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Juhász Gyula
Augusztus

Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma: 
Az örök vágynak diadalma!

Az éj szerelme szerteárad,
Mámor ölébe hull a bánat,
Halk dal száll, száll, erőre kapva
És szilajan törtet az agyba.

S a szentiváni boldog éjjel
Szűz fátylát oldja, bontja széjjel,
S én álmodom gyönyörűt, mélyet,
Felüled Élet, Élet, Élet!

Grillverseny: bõvebben a 12. oldalon
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Sörfesztivál

Hatalmas szervezőmunka 
előzte meg az immáron 21. 
Sörfesztivált Kunfehértón.

Sajnos „viharosan” indult a 
rendezvény, a hajnali égihá-
ború totális pusztítást vég-
zett a gondosan előkészített 
tóparton. 

A gyors kárelhárítás után 
az  áramhiány és a rengeteg 
eső nehezítette a szervezők 
dolgát. Ennek ellenére az es-
ti nagykoncertekre sokan ki-
látogattak, a legbátrabbakat 
az eső sem riasztotta vissza 
a fürdőzéstől, hajnalig tar-

tó bulizástól. Idén is a leg-
népszerűbb hazai zenekaro-
kat hívtuk meg, hogy azok is 
találkozhassanak kedvenceik-
kel, akik nagyobb fesztiválok-
ra nem jutnak el. Először lé-
pett fel Kunfehértón többek 
között a Wellhello, az Intim 
Torna Illegál, a Brains, a Bël-
ga és a Honey Beast. Sok ér-
deklődőt vonzott új kezdemé-
nyezésünk, Lakatos Levente 
és Hevesi Krisztina előadá-
sa a Romkocsmában, vala-
mint újdonságként, egy óriási 
Led-fal is emelte a rendezvény 
színvonalát. 

A víziszínpadra tervezett 
programok egy része elmaradt 
vagy a nagyszínpadra került 
át a rossz idő miatt. Ennek el-
lenére a legnagyobb dj-k, így 
Voksán Virág és Bárány Atti-
la, valamint a Katapult Dj fel-
forrósították a hangulatot. 

Aki a rossz idő ellenére is 
egy pohár hideg sörre vá-
gyott, számos különleges, 
kézműves nedűből választha-
tott magának.

Köszönjük mindenkinek, 
aki kitartott és velünk tar-
tott a kedvezőtlen időjárás 
ellenére!
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Köszönetnyilvánítás
Túl vagyunk egy igazán „iz-

galmas” Sörfesztiválon. Ah-
hoz, hogy ez a fesztivál 
csütörtökön terv szerint el-
indulhasson nagyfokú össze-
fogásra volt szükség, mivel a 
hajnali vihar teljes pusztítást 
végzett a gondosan előkészí-
tett tóparton. 

Ezúton szeretnék köszönetet 
mondani Ale Gyula és Ale Gá-

bor favágó brigádjának, Mon-
da Tamásnak, a kiskunhalasi 
Katasztrófavédelem esetkocsi-
jának, Szalai Lászlónak, vala-
mint minden dolgozónknak, 
akik erejükön felül segítették 
a vihar utáni károk elhárítását, 
hogy a fesztivál vendégei aka-
dálymentesen szórakozhassa-
nak ebben a négy napban. 

Még egyszer óriási köszönet 

mindenkinek az önzetlen se-
gítségért! Bízunk benne, hogy 
2017-ben ennél sokkal nyu-
godtabb körülmények között, 
kellemes nyári melegben él-
vezhetjük a programokat.

Kunfehértó Község Önkor-
mányzatának nevében 

Huszár Zoltán polgármester 
és Lukács Tamás település-
üzemeltetési csoportvezető

Önkormányzati hírek
Önkormányzati Nonprofit Kft. alapítása
Kunfehértó Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testü-
lete elhatározta, hogy település-
üzemeltetési, kulturális és egyéb 
önkormányzati feladatok ellá-
tására nonprofit gazdasági tár-
saságot hoz létre „FEHÉRTÓ 
Önkormányzati Közszolgáltatá-

si és Kulturális Nonprofit Kor-
látolt Felelősségű Társaság” 
elnevezéssel.

A társaság tulajdonosa 100 %-
ban az önkormányzat, ügyve-
zetőjének Csernák Lajost bíz-
ták meg, aki augusztus 10-től áll 
munkába a kft. vezetőjeként.

Pályázati hírek
Kunfehértó Község Önkor-

mányzata 9.712.851 ft visz-
sza nem térítendő támogatást 
nyert a járási startmunka me-
zőgazdasági mintaprogram 
pályázatán.

A támogatással lehetősé-
günk nyílik 7 fő regisztrált ál-
láskereső közfoglalkoztatási 
jogviszony keretében törté-
nő foglalkoztatására és a pro-
jekt megvalósításához szüksé-
ges eszközök beszerzésére, így 
többek között utánfutó, bur-
gonyaszedő gép és vízszivat-
tyú megvásárlásra.

Kunfehértó Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott 
be a TOP-2.1.3-15-BK1 Te-
lepülés környezetvédelmi inf-
rastruktúra fejlesztések fel-
hívásra Kunfehértó Község 
központjának csapadékvíz el-
vezetése címén. 

A pályázat témája a Sza-
badság tértől a Hársfa utcá-
ig terjedő szakasz csapadék-
víz elvezetésének megoldása 
533,5 m csapadékcsatorna 
fejlesztéssel.

A pályázat jelenleg elbírálás 
alatt van.

Óvodai hírek
Kunfehértó Község Önkormányzata A közalkalmazottak jog-

állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §. alapján pá-
lyázatot hirdetett a Mosolyvár Óvoda óvodavezető (magasabb 
vezető) munkakör betöltésére. 

Mivel a szavazás érvénytelen lett, így a testület megbíz-
ta Harnóczi Erzsébet eddigi intézményvezetőt egy éves  
időtartamra. 

Az egy év letelte után a pályázat újra kiírásra kerül. 

Elkészült mindhárom 
óvodai csoport vizesblokkja

A nyár folyamán befejezõdött mindhárom óvodai csoport vizes-
blokkjának a felújítása, így az új nevelési évet vidám színes, tiszta, 
kulturált környezetben kezdhetik meg óvodásaink.

A beruházás teljes költségvetése 4.205.000 ft volt, melyet az in-
tézmény fenntartója, Kunfehértó Község Önkormányzata bizto-
sított. A felújításkor derült ki, hogy a szellőző rendszert is rend-
be kell tenni, kicserélését  a kivitelezésért felelős vállalkozó magára 
vállalta, evvel segítve az óvoda működését. Felajánlását ezúton is 
köszönjük!

Tisztelt Lakosság!
 

A zöldhulladék lerakó a Depó mellett megszűnt.

Új helyszíne a Szennyvíz-tisztító telep mögötti terület.

Kérem a jövőben kizárólag oda helyezzenek zöld-
hulladékot (ág, gally, nyesedék, falevél, fű stb.)

Egyéb jellegű szemét lerakása továbbra is hatóságilag tilos!

 
Kunfehértó Község Önkormányzata
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Anyakönyvi Hírek

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.   

                                        ______________________________

Születtek:
Pálfi Patrik 2016.07.25 

an: Szabó Katalin
 

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

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

Máté Lászlónét 
az Óvoda utca 18-ban, aki 
július 13-án ünnepelte 89.

Horváth Ferencnét 
a Rákóczi utca 25-ben, aki 
július 15-én ünnepelte 86.

Herczeg Péternét 
a II. körzet tanya 100-ban, aki 

július 22-én ünnepelte 84.

Bajusz Sándort 
az Úttörő tér 7-ben, aki 

július 26-án ünnepelte 84.

Dám Mihálynét 
a Fejértó utca 8-ban, aki 

július 27-én ünnepelte 84.

Nagy Józsefnét 
a Jókai utca 17-ben, aki j
úlius 03-án ünnepelte 82.

Bajusz Gábornét
a Jókai utca 14-ben, aki 

július 15-én ünnepelte 81.

Csáki Mihálynét
a Radnóti utca 15-ben, aki 
július 01-én ünnepelte 80.

Dusnoki Jánost 
a Vasút sor 6-ban, aki 
július 09-én ünnepel-

te 80. születésnapját, 

Dancsók Jánosnét
a Hársfa utca 1-ben, aki 

május 13-án ünnepelte 80.
Keresztúri Károlynét 

Kiserdő utca 2-ben, aki 
május 13-án ünnepelte 80.

Bobál Lászlót 
a II.k.134-ben, aki 

május 20-án ünnepelte 80.

Székács Istvánt 
a Rákóczi utca 81-ben, aki 

június 10-én ünnepelte 80. születésnapját.

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
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Akikre büszkék lehetünk-„Színes” 
diplomás pedagógusaink

A júniusi kiskunhalasi városi pedagógusnapon aranydiplomával jutalmazták Wágner Aladárnét, aki 50 éve szerezte tanítói oklevelét, va-
lamint gyémántdiplomát kapott Zentai Istvánt, aki 60 éve szerzett tanári oklevelet.

Az elismerés kapcsán tanári pályafutásukról és jelenlegi életükről meséltek az ünnepeltek.

Wágner aladárné:
„1966-ban végeztem Baján. A gyakorló félévemet Balotaszál-

láson töltöttem. Visszavártak, így a diploma megszerzése után 
ott kezdtem pályafutásomat egy csodás kis tanyasi iskolában, 1-
4 összevont csoporttal. Nagyon szerettem  ott, de 1971-ben fér-
jem Kunfehértón kapott állást, így ide költöztünk. Először az 
ún. „útmenti iskolában”, majd 1973-tól a faluban tanítottam.

 Itt dolgoztam 2005-ös nyugdíjba vonulásomig. 
  Sok-sok kedves volt tanítványom van. Szívesen megyek talál-

kozókra, hogy halljak felőlük. 

Összegezve:
- Örülök, hogy megértem ezt a jubileumot. 
- Örülök, hogy ezt a hivatást választottam. 
- Ma sem tenném másképpen, újra ezt a pályát választanám. 
Halkan jegyzem meg, ez a pálya már nem az a pálya, amit és 

66-ban elkezdtem. De így is szép.”

zentai istván:
  „1933.dec.11-én születtem Szegeden, munkás családban. 

Apám, a Szeged környéki útépítéseknél volt brigádvezető. So-
ha semmiféle pártnak nem volt a tagja. 1962-ben mégis a „Köz-
lekedés Kiváló Dolgozója” kitüntető jelvénnyel és csehországi 
üdültetéssel jutalmazták. Az iskoláimat Kiskundorozsmán és 
Szegeden végeztem. A nyári szünetekben, kőműves segédmun-
kásként dolgoztam. A pedagógusi munkámat Mélykút- Öregma-
jorban kezdtem. Történelem-földrajz szakon végeztem, de ked-
venc tantárgyam volt még a matematika és a fizika is. Négy év 
múlva megnősültem és Kisszállás-Négyestelepre kerültem. Pár 
év múlva a külterületi iskolák igazgatóhelyettese lettem. 1971-
ben költöztünk Kunfehértóra . A felső tagozat osztályfőnöki 
munkaközösségének vezetését is rám bízták. 

Negyedévenként a járá-
si szakmai továbbképzéseken 
történelemből bemutató órá-
kat tartottam. 1979. június 
3-án a Magyar Népköztársa-
ság Minisztertanácsa, „Kiváló 
Munkáért” kitüntetésben ré-
szesített. 1985-ben igazgató-
helyettesi, majd 1986-1989-
es tanévekben, iskolaigazgatói 
feladatokat láttam el. 1993 
óta nyugdíjas vagyok, de mint 
nyugdíjas heti 2-3 napon, ma-
tematikát és fizikát tanítot-
tam 1999 nyaráig. 1990-1994 
között a helyi képviselőtestü-
let tagja voltam. A fiunk infor-
matikus. Kecskeméten lakik a 
családjával. Két unokánk van, 
Kati 11, András 9 éves. Tizen-
két éve jobb oldali csípőproté-
zist kaptam. A műtét nagyon 
jól sikerült, de azóta a jobb lá-

bam 8 milliméterrel hosszabb a balnál. Ezért ha új cipőt vásá-
rolok azonnal a cipésszel meg kell a balt 8 milliméterrel talpal-
tatnom. Így úgy tudok járni , mintha semmi sem történt volna. 
Jelenleg jól vagyunk. Hobbink a kert. Sokat vagyunk a sza-
badban. Sokat mozgunk. Szerintünk a mozgás az élet. (Ter-
mészetesen az ember korának megfelelő mozgás.) Másoknak 
is ajánljuk!”

  Az elismerésekhez ezúton is gratulálunk és további boldog 
nyugdíjas éveket kívánunk!

A tanító néni egy régi osztállyal

Zentai Tanár úr
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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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papírzsebkendő
Tornazsákba: tornacipő, zokni, 
rövidnadrág póló, tusfürdő, kis 
törölköző, Lányoknak: hajgumi, 
Tisztaság csomag: kis törölköző, 
pohár, fésű, igény szerint: fogke-
fe, fogkrém
Kötelező olvasmány: Békés Pál  
Kétbalkezes varázsló

Eszközlista 
4. osztály

6 db kisvonalas füzet /21-32/, 3 
db négyzetrácsos füzet /27-32/, 1 
db kotta füzet  (tavalyi is jó ), 1 
db szótárfüzet, 1 db leckefüzet
Tolltartóba: 3 db grafitceruza /
HB-s/, 2 db kék színű ceruza, 2 
db piros színű ceruza, 2 db zöld 
színű ceruza, 1 db toll, 1 db pu-
ha radírgumi, 1 db hegyező, 12 
színű színes ceruza, 2 db vonal-
zó /15 cm-es, 32 cm-es/
1 cs. színeslapok, kivágó lapok
1 dz. gyurma /színtelen/
1 dz. zsírkréta (12 színű)
1 dz. vízfesték (12 színű)
2  tubus ragasztó (technokol a 
kék/zöld színű)
4. o. technikai papírkészlet
50 db rajzlap /A/4-es méretű/
1 db iratgyűjtő /rajzlapoknak/
2 db ecset /1 db 4-es, 1 db 
10-es/
1 db ecsettál (nagyméretű bádog 
vagy műanyag edény)
1 db ecsettörlő rongy, olló
cipős doboz (a technika és a 
rajzfelszerelésnek) 
3 cs. írólap
tornazsák (tornacipő, zokni, lá-
nyoknak: rövidnadrág, póló, haj-
gumi fiúknak: tornanadrág, fehér 
atléta, őszi és tavaszi időszakban 
melegítő), tisztasági csomag (tö-
rölköző, pohár, fésű, fogkefe, 
fogkrém), 3 cs. szalvéta, 3 cs. pa-
pír zsebkendő, 1 cs. nylon zacs-
kó, 1 cs. papír kéztörlő /2 db-os/, 
ülőpárna

Eszközlista 
5. osztály

Magyar: 1 db A/4 vonalas – 1 
dolgozat füzet
3 db A/5 vonalas – (40 lapos) – 
2 órai, 1 kis dolgozat füzet (éves 
szükséglet+2db)

Történelem: 2 db A5 sima vagy 
vonalas – 1 órai füzet, 1 dolgo-
zat füzet
Angol: 1 db A4 vonalas – 1 órai 
füzet, 1 témazáró dolgozat fü-
zet (éves szükséglet+1db), 1 db 
A5 szótárfüzet, 1 db A5 vonalas-
szódolgozat füzet
Matematika: 1 db A4 NAGYMÉ-
RETŰ! négyzetrácsos- 1 órai fü-
zet (éves szükséglet + 4db), 1 db 
A4 sima-geometria füzet, 1 db 
A5 négyzetrácsos – 1 dolgozat-
füzet, 1 csomag írólap – év ele-
jén beadni
vonalzók: 1 db hosszú 32 cm-es, 
2 db háromszög alakú, (1db kis-
vonalzó 15cm-es)
1 db szögmérő, 1 db körző 
(színesceruzák)
Természetismeret: 1db A4 bármi-
lyen – 1 órai füzet (színesceru-
zák), 1 db A4 négyzetrácsos – 1 
dolgozatfüzet
Informatika: 1 db A5 sima – 1 in-
formatika füzet, 1 csomag írólap
Rajz és technika felszerelés doboz-
ban: papírragasztó, papírvágó ol-
ló, színes lapok, 6-os zsírkréta, 
10-es gombfesték vagy tempera
1 vékony – 1 vastag ecset, ecset-
tál, törlő rongy, 40 db rajzlap, 
mappában, 1 db 5B-s grafit, 1 db 
„elefántos” radír, 1 db A5 bár-
milyen – 1 technika füzet, 1 db 
kottafüzet, 1 db A5 bármilyen – 
1 erkölcstan füzet, 1 db A5 bár-
milyen – 1 osztályfőnöki füzet
Testnevelés felszerelés: rendszeresí-
tett tornacipő (kötelező), fehér 
póló, sötét rövid nadrág, mele-
gítő, fehér zokni (ajánlott), lá-
nyoknak hajgumi
Tolltartó felszerelése: Legalább 3 
db hegyes grafit, 2 db kék toll, 1 
db zöld javító színes, 6-os színes 
ceruza, kisvonalzó 15-ös
Minden füzetet és tankönyvet 
becsomagolva, névvel ellátva 
kérünk!
Az ellenőrző kisméretű lesz, ké-
rünk rá műanyag borítót is!

Eszközlista 
6. osztály

Magyar: 3 db A5 vonalas füzet
Matematika: 4 db A4 (nagy) 
négyzetrácsos füzet (lehet spi-
rál is), 1 db A4 ’sima’ füzet, 1 

Várjuk felkészülten - hamarosan kezdődik az iskola
Eszközlista 
1. osztály

6 db. vonalas füzet (14-32)
3 db. négyzetrácsos füzet (27-
32), 2 db. sima füzet, 1 db. kot-
ta füzet, 1db. tolltartó
postairón (1 vastag, 1 vékony)
4 db. grafitceruza
12 színű színes ceruza (+ 1 db. 
kék, 1 db. zöld, 1 db. piros)
2 db. radír
1 db. 15 cm-es vonalzó
1 db. hegyező
1 doboz számoló korong
1 doboz egyszínű gyurma
1 doboz zsírkréta
1 doboz 12-es vízfesték
2 tubus ragasztó 
1 cs. 1.o. technikai papírkészlet
2 csomag színes papír
70 db. rajzlap
2 iratgyűjtő
2 db. ecset (4-es, 10-es), ecset-
tál (margarinos edény), ecsettör-
lő rongy, olló
cipős doboz (rajzfelszerelésnek)
4 csomag írólap
1 cs. uzsonnás zacskó
1 folyékony szappan
tornazsák (cipő, zokni, rövid-
nadrág, póló, popsitörlő vagy 
szappan, törölköző, lányoknak 
hajgumi)
tisztasági csomag (törölköző, fé-
sű, kiskanál, műanyag pohár)
3 cs. szalvéta
4 cs. papír zsebkendő, ülőpárna
átlátszó könyvborítók

Eszközlista 
2. osztály

7 db kisvonalas füzet /16-32/, 3 
db négyzetrácsos füzet /27-32/
1 db kotta füzet, 1 db szótárfü-
zet, 1 db sima füzet, 
Tolltartóba: 3 db grafitceruza /
HB-s/, 2 db kék színű ceruza, 2 
db piros színű ceruza, 2 db zöld 
színű ceruza, 1 db toll, 1 db pu-
ha radírgumi, 1 db hegyező, 12 
színű színesceruza, 1 db vonalzó 
/15 cm-es/, 1 db mérőszalag 
1 dz. gyurma /színtelen/
1 dz. zsírkréta (12 színű)
1 dz. vízfesték (12 színű)
2 tubus ragasztó (technokol a 
kék/zöld színű)
1 cs.2. o. technikai papírkészlet

1 cs. színespapír
2. cs. hurkapálca
50 db rajzlap /A/4-es méretű/
1 db iratgyűjtő /rajzlapoknak/
2 db ecset /1 db 4-es, 1 db 
10-es/
1 db ecsettál (nagyméretű bádog 
vagy műanyag edény)
1 db ecsettörlő rongy, olló
cipős doboz (a technika és a 
rajzfelszerelésnek) 
2 cs. írólap
1 cs. nylon zacskó
1 kis flakon folyékony szappan
tornazsák (popsitörlő, tornaci-
pő, zokni, lányoknak: rövidnad-
rág, póló, hajgumi fiúknak: tor-
nanadrág, fehér atléta, őszi és 
tavaszi időszakban melegítő)
tisztasági csomag (törölköző, po-
hár, fésű, kiskanál-joghurthoz)
2 cs. papír zsebkendő
ülőpárna
Nyári olvasmány!
5 szabadon választott mese, ami-
ről olvasónaplót kérek.
Az olvasónaplót az írás füzet-
ben található minták szerint kell 
megírni (A három pillangó és A 
mezei egér). Mesénként legyen 
felírva a mese címe, legyenek ki-
írva a szereplők és a helyszínek 
és egy-egy nagy rajz. Nyugod-
tan meg lehet az írás füzetbe is 
csinálni.

Eszközlista 
3. osztály

6 db vonalas füzet (12-32), 3 db 
négyzetrácsos füzet, 1 db szótár 
füzet
Tolltartóba: 3 db HB-s grafit ce-
ruza, 2db kék, 2db piros, 2db 
zöld ceruza, 1 db golyóstoll, 1 
db radír, 1db hegyező, 12 színű 
színes ceruza, 1 db 15 cm-es vo-
nalzó, 1 db háromszög vonalzó, 
1 db körző
Cipős dobozba: (rajzhoz, 
technikához)
Gyurma (jó a régi is), 12 színű 
zsírkréta + a megmaradt dara-
bok, 12 színű vízfesték + a régi
2 tubus ragasztó (technokol), 
50 db rajzlap mappában, 2 db 
ecset (4-es,10-es) + a régiek, 
ecset tál, ecsettörlő rongy, 3 cs. 
írólap, 2 cs. nylon zacskó, 2 cs. 
papírtörlő, 3 cs. szalvéta, 3.cs. 
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Az anyatejes táplálás világnapja
Minden év augusztus 1-jén van az anyatejes táplálás világnapja, és 

ezzel a nappal vesz kezdetét a szoptatás hete. Az egészségügyi szer-
vezetek számos országban hívják fel a figyelmet az anyatejes táplá-
lás fontosságára. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az UNI-
CEF és egyéb egészségügyi szervezet világszerte azt javasolja, hogy 
a gyermek legalább hat hónapos koráig kizárólag anyatejet kapjon. 
A társadalmi felelősségvállalás jegyében ezért arra kérik az anyákat, 
hogy a feleslegessé váló anyatejet a védőnők segítségével juttassák el 
azoknak, akik nem tudják ily módon táplálni csecsemőjüket.

1990. augusztus 1-én 32 ország kormánya és 10 ENSZ szervezet 
(köztük a UNICEF és a WHO) írta alá az „Innocenti Nyilatkozat 
a Szoptatás Védelméről, Elősegítéséről és Támogatásáról” című do-
kumentumot, amely kimondja: „Annak érdekében, hogy megvaló-
suljon az édesanyák és gyermekek egészségi és táplálkozási optimu-
ma, globális célként tűzzük ki, hogy minden nő kapjon lehetőséget 
a kizárólagos szoptatásra és minden csecsemő születésétől 4-6 hó-
napos koráig kizárólag anyatejjel táplálkozzon.

 
Ezután megfelelő minőségű és elegendő mennyiségű kiegészítő 

táplálék mellett a szoptatás folytatódhasson egészen a gyermek két 
éves koráig, vagy még tovább.”

Hír: Sarok Zsófia védőnő

db A5 négyzetrácsos, 1 db kör-
ző, 1 db szögmérő, 2 db három-
szög-vonalzó, 1 db hosszú (30 
cm) vonalzó
Történelem: 2 db A5 sima vagy 
vonalas füzet
Angol: 1 db A4 vonalas fü-
zet, 1 db A5 vonalas füzet, 1 
db szótárfüzet (előző évi is jó 
lehet)
Term. ism.: 6 db színes ceruza, 1 
db A4 négyzetrácsos füzet, 1 db 
A4 füzet (bármilyen)
Rajz: 40 db rajzlap, 1 db mappa, 
1 készlet tempera vagy gomb-
festék (legalább 10-es), 1-1 db 
vékony és vastag ecset, 1 db 5B-
s grafitceruza, 1 db „elefántos” 
radírgumi, 1 db vizestál, 1 db 
törlőruha, 1 db cipősdoboz
Technika: 2 db papírragasztó, 
1 csomag színes gyurma, 1 db 
papírvágó olló, 1 csomag szí-
nes papír (hatodikos), 1 db 
A5 füzet (bármilyen), 3 db kü-
lönböző színű, nagyméretű 
kartonlap
Ének: 1 db füzet (tavalyi is 
megfelel)
Informatika: 1 db A5 négyzetrá-
csos füzet

Eszközlista 
7. osztály

Magyar:  2 db vonalas (40 lapos) 
füzet, 1 db A5 vonalas füzet, 
Matematika: 4 db A4-es 32 lapos 
négyzetrácsos füzet, 1 csomag 
írólap, körző, szögmérő, 
 vonalzó: 2 db háromszög alakú, 
1 db 30 cm-es, 1 db A4-es 32 la-
pos sima füzet, 1 db A5-ös négy-
zetrácsos füzet,
Fizika: 1db A4-es négyzetrácsos 
füzet, 1 db A5-ös négyzetrácsos 
füzet,
Kémia:  2 db A5-ös négyzetrá-
csos füzet,
Földrajz: 2 db A5-ös négyzetrá-
csos füzet
Biológia: 2 db A4-es vonalas vagy 
sima füzet, 1 csomag írólap
Történelem: 2 db A5-ös vonalas 
vagy sima füzet,
Angol: 1 db A4-es vonalas füzet, 
1 db A5-es vonalas füzet, 1 db 
szótárfüzet
Informatika: 1 db A5-ös négyzet-
rácsos füzet, 1 csomag írólap
Erkölcstan: 1 db A5-ös sima füzet
Osztályfőnöki: 1 db A5 vonalas 
füzet
Ének: 1 db kottafüzet
Rajz: 1 db 5B-s ceruza, „ele-
fántos” radír, 40 db A4-esrajz-
lap, gombfesték vagy    tempera, 
ecsetes tál, rongy, cipős doboz a 
felszerelés tárolására
Technika: 1 db papírvágó olló, 
színes papírcsomag, 2 tubus ra-

gasztó, 1 db A5-ös füzet,  1 
csomag gyurma
Testnevelés: 1 pár iskolai tornaci-
pő, fehér póló, külön zokni, tisz-
tasági csomag: kis méretű töröl-
köző, tusfürdő vagy szappan, 
lehetőség szerint golyós dezodor 
vagy stift (spray TILOS)
1 db felszerelt tolltartó: 3 db 
grafitceruza, 2 db kék toll, 1 
db zöld toll, 6 db-os színes ce-
ruzakészlet, 1 db 10-15 cm-es 
vonalzó

Eszközlista 
8. osztály

Magyar: 3db A4-es vonalas 40 la-
pos füzet
Matematika:  4db A4-es négy-
zetrácsos 32 lapos füzet;1db 
A4-es sima lapú geometria fü-
zet, 1 db A5-ös négyzetrácsos 
füzet 32 lapos;1 db körző, 1 db 
szögmérő;1 db 30 cm-es egye-
nes vonalzó, 2 db háromszög 
vonalzó
Történelem: 2 db sima vagy vo-
nalas A5-ös 40 lapos füzet
Angol:1 db A4-es vonalas füzet1 
db szótár füzet, 1 db A5-ös vo-
nalas füzet
Biológia: 1 db A4-es füzet
Fizika: 1 db A4-es négyzetrácsos 
füzet, 1 db A5-ös négyzetrácsos 

füzet
Kémia: 2 db A5-ös négyzetrácsos 
füzet
Földrajz: db A5-ös négyzetrácsos 
füzet
Rajz: 20 db A4-es rajzlap;1 db 
rajzmappa,
gombfesték vagy tempera/leg-
alább 10-es készlet 1 db vékony 
és 1 db vastag ecset, 1 db ecset-
tál;1 db törlőruha;1 db 5B-s gra-
fitceruza, elefántos radír
Technika: 1 db A5-ös füzet, jó a 
tavalyi is; 1 csomag színes gyur-
ma; 2 db papírragasztó; 1 db pa-
pírvágó olló; A5-ös színes papír-
csomag;3 db különböző színű 
nagyméretű kartonlap
Ének: 1 db kottafüzet                      
Média:  2 db A5-ös sima füzet
Etika: 1 db A5-ös füzet,jó a ta-
valyi is
Informatika: 1 db A5-ös négy-
zetrácsos füzet,jó a tavalyi is
Osztályfőnöki: 1 db A5-ös vona-
las füzet, jó a tavalyi is
Testnevelés: 1 db iskolai tornaci-
pő, váltópóló és váltó zokni köte-
lező, hajgumi, tisztasági csomag 
(kisméretű törölköző, szappan, 
tusfürdő,golyós dezodor,spray 
tilos
Általános felszerelés a tolltartóba: 3 
db grafitceruza, 2 db kék színű 
toll, 6-os színes ceruzakészlet, 1 
db 15 cm-es vonalzó
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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

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
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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
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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 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

KönyvajánlóGeronimo Stilton:
A smaragdszem titka

Hogy kicsoda Geronimo Stilton? 
Hát én vagyok! Be kell vallanom, 
elég szórakozott pacák, akarom 
mondani, pocok vagyok, mindig 
egy kicsit a fellegekben járok... Egy 
kiadó vezetőjeként és főszerkesztő-
jeként dolgozom, de igazi szenve-
délyem az írás. Itt, Rágcsáliában, 
Egér-sziget fővárosában a könyve-
im mind bestsellerek! Nem olvastá-
tok még őket? Pedig igazán mulat-
ságos történetek: könnyebbek, mint 
a friss mozzarella, kívánatosabbak, 
mint az edami, és ízesebbek, mint 
az érett parmezán... Igazán bajusze-
melő történetek, szavamra!

A smaragdszem titka
Az egész kaland egy titokzatos 

térképpel kezdődött, amit Tea a 
húgom talált a bolhapiacon. A tér-
kép egy távoli szigetet ábrázolt, 
amelyen titokzatos kincs lapul. 
Négyen nekivágtunk a tengernek 
egy vitorlás fedélzetén. Feledhetet-
len kalandok sora várt ránk...

Beck Andrea:
A Titoktündér 

- Titokmesék gyerekeknek és fel-
nőtteknek, hogy minden egy kicsit 
könnyebb legyen 

Egy mese, melyben nincsenek ro-

botok és halálfejek, sem fegyverek, 
űrlények vagy topmodell kinézetű 
teremtmények. Nincs benne csú-
nya beszéd sem, és a bugyuta, ér-
telmetlen, semmitmondó történé-
sek is kimaradtak.

Hogy mi az, ami szerepel benne?

Varázslatos mesevilág, mely szóra-
kozás és hasznos segítség is egyben 
szülő és gyermek számára. Többek 
között, HA: kicsúfolják, fél a sötét-
ben, verekszik vagy őt bántják, be-
teg lesz, barátkozni vagy békülni 
kell, netán elveszít valamit, vagy hí-
ján van az önbizalomnak. De akkor 
is önfeledt mesés perceket nyújt, ha 
ezek mindegyike szerencsésen elke-
rüli gyermekét. Játék és mese, mely-
ben észrevétlenül kap helyet a po-
zitív gondolkodásra való nevelés, az 
önbizalom fejlesztése és mindenek-
előtt a vidám, gondtalan életszem-
lélet kialakítása és megtartása. Ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt!

Diane Chamberlain:
Kegyes hazugságok

A hatvanas években játszódó tör-
ténet két kivételes nő kapcsolatát 

meséli el. Súlyos feszültségekkel 
terhes korszak ez, amikor a köz-
jó érdekében az állami törvények 
lehetővé tették a sterilizációit, és 
ahol a jómódú középosztály cukor-
mázas élete és a szegények hétköz-
napi nyomorúsága között áthidal-
hatatlan szakadék tátongott.

Diane Chamberlain érdekfe-
szítően megírt, elgondolkodta-
tó regényében ezúttal is az embe-
ri kapcsolatok bonyolultságával, a 
mindennapok fontos erkölcsi di-
lemmáival foglalkozik.

Jojo Moyes:
Akit elhagytál

Csatát veszíthet a szerelem, de a 
háborút végül mindig megnyeri.

1916, Franciaország. Miután 
imádott férje, Édouard hadba vo-
nul, Sophie Lefévre egyedül kény-
telen gondoskodni családjáról. Né-
met kézre került kisvárosukban új 
katonai parancsnok jelenik meg, 
aki tisztjeivel még inkább megkese-
ríti Sophie életét. S amikor a Kom-
mandant szeme megakad a port-

rén, melyet Édouard festett ifjú 
asszonyáról, az események baljós 
fordulatot vesznek, melynek nyo-
mán Sophie-nak borzasztó nehéz 
döntést kell hoznia.

Közel egy évszázad múltán a va-
rázsos hatású festmény Liv Halston 
londoni otthonának éke - férjétől 
kapta nászajándékul. Amikor egy 
véletlen találkozás következtében 
fény derül a kép sötét múltjára és 
valódi értékére, Liv élete fenekestül 
felfordul. Hamarosan komoly jogi 
csatározás kezdődik, melynek tétje 
nem csupán a festmény tulajdonjo-
ga, hanem talán Liv boldogsága is.

A Mielőtt megismertelek világ-
szerte rendkívül népszerű szerző-
jének új kötete egyszerre lélegzet-
elállító szerelmi történet, háborús 
történelmi regény és bírósági krimi. 
Moyes a rá jellemző módon azon-
nal rabul ejti az olvasót - ezúttal két 
fiatal asszony bemutatásával, aki-
ket közel egy évszázad választ el 
egymástól, sorsuk mégis közös ab-
ban, hogy egyaránt a végsőkig küz-
denek azért, ami mindennél fonto-
sabb számukra.
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Balatoni nyár-Vöröskeresztes tábor

Idén 36. alkalommal került megrendezésre a Bács-Kiskun Me-
gyei Vöröskereszt által szervezett nyári tábort Balatonfenyve-
sen, melyen 100 mozgássérült illetve fogyatékkal élő, hátrányos 
helyzetű gyermek vett rész a megyéből. 

Kunfehértóról is 6 gyermek vett részt a rendezvényen. A gye-
rekeket változatos, színes programok várták. Hajókirándu-

Hozzávalók:  cukkini, újkrumpli, paradicsom, tejszín és sajt. 

Elkészítés: A zöldségeket karikázzuk fel és tegyük egy olajozott 
jénaiba, váltakozva, félig egymásra. Ha a jénai kerek, akkor lehet 
körben, ha téglalap alakú, akkor sorokban elrendezni a zöldségeket. 
A tejszínt sózzuk, borozzuk és nyakon öntjük vele a zöldségeket. 
Fedjük le a jénait alufóliával és addig süssük, míg a krumpli megpu-
hul. Ezt tűpróbával ellenőrizzük. 

Ezután eltávolíthatjuk az alufóliát és megszórhatjuk bőven a tej-
színes zöldséget reszelt sajttal. Toljuk vissza a sütőbe és süssük ad-
dig, míg a sajt kissé megbarnul.

Könnyû nyári cukkínis fogás

lás, zenésműsorok, vetélkedők. Felejthetetlen élmény volt a 
résztvevőknek.

Ezúton köszönjük a Kunfehértói Önkormányzat 100 000 ezer 
Ft-os támogatását és a segítséget, hogy a gyerekek a település is-
kolabuszával eljuthassanak a balatoni táborba.

Hír: Vöröskereszt helyi szervezete
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A Sporttábor emeleti rendezvényterme
egész évben kiváló helyszín 

családi rendezvények, esküvők, 
osztálytalálkozók és egyéb 

rendezvények lebonyolítására. 

Bővebb info és foglalás: 30/6352-583 
vagy kfto.sporttabor@gmail.com

GRILLVERSENy A CSALáDI NAPON
Időpont: 2016.08.06.,

Helyszín: Kunfehértó Tófürdő
Sok szeretettel várunk minden családi, bará-
ti vagy céges társaságot a Grillversenyünkre!
A versenyen a csapatok faszenes grillen ké-

szült ételekkel indulhatnak.  

A  csapatok, családok hölgy tagjai a grillsütő ver-
senytől függetlenül salátákkal nevezhetnek.

Nevezési díj NINCS, továbbá a szervezők bizto-
sítják a grillezéshez szükséges faszenet, 

valamint csapatonként 1 db sörpad garnitúrát.

További részletek és jelentkezés: 
Greguss Viktor 0670-414-7109, 

e-mail: vittoriogregore@gmail.com 

A jelentkezési lap letölthető: http://www.kunfeher-
to.hu/its-bbq-time-grillverseny-a-csaladi-napon/

Új vízi 
játékaink a tóparton


