a szent ünnepre való készülődés várakozással teli heteiben!
"Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…"
Cele József

