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Szabó Lőrinc: 
Az áprilisi 
rügyekhez

„...De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok - ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna 
ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.”
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Vadászbál

Óvodabál
Március 12-én megtartottuk 

óvodai jótékonysági bálunkat a 
szülői szervezet és az óvodai dol-
gozók szervezésével. Ahogyan ed-
dig is, most is találtunk egy témát, 
stílust. Az Oktoberfest hangulatát 
idézték a ruhák, a díszlet, a tánc.

December elejétől kitartóan ta-
nultuk a bálindító táncot, amit 
lelkes csapatunk számára Szőke 
József tanított be. Ez úton is sze-
retnénk köszönetünket kifejezni 
munkájáért. Köszönöm a szorgal-
mat és a kitartást a fellépőknek is.

Igyekeztünk minden ven-
dég igényének eleget tenni: há-
rom vacsora közül választhattak, 
de akár batyus jegyet is lehetett 

vásárolni.
A díszletek lehetőség adtak ar-

ra, hogy érdekes, vicces fényképe-
ket készítsenek a bálozók. 

A jókedvet fokozták a játékok 
is: hordógurító, perec-célbadobó 
és sörivó verseny. 

A bevétellel a szülői szervezet 
óvodánkat támogatja. Több bál 
nyereségéből vásároltak a szülők 

a nyáron hintákat, trambulint és 
faházat.  Köszönjük mindenki-
nek, aki valamilyen formában tá-
mogatta rendezvényünket: tom-
bola felajánlással, munkájával, 
tánc produkciójával, részvételé-

vel, támogatójeggyel. Köszönöm 
Huszárné Sztrinkó Annamáriá-
nak, a szülői szervezet elnöké-
nek azt a sok fáradozását, amit 
a bál sikeressége, színvonala ér-
dekében tett.

A Fejértó Vadásztársaság 2016.
március 04-én a kiskunhala-
si Tiszti Klubban rendezte meg 
vadászbálját.

A vadásztársaság részéről meg-
jelentek és a meghívott vendégek 
(Címzetes Főjegyző Úr, a Rend-
őrkapitányságról 4 fő és a földtu-
lajdonosok) közel százan báloz-
tak együtt az idei évben.

Lakos Dénes elnök úr kö-
szöntőjét követően került sor a 
2015/2016-os vadászidény „Dú-
vad díjának” átadására, melyet 
igazi vadászbáli ételsorból álló 
vacsora követett.

A talpalávalóról Virág Norbert 
gondoskodott, az önfeledt mula-
tozást csak a várva-várt tombo-
lahúzás szakította meg, melynek 
fődíja egy őzbakvadászat volt.

A szervezők igazán kitettek ma-
gukért, a rendezvény kitűnő al-
kalom volt baráti találkozóra és 
szakmai eszmecserére egyaránt.

Hír: Fejértó Vadásztársaság
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Szolgáltatásaink:
• szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés
• díszítőfestés, díszlécek, rozetták
• laminált padló, padlószőnyeg lerakás

Elérhetőség: Torma Tamás
 Tel.: +36 30 508 2733, +36 30 913 8507
 6413 Kunfehértó, Rákóczi u 65.
 e-mail: torma.tamas.83@gmail.com

Szobafestés
 Mázolás
 Tapétázás

A Hősök köztünk élnek
Az óvodabálon együtt mu-

latva még senki nem gondolta, 
hogy napokon belül egy helyi 
lakosunk milyen komoly hely-
zetben bizonyítja bátorságát, 
önzetlenségét.

Átlagos szerdának indult a 
nap, majd sorban jöttek az on-
line médián keresztül a hírek, 
hogy valami nagyon súlyos do-
log történt a Kiskunhalasi Járás-
bíróság és Járási Ügyészség kö-
zös épületében.

Egy volt ügyfél a biztonsági 
kapun áthaladva egy papírdo-
bozból elővette géppisztolyát és 
azt a biztonsági őrhöz szegezve 
kényszerítette, hogy vezesse a 
főügyészhez, hogy „kinyírja” és 
kinyírjon mindenkit, aki az épü-
letben tartózkodik.

Madácsi Károly gondnok nem 
mérlegelt, saját életét kockáztat-
va a támadó után indult és pusz-
ta kézzel, hátulról lefogva pró-
bálta lefegyverezni. A dulakodás 
közben legurultak a lépcsőről, 
több lövés is eldördült, de sze-
rencsére nem talált el senkit. A 

bíróság dol-
gozói a lö-
véseket 
hallva elbúj-
tak, ki hova 
tudott.

A táma-
dót végül 
sikerült ár-
talmatlaní-
tani és egy, 
a helyszí-
nen tartózkodó rendőr segítségé-
vel bilincsben adták át a kiérke-
ző rendőröknek.

Bátran kijelenthetjük, hogy 
Madácsi Károly saját életét koc-
káztatva életeket mentett, hősies 
tette igazán példaértékű mind-
annyiunk számára.

A fegyveres támadó elfogásá-
ban résztvevőket az Országos 
Rendőr-főkapitányság, Kecske-
méti Törvényszék elnöke közö-
sen a Bírósági Hivatal elnöké-
vel, valamint a Legfőbb Ügyész 
is elismerésben és jutalomban 
részesítette, amelyhez ezúton is 
gratulálunk.

Óvodai hírek
Kiskőrösön jártunk

Óvodai beiratkozás a 2016/17. nevelési 
évre a kunfehértói Mosolyvár Óvodában: 

2016. május 2-6.   naponta: 8-15 óráig
 helyszín: Kunfehértó Ady Endre utca 4.

Szükségesek a beiratkozáshoz: 
* szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
* gyermek születési anyakönyvi kivonata
* gyermek lakcímkártyája
* gyermek TAJ kártyája
* ha van: sajátos nevelési igényt igazoló dokumentum, rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságát igazoló dokumentum.

A 2011. évi CXC. törvény 8.§-a szabályozza az óvodába járást:
  (1)Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kez-

detéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, felté-
ve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvé-
teli körzet több településen található, az érintett településeken lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

  (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 

Óvodánkban hagyomány, hogy 
a nagycsoportosok Kiskőrösre 
utaznak március 15-e alkalmá-
ból. Így történt ez most is. A szü-
lői szervezet támogatásával utaz-
tunk, köszönjük. 

Megnéztük a Petőfi házat. 
Gyermeki rácsodálkozással ta-
pasztalták, hogy mennyire más 
ez a ház, mint amit megszok-
tak: a bútorok, tárgyak, ké-
mény. Volt kérdésük bőven itt 
is és a múzeumban is, alig győz-

te a tárlatvezető megválaszol-
ni azokat. Nagyon érdeklődőek 
voltak, minden lehetőséget, ér-
dekességet észrevettek. Meglát-
ták a puzzle játékot is, nagy el-
szántsággal törekedtek kirakni a 
képet. A Petőfi szobor tövében 
elhelyezték a saját kis munkáju-
kat: nemzetiszín fűzéssel díszí-
tett tulipánt.

Nagy élménnyel tértek haza.
Harnóczi Erzsébet 

óvodavezető
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Kunfehértói Kalauz
Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény

A kivágott és megírt hirdetési szelvény leadási határideje minden 
hónap 20-ig. Leadható a Művelődési Ház és Könyvtárban szemé-
lyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A 
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!

A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámá-
nak megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség len-
ne rá. _____________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfe-

hértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt 
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.   

                                        ______________________________

Anyakönyvi Hírek

Önkormányzati hírek
Kunfehértó Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 
KÖzMűVELődéSI SzAKEMbEr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan ide-
jű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Művelődési Ház és Könyvtár 6413 

Kunfehértó, Béke tér 3. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közre-

működés rendezvények szervezésében, 
Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállásra, az illetmény meg-

állapításra és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság
§ Cselekvőképesség
§ Büntetlen előélet
§ Legalább középfokú iskolai végzettségre épülő középfokú 

szakirányú szakképesítés, vagy vállalja,   
hogy a szakirányú szakképesítést a kinevezéstől számított 1 

éven belül megszerzi   
§ Felhasználói szintű számítógép ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőoktatásban szer-
zett szakirányú szakképzettség, vagy nem szakirányú szakkép-
zettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés, felsőfokú szakirá-
nyú szakképesítés, közművelődési területen szerzett gyakorlat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok: fényképpel ellá-
tott részletes szakmai önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok, 
bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló dokumen-
tum másolata, nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban résztve-
vők a személyes adatait megismerhetik és kezelhetik.   

A munkakör legkorábban betölthető: 2016. április 25. 
napjától. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 18. 

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt Huszár 
Zoltán polgármester, tel: 06-77-507-101.

A pályázat benyújtásának módja: személyesen Huszár Zol-
tánnak, vagy postai úton Kunfehértó Község Önkormányzatának 
címére történő megküldésével (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 
8.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat-közművelődés”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rend-
je: a pályázatot a Képviselő-testület bírálja el, melyet követően 
az eredményről a pályázót írásban értesítünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 21. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kunfeherto.

hu, Halasi Tükör,
A pályázat elbírálásának módja: a pályázatokat a Képviselő-

testület bírálja el.
Egyéb információ: A Képviselő-testület a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Figyelem!
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunhalasi 

Járási Hivatalának főállatorvosa Kunfehértó közigazgatási 
területére

 ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el 
ebekre, macskákra és legelő állatokra vonatkozólag

2016. április 02-22-ig
 rókák veszettség elleni orális immunizálása/oltó-

anyagot tartalmazó csalétek kiszórása/ miatt.

Születtek:
Kovács Kincső  2016.03.13 An: Magyar Nikolett

Murányi Krisztián Kornél 2016. 03. 20. An: Vinek Teréz
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:
Szeri Anett és Vancsik Ferenc 2016.03.26.

Gratulálunk, sok boldogságot!

Elhunytak:
 Hauk Mihályné (szül.: 1948.)
Franka Mihályné (szül:1948)

     Szilvási Adrienn (szül:1984)
Õszinte részvétünk!
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Iskolai hírek

Tisztelt Szülő!
Ezúton tájékoztatom Önt a 2016/2017-es tanévi 

általános iskolai beiratkozás menetéről, feladatairól.
A beiratkozás időpontjai

* 2016. április 14. 800-1900
* 2016. április 15. 800-1900

A beiratkozás helyszíne
* az iskola titkársága
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat kell hozni:
* a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),
* a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
* a gyermek TAJ kártyáját.
A beiratkozásnál nyilatkozni kell az alábbiakról:
* az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan oktatás választásáról,
* a közös szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-

zolást, ami lehet:
* óvodai szakvélemény,
* nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakér-

tői vélemény,
* sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizott-

ság szakértői véleménye.
Szeretettel várjuk Önt és gyermekét az iskolánkba!

Iskolánkban a 2015/2016-os tanévben is megemlékeztünk az 
1848/1849-es szabadságharcról. Hagyományainkhoz mérten az ün-
nepnapot megelőző péntek délelőttjén szavalóversenyen bizonyít-
hatták tehetségüket tanulóink. Voltak ismert és voltak ismeretlen 
versek is az előző évekhez hasonlóan, melyekkel elvarázsolták a kö-
zönséget a szavalók. A zsűrinek, mint mindig, most is nagyon nehéz 
feladata volt a helyezések megállapításában. Ebből kifolyólag több 
emléklap is kiosztásra került.

Március 12.-e Gergely napja.  E naphoz fűződik a Gergelyjárás 
népszokása, melyet iskolánkban a tavalyi tanévben elevenítettünk 
fel először. A nagycsoportos óvodásokat hívogatjuk ilyenkor az is-
kolába, hogy ők is kisdiákok legyenek. Hagyományunkat egy jelké-
pes ”zászlóval” kísérjük, melyre minden évben egy-egy szalag kerül 
az óvodások nevével és jelével.

Az óvodások lelkesen és érdeklődve fogadták az iskolásokat. A ne-
gyedik osztályosok is nagy örömmel járták végig a régi óvodájukat, 
keresték fel volt óvónénijüket és játszottak az ovisokkal.

Március 10-én iskolánk 41 alsó tagozatos tanulója színházlátoga-
táson vett részt Kiskunhalason. A Jégkirálynő című előadást láthat-
tunk a Nektár Színház előadásában.  Andersen klasszikus meséje a 
szeretetről és a barátságról szólt. Gerda és Kay történetét a legtöbb 

gyerek már ismerte, ennek ellenére nagyon tetszett nekik, hiszen az 
egész előadás alatt vetített háttér előtt szerepeltek a színészek. A jel-
mezek közül főleg a Jégkirálynő csodás ruhája nyűgözte le a gyere-
keket.  Az előadást klasszikus – és mai hangvételű zene kísérte. 

Hír: Pusenszki Mariann

Alsó tagozatos érmesek:
1. Kácser Enikő 3. osztály
2. Pásztor Péter 4. osztály
3. Kállai Klaudia Borbála 3. osztály
Különdíjban részesült: Tósaki Réka 1. osztály

Felső tagozatos érmesek:
1. Kiss Dominika 8. osztály
2. Király Alexandra 8. osztály
3. Csala Krisztián 5. osztály
Különdíjban részesültek: Erdélyi Tímea 6. osztály, Rabb Ákos 7. 

osztály
Minden résztvevőt arra buzdítunk, hogy jövőre is tegyék ilyen 

emlékezetessé ezt az amúgy is emlékezetes napot, hogy iskolánk is 
büszkén mondhassa el Juhász Gyula versének részletét:

„Vannak napok, melyek nem szállnak el
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak
S fényt szórnak minden születő tavasznak.”
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Védőnő ajánlja
Kullancs - 

fontos a megelőzés!
Végre itt a tavasz és a jó idő. Egy-

re több időt tölthetünk a termé-
szetben és tölthetjük fel a tél során 
igen csak kiürült D-vitamin raktá-
rainkat. Tavasszal a virágok mel-
lett azonban a kullancsok is életre 
kelnek. Nem minden kullancs fer-
tőz, csak az, amelyik vírushordo-
zó. Magyarországon, un. termé-
szeti gócok az ország délnyugati, 
nyugati és északi területein talál-
hatók, melyek a szomszédos or-
szágok (Szlovákia, Ausztria, Szlo-
vénia, Horvátország) természeti 
gócaival összefüggésben vannak. 

A fertőzött kullancsok kétféle 
betegséget terjeszthetnek, a Ly-
me-kórt és a kullancs Encephali-
tist, vagyis a vírusos agyvelő-és 
agyhártyagyulladást. Fontos tud-
ni, hogy védőoltás csak az agyhár-
tyagyulladás megelőzésére van, 
melyet célszerű tél végén, kora ta-
vasszal beadatni, hogy a védettség 
már kialakuljon a kullancsok meg-
jelenése előtt. 

Nézzünk, milyen tünetekkel jár-
hatnak ezek a betegségek:

A betegség első tünetei a csípést 
követő 5-14 napon belül lépnek fel 
az oltatlan személyek kb. egyhar-
madánál, láz, fejfájás, rossz közér-
zet, végtagfájdalmak formájában.

A második fázis, amely már az 
agyhártyagyulladás, agyvelőgyul-
ladás, a csípést követő 4. héten 
kezdődik, de ez csak a betegek 
egyötödénél fejlődik ki. 

A betegség nagyon ritkán halá-
los is lehet, az esetek kb. 95%-ban 
azonban nyom nélkül gyógyul. 

Lyme-kór
Ez egy bakteriális fertőzés, amely 

először bőrtüneteket, majd gyak-
ran idegrendszeri elváltozásokat 
okoz, később, kezeletlen esetek-
ben pedig ízületi és izomfájdal-
makkal jár. 

A csípés után néhány nap eltel-
tével a baktériumok a csípés he-
lyén szaporodni, 3-32 nap eltel-
tével pedig vándorolni kezdenek 
a szervezetben. A Lyme-kór tüne-
tei három szakaszban jelentkez-
nek. Az első, a kórokozók vándor-
lásától számítható. Ebben a korai 
szakaszban láz, fejfájás, izom-és 
ízületi fájdalmak, vándorfoltok 

jelentkezhetnek.
A folt elsőként a csípés helyén 

látható, később azonban a test 
más részein is megjelenhet. A vö-
rös szélű folt akár 50 cm átmérő-
jűre is kiterjedhet, majd közepe 
lassan kifehéredik, de sem visz-
ketéssel, sem különösebb fájda-
lommal nem jár. Sőt, bizonyos 
idő elteltével - az említett tüne-
tek többségével egyetemben - 

nyomtalanul el is tűnik, azonban 
a fáradtság érzése akár hetekig 
fennállhat.

A betegség második szakaszá-
ra már súlyosabb tünetek jellem-
zőek, melyek közül a leggyako-
ribbak a fejfájás, a tarkómerevség, 
idegi fájdalom, ritkábban pedig 
szabálytalan szívverés, mellkasi 
fájdalom és az egyik arcfél ideig-
lenes bénulása.

Megelőzés
Ha lehetséges ne menjünk sűrű 

bozótba, kiránduláskor haladjunk 
az ösvényeken. Már a megfele-
lő öltözék megválasztásával sokat 
tehetünk a megelőzés érdekében. 
Húzzunk hosszú nadrágot, zoknit 
és cipőt. A nadrágot gyűrjük be a 
zokni alá, ugyanis a kullancs lent-
ről mászik fölfelé! Hasonló okból, 
a trikót is tűrjük be a nadrágunk-
ba! Minél hosszabb utat kényte-
len megtenni, annál valószínűbb, 
hogy lepotyog, és más zsákmány 
után néz. Gyermekeket gyakrab-
ban támad meg a kullancs a fejen 
és a nyakon. A hosszú hajat fon-
juk be, tűzzük fel, és adjunk sap-
kát a gyerekekre. A sapka legyen 

minél világosabb színű, így kön-
nyebben megláthatjuk a kullan-
csot rajta.

Kullancsriasztó szerek közül 
csak olyat vásároljunk, amire a 
gyártó legalább 6-8 órás haté-
konyságot szavatol. Gyermekeket 
csak a szabadon hagyott bőrfelü-
leten kezeljünk, és csak vékony 
rétegben alkalmazzuk. Nagyobb 
mennyiségben a bőrről is felszí-

vódik, és fejfájást okozhat, néha 
allergizál.

A kirándulás után nagyon fon-
tos a teljes test átvizsgálása, ki-
emelt figyelmet kell fordítani a 
testhajlatokra, mert itt vékonyabb 
a bőr, így könnyebb a behatolás. 
Vigyázni kell, mert az átvizsgálás 
után a kullancsok a levetett ruhá-
zatban is várakozhatnak!

Mit tegyünk, 
ha kullancsot találunk?

Mindenképpen el kell távolíta-
ni! Hallhattunk korábban olyan 
tévhiteket, hogy az óramutató já-
rásával megegyezően, vagy éppen 

ellentétesen kell tekerni a kullan-
csot és nem szabad, hogy a feje 
bele szakadjon. Ez mind lényeg-
telen! A legfontosabb az, hogy 
olyan eszközt válasszunk – ehhez 
már külön erre a célra kifejlesztett 
csipeszek kaphatóak -, hogy nem 
nyomjuk a kullancs testét. Ilyen-
kor ugyanis a kullancs visszaök-
lendezi a már benne lévő nedvet, 
és így kerülhetnek a kórokozók a 
szervezetünkbe. A feje, ami gyak-
ran beleszakad teljesen veszélyte-
len. Nem kell utána kipiszkálni, 
bekenni stb. pár nap alatt, akár 
csak egy szálkát a bőr kilöki. 

Tehát a fejet/szívószervet fog-
juk meg a lehető legközelebb a 
bőrhöz, anélkül, hogy a testet 
megnyomnánk. Húzzuk fel egy 
kicsit, amíg a bőr egy kis sátor ala-
kot nem képez, majd egy határo-
zott mozdulattal tekergetés nélkül 
rántsuk ki. 

Semmiképpen ne tegyünk sem-
mit a kullancsra, kenőcsöt, olajat 
stb. várva, hogy majd magától el-
távozzon. A kullancs bármilyen 
stresszhelyzetre a váladék vissza-
öklendezésével reagál. Az egyedü-
li megoldás csakis az azonnali el-
távolítás. Ha egy kullancs esetleg 
fertőzött, de 24 órán belül eltávo-
lításra kerül, minimális az esélye 
annak, hogy betegséget okozott. 
Azonban a fertőzés esélye az idő 
előrehaladtával egyre nő. 

A következő oldalon bővebb in-
formáció található a kullancsok-
ról, kullancs okozta betegségek-
ről, tényekről és tévhitekről.  

https://www.antsz.hu/felso_me-
nu/rolunk/sajto/videok_kullancs.
html

Összeállította: 
Sarok Zsófia 

védőnő
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Közérdekû információk
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
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00
Tel.: 77/407-103 vagy 
        06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Rendel : Dr Úrfi Edit
Kedd 14.00-16.00  
Csütörtök 13.00-16.00
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00 
páratlan héten 13.00 - 14.00 
Tel.: 77/407-622 
vagy 06/20/8074447
Rendel: Dr Székács István
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00 
Tel.: 77/407-103 
vagy 06/30/2490979

Védőnői 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 

tanyagondnok 
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 06/30/6196880

Víziközmű 
társulat
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 06/77/407-065
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Kedd, Péntek:   07.30-12.00
Szerda: 13.00-18.00

műVelődési Ház és könyVtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 77/407-065

Nyitva tartás:
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Rendezvény esetén külön 
nyitvatartással.

Htkt szszk 
gondozási központ
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető: 
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00

mosolyvár 
Óvoda
Kunfehértó Ady e. u. 4.
Vezető: Harnóczi Erzsébet
Tel.: 77/407-137

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

telePülésüzemeltetés 
Lukács Tamás
Kunfehértó, Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
Tel.: 06/30/5528184

szennyVízszippantás
Tel.: 06/30/35-68-658

edf dégáz kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Kertész utca 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök:  ----
Kedd:   16:00-20:00 
Péntek:  8:00-12:00
    
démász kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Mátyás tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00  
Szerda: 14:00-18:00 

kiskunVíz  munkatársai 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540
fogorVosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/507-011
Rendel : Dr. Herczeg László
Hétfő 08.00-12.30
Kedd 14.00-18.00
Szerda 13.00-18.00
Péntek 08.00 -12.30

fogorVosi magánrendelés
Kunfehértó Rákóczi u. 26. 
Tel.: 06/30/2198386
Rendel: Dr. Böszörményi József
péntek 15.00 - 17.00  
szombat 09.00 - 11.00

gyÓgyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11. 
Tel.:06/77/407-012
Nyitva tartás: 
Hétfő, Szerda, Péntek: 08.00-16.00
Kedd, Csütörtök: 09.00 - 17.00

rendőrség 
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

Kisgépek gyártását,

javítását, 

lakatos- és esztergályos 

munkát vállalok.

Huszár Sándor e.v.

géplakatos mester

Tel.: 0630/34-62-610
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2016.04.11-én tisztújító gyűlés volt a Vöröskereszt helyi 
szervezeténél.

A tagság egyhangúlag megválasztotta a vezető tisztségviselőket.
Alapszervezet elnöke:  Tóth Sándorné Marika 
Területi küldött:  Bálint Ferencné
Pénztáros:  Faddi Ferencné
Titkár:  Törteli Anita 

A szervezet továbbra is szívesen fogadja pénz- vagy természetbeni 
támogatásokat a rászorulók megsegítésére, valamit várják új tagok 
jelentkezését a szervezetbe.

A Magyar Vöröskereszt 2016.március 24-én vér-
adást hirdetett a kunfehértói Művelődési Házba, 
mely során 24 lakosunk adott vért, hogy ezzel éle-
teket mentsen és betegeken segítsen. Köszönjük 
önzetlen segítségüket!

CZIBOLYA  JÓZSEF
zenész

Telefon: +3630/9076877
e-mail: czibolya83@gmail.com

www.koktelzene.hupont.hu

Igény esetén „KOKTÉL DUÓ” 
felállásban két személlyel!

BÁLOK, LAKODALMAK, CÉGES BULIK, HÁZIBULIK

Vöröskeresztes hírek

A COOP-HALAS zrt. 
ezúton is tájékoztatja a lakosságot, 

hogy az általa üzemeltetett 
5. számú COOP AbC 

6413 Kunfehértó, rákóczi u. 13. szám alatti üzletét 
2016. március 29. napjától kezdődően 

átalakítási munkálatok miatt, 
előreláthatólag

2016. április 30-ig zárva tartja!

Mészáros Gábor vezérigazgató

Újabb focisikerek- 
hosszú győzelemsorozat

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2015-ben is várja régi és új előfizetőit,

ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket

a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.

Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó 
Tábor utca 27.   Tel.:06/70/3404540

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

A tavaszi forduló második meccsén is sikerült elhozni a győzelmet, 
a fiúk magabiztos, szép játékot nyújtva, megérdemelten győztek:

KUNFEHÉRTÓ KSE-CSENGŐD SE 4-1
Hazai góllövők: Doszpod József, Szklár Dávid, Szabó Tamás, Bá-

lint Dávid

A harmadik mérkőzés újabb győzelmet hozott:
KELEBIA - KUNFEHÉRTÓ KSE 1-2
Hazai góllövők: Torma Dániel Szabolcs, Doszpod József

A negyedik mérkőzésen sem tört meg a sikersorozat, fölényesen 
győztek a fiúk:

KUNFEHÉRTÓ KSE- FÜLÖPJAKABI SE 5-0
Hazai góllövők: Szabó Tamás, Bozsóki Viktor, Torma Dániel Sza-

bolcs, Doszpod József, Vigh Tamás

A hónap utolsó mérkőzése is győzelemmel zárult:
SOLTSZENTIMRE KSE-KUNFEHÉRTÓ KSE 0-3
Hazai góllövők: Balázsevics Péter, Bozsóki Imre, Bozsóki Viktor
Az április sajnos egy nagy sorozat végét jelentette:
SZANK OBSE-KUNFEHÉRTÓ KSE 2-0
Zsinórban megnyert bajnoki mérkőzések után veszített a csapat a 

bajnoki címért küzdő ellenfele ellen.

Gratulálunk sikersorozathoz! Hajrá KSE!
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Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási
gépek és klímák javítását, karbantartását. 

Nagy LászLó
háztartási gépszerelő

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

Kiskunhalason a Sóstó mögött hobbitelek eladó.
érdeklődni a 70/397-6963-as telefonszámon lehet.

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2016-ban, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot. 

Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor If-
júsági Klubjában mi megoldjuk programját.

Gondolja át! Mindent egy helyen.

Horti Norbert vállalkozó Tábor utca 27.  
Tel.:06/70/3404540

Kiadja: 
Kunfehértó Község 

Önkormányzata
Megjelenik: 

havonta 400 példányban
Szerkesztõség címe: 

6413 Kunfehértó,  Béke tér 3. 
Telefon: 77/407-065

e-mail: kfto.muvhaz@gmail.com
Tördelés 

és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.

Kiskunhalas

www.kunfeherto.hu

K a l a u z
K u n f e h é r t ó i

Szolgáltatásaink:
• szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés
• díszítőfestés, díszlécek, rozetták
• laminált padló, padlószőnyeg lerakás

Elérhetőség: Torma Tamás
 Tel.: +36 30 508 2733, +36 30 913 8507
 6413 Kunfehértó, Rákóczi u 65.
 e-mail: torma.tamas.83@gmail.com

Szobafestés
 Mázolás
 Tapétázás

Lakossági Hirdetés!
Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti

a 80 évnél idősebb helyi lakosokat
születésnapjuk alkalmából.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!

K Ö S Z Ö N T J Ü K

  Köszöntő

Nagy Istvánnét 
az Óvoda utca 12-ben, aki 

március 20-án ünnepelte 95.

Kazinczi Ferencet 
a Kiserdő utca 13-ban, aki 

március 13-án ünnepelte a 95.

Csányi Károlynét 
a Petőfi utca 8-ban, aki 

március 03-án ünnepelte 85.

Bajusz Gábort 
a Jókai utca 4-ben, aki 

március 5-én ünnepelte 85.

Hegedűs Lászlónét 
a Petőfi utca 67-ben, aki 

március 9-én ünnepelte 83.

Kiskopárdi Rozáliát 
a Rákóczi utca 41-ben, aki 

március 12-én ünnepelte 83.

Csillag Pálnét 
a Dózsa Gy. utca 7-ben, aki 
március 31-én ünnepelte 83.

Szalai Károlynét 
a Viola utca 6-ban, aki 

március 05-én ünnepelte 82. 

Grácz Antalnét 
az Ady E. utca 16-ban, aki március 20-án ünnepelte 82. 

születésnapját.
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LLAAKKOOSSSSÁÁGG  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  
A növényi hulladékégetés tűzvédelmi szabályairól és a tűzgyújtási tilalomról 

A növényi hulladék égetése belterületen 
és külterületen egyaránt csak egyéb 
jogszabályok (erdővédelmi, 
levegőtisztasági, környezetvédelmi, 
stb.) betartása és a szükséges 
engedélyek birtokában lehetséges! 

Általános szabály Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 
alapján, hogy a lábon álló növényzet, 
tarló, növény-termesztéssel 
összefüggésben és a belterületi 
ingatlanok használata során keletkezett 
hulladék szabadtéri égetése tilos. 

Belterületi ingatlanok vonatkozásában 
azonban az önkormányzat 
rendeletében szabályozhatja, 
feltételekhez kötve megengedheti az 
avar és kerti hulladékok égetését. 
Azonban azokon a településeken ahol 
ez nem szabályozott ott továbbra is 
tilos belterületen égetni. 

A külterületi ingatlanok 
vonatkozásában az OTSZ az irányított 
égetést lehetővé teszi, de azt előzetesen 
a tűzvédelmi hatóság engedélyéhez 
köti, mely azonban nem mentesít az 
egyéb engedélyek beszerzése alól. 

A kérelmet az égetés tervezett 
időpontját megelőző 10. napig be kell 
nyújtani az illetékes tűzvédelmi 
hatósághoz, aki azt 5 munkanapon belül 
elbírálja. 

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM idején 
TILOS az avar-, a tarló-, a legelő-, a 
nád-és a növényi hulladékok irányított 
égetése! 

A tűzgyújtási tilalom fennállásáról 
tájékozódhat a tűzoltóságokon, 
valamint a polgármesteri hivatalokban 
is. (bacs.katasztrofavedelem.hu) 

A tűzeseteket követő vizsgálatok 
bebizonyították, hogy az erdő- és 
bozóttüzek 99 százalékát az emberi 
figyelmetlenség vagy a szándékos 
tűzgyújtás okozza, ugyanakkor az is 
megállapítható, hogy az erdőtüzek 80 
százaléka tavasszal, illetve a nyári 
hónapokban pusztít. 

 

Erős szélben TILOS tarlót vagy növényi hulladékot égetni! 

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető: 
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók 

fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, 

és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, 
facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani, 

c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik 
szakasz felégetéséhez hozzáfogni, 

d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről 
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. 

A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén 10.000-10.000.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki. 

A hulladékégetés humán-és környezet-egészségügyi kockázatairól 
Alapvetően a hulladék nyílt téri égetése általános jelleggel Tilos, valamint a tilalom kiterjed a lábon álló növényzet, tarló, 
illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetésére is. 
Ezen főszabály alól ugyanakkor néhány jogszabály enged kivételeket, lehetővé téve a növényi hulladék égetését. 

A kivételek: 
 Belterületi ingatlanok esetében a helyi önkormányzat rendeletében 

szabályozottan lehetővé teheti avar és kerti hulladékok égetését. 
 Külterületi ingatlanon az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság 

engedélyével irányított égetést hajthat végre. 
 Az erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-

előkészítés és a vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi 
indokból vagy természeti kár megelőzése, illetve elhárítása miatt 
végezhető. 

 Természeti területen a Természetvédelmi Felügyelőség engedélye 
szükséges a gyep, valamint a nád és más vízi növényzet égetéséhez. 

Bővebb információkért keresse fel a www.bacs.katasztrofavedelem.hu 
honlapunkat, vagy az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget az alábbi 
elérhetőségek egyikén: 
Baja Kvk: Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-245 
Kecskemét Kvk: Kecskemét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 76/502-810 
Kiskunhalas Kvk: Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 77/421-355 
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rajzverseny Nordic Walking

Ismét meghitt családi ünnepség részesei lehettünk. Harnóczi Sán-
dor alpolgármester úr Óvoda utcai otthonában köszöntötte Nagy 
Istvánnét 95. születésnapja alkalmából. Az ünnepeltet a miniszter-
elnök úr által aláírt emléklappal és egy virágcsokorral lepték meg, 
aki meghatódva fogadta az apró figyelmességet.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk az ünnepeltnek!

Az alap már kész, nemsokára érkezik az új faház a kempingbe

A Művelődési Ház és Könyvtár tavaszi rajzversenyének 
eredményei:

1. osztály: 1. Patocskai Csenge 
                 2. Dobos Petra 
                 3. Tárnoki Szabolcs 
2. osztály: 1. Jenován Emma 
                 2. Dudás Jázmin 
                 3. Radvánszki Dominika 
3. osztály: 1. Szász Csenge 
                 2. Jenován Emma 
                 3. Szanyi Cintia 
4. osztály: 1. Ficsór Flóra 
                 2. Horváth Zoltán 
                 3. Banka Dorina

Gőzerővel folynak a munkálatok a műfüves futballpályán, 
hamarosan már a kapuk is a helyükre kerülnek

Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség és a Kunfehértói 
Holdruta Társaság Nordic Walking csapata március hónapban egy 
rövidebb és egy hosszabb túrán vett részt. Mindkét túra Jánoshal-
mán került megszervezésre.

03.12-én 9 személy teljesítette a 15 km-es távot, melynek útvona-
la: Király tanya - Kélesi földút - Parcelok - Király tanya volt.

03.14-én 16 fő vett részt a 8 km-es távon, melynek útvonala: Agip 
benzinkút - Meggyfa utca - Terézhalmi utca - Orbán szobor, majd 
ugyan ezen az útvonalon vissza a kiindulási pontra.

Mindkét napon a kora tavaszi napsütéses időnek köszönhetően 
kellemesen elfáradva térhettek haza a résztvevők.
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Faültetés

Kunfehértó Község Önkor-
mányzata 2010. októberében 
csatlakozott a Gemenc Zrt. 
„Minden születendő gyermek-
nek ültessünk egy fát!” program-
hoz, így április elsején már hato-
dik alkalommal köszönthettük 
egy-egy facsemetével községünk 
legifjabb lakóit.

A Szabadság téri „Faültető le-
ány” szobor előtt került megren-
dezésre a meghitt ünnep, a kö-
szöntöttek, óvodások, iskolások 
és az érdeklődők részvételével.

Nagy István köszöntötte a 
megjelenteket, majd Huszár Zol-

tán polgármester úr ünnepi be-
széde következett, amelyben el-
mondta, hogy idén 18 gyermek 
és családja vehet gondozásba 
egy-egy magyar kőris csemetét. 
Beszédében párhuzamot vont az 
emberi élet és a fák növekedésé-
nek ciklusai között:

„A fa hozzánk hasonlóan egye-
nesen áll, növekszik, virágzik, 
termést hoz, és öregszik. Megéli 
az emberi életre is jellemző cik-
lusokat, változásokat. A faültetés 
nem csupán egy egyszerű folya-
mat, jelképet hordoz magában. 
Jelentheti valaminek a kezde-

tét, Valami olyasminek, ami tö-
rődést, folyamatos figyelmet és 
munkát ígér, és ami utána gyü-
mölcsöt hoz. Akárcsak a gyer-
meknevelés. Egy gyermek is meg-
születik, gyökeret hajt, megnő, 
a légbe emelkedik, szerteágazik, 

és kibontakozik. Szimbolizálja a 
stabilitást, a családot, mely egy 
gyermek életében a legbiztosabb 
közeget adja.”

Ezután került sor a facsemeték, 
egy emléklap és egy kis ajándék (a 
kicsi szívek a gyermekek nevével 

Csesznák Veronika keze munká-
ját dicsérik) átadására Sarok Zsó-
fia védőnő közreműködésével, 
valamint egy-egy kis levél került 
a gyermekek nevével és születési 
idejével a szobor talapzatára.

A programot Kecskeméti Ildi-

kó versmondása, az óvodások és 
az iskolai énekkar alkalomhoz il-
lő előadása színesítette, amelyet 
ezúton is köszönünk.

Bízunk benne, hogy jövőre 
még több kis levélke kerülhet fel 
a szobor talpazatára!

Murányi Krisztián Kornél


