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Pápai Ildikó: 
Tavaszköszöntő

Februárban, farsang felé
elkergetjük a telet,
bár szép volt a nagykarácsony,
fáztunk éppen eleget,
kérünk egy kis meleget!

Jelmezt öltünk, síppal-dobbal
lármázunk egy keveset,
hogy a hosszú, szürke álom
érjen véget, ha lehet,
s ne hozzon több hideget.
 
Így várjuk a langyos tavaszt
számláljuk a perceket,
reggel-este, napról-napra,
a kedvünk is kedvesebb,
ha az égbolt derűsebb.
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A Forralt bor készítő 
verseny felhívása 
a 9.oldalon.
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A Vöröskereszt helyi szerve-
zete immáron 10. alkalommal 
rendezte meg Jótékonysági Asz-
szonybálját, mely évről-évre 
egyre népszerűbb a falu lányai-
asszonyai körében. Idén rekord-
számú, közel 130 fő vett részt 
a rendezvényen a Sporttábor 
emeleti rendezvénytermében.

Tóthné Marika titkár megnyi-
tóját követően  Patocskai Eme-

se adott elő egy tanulságos me-
sét, majd a helyi általános iskola 
aerobic csapatának bemutató-
ja következett, melyet Bátyai 
Fruzsina tanított be.  A gyere-
kek műsorát Szőke Gréta és Dá-
niel angol keringője zárta, me-
lyet édesapjuk, Szőke József 
koreografált.

 Köszönet a résztvevőknek a 
színvonalas műsorért!

Az erősebbik nem is képvi-
seltette magát a bálon, mivel 
nőnek öltözött férfiak is szép 

számmal akadtak a vendégek 
között, így első alkalommal ren-
dezték meg a Gatyás Hölgyek 
Szépségversenyét. A szebbnél-
szebb „leányok” nehéz feladat 
elé állították a zsűrit, melynek 
döntése alapján a nyertes Szán-
tó Máté lett.

Az este remek hangulatban 
folytatódott, a talpalávalóról a 
jánoshalmi Kékingesek gondos-

kodtak, a tombolahúzás során 
pedig  rengeteg felajánlás talált 
gazdára.

A Szervezők ezúton köszö-
nik mindenkinek, aki hozzá-
járult a rendezvény sikeres 
lebonyolításához.

Támogatók és segítők:
Lukács Tamás, Bácska-Per-

metező Kft., Kovács Mária, Sa-
rok Tibor, Kunfehértó Község 
Önkormányzata, Szalainé Eri-
ka, Bozóki Péter, Faddi Anikó, 
Engi Andrea, Kazinczi Zoltán, 

Tesco csapata, Ragadics Zsu-
zsanna, Sarok Kata, Ragadics 
Ferencné, Szalai László, Szalai-
Gép Kft., Halász Katalin, Szabó 
Károlyné, Darányi Zsuzsanna, 
Szalai-Hegyi Tímea, Jegyes-
Molnár Imréné, Répás Erzsé-
bet, Fekete Noémi, Huszárné 
Sztrinkó Annamária, Szrtin-
kó Nóra, Tőzsérné Nagy Erika, 
Tompáné Erzsike, Csanádi Ist-
vánné, Retek Amadé és Vancsu-
ra Vera, Gálné Becze Zita és ba-

rátai, Balogh Zsolt és családja, 
Tóth Zoltán, Hunyadi Cukrász-
da, Kommunális részleg dol-
gozói, Kozákné Bozóki Anikó, 
Bankáné Bogár Veronika, Da-

róczi Ida, Jánoshalmi Kékin-
gesek Zenekar, Csermák Zsu-
zsanna, Sarok Zsófia, Szucsán 
Istvánné, Kovács Mihály, Ficsór 
Béla és családja, Kalmár Pékség, 
Vinek Terézia,, Tóthné Mó-
nika, Tiringer Istvánné, Cza-
gány-Mákos Zsolt, Kovács Fe-
rencné, Perka Kft., Schneiderné 
Marika, Májer István, Hold-
ruta Egyesület, Illés Gáborné, 
Lajkó Ferenc, Turcsik Mihály-
né, Kovács Tamásné, Mérai 

Imre, Biropharma, Gazdabolt, 
Kaméleon Szépségszalon Kis-
kunhalas, Meggyesi Krisztina, 
„Cs-Air” Kft., Turcsik Attiláné, 
Gyógyszertár

Asszonybál indította a báli szezont
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Önkormányzati hírek Óvodai hírek

Meghívó
Óvodai farsangi mulatság

Időpontja:2016.02.19.
15-18 óráig

Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy községünkben jelen-
leg több fejlesztés is folyik párhu-
zamosan. A község belterületén 
ugyanúgy, mit az üdülő terüle-
ten folynak felújítási és átalakí-
tási munkák az Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanokon. 

Útjavítások zajlottak közsé-
günkben. Az érintett utcák: Bem 
u., 097/537 hrsz. út, 0106 hrsz. 

út, TSZ út, Fő u. Útalapot ka-
pott a Stroh telepi út, az Erdei 
F. tér és a Liget köz. 

Folyamatban van két gyalogos-
átkelő kialakítása. E miatt kivi-
telezésre került a Szabadság tér 
és Rákóczi u. kereszteződésében 
az ABC előtti közvilágítási lám-
patest cseréje. 

Az iskola épületéhez csatlako-
zó szolgálati lakás felújítása de-
cemberben kezdődött és teljes 
víz, szennyvíz, villanyvezeték, 
és nyílászárócserét, belső festést, 
aljzatszigetelést, és burkolást 

foglal magában. Az épületben a 
szanitereket is kicserélik újakra.

A Hunyadi u., Liget köz, Erdei 
F. tér, a Deák F. és a Széchenyi 
utcákra januárban megkaptuk 
az építési engedélyt. Az Önkor-
mányzat pályázati forrásból kí-
vánja finanszírozni a munkát.

A kemping területén található 
vizesblokk felújítását is decem-
berben kezdték meg, a munka 

teljes belső burkolásból, szaniter 
cseréből, víz, szennyvíz rendszer 
cseréből áll. Az épület külső fel-
újítása is megtörténik.

Megkezdődött a tópart elekt-
romos hálózatának felújítása, 
mely során a légkábelek egy ré-
sze földkábellel kerül kiváltásra 
és egy dísz kandeláber sor kerül 
kiépítésre. Ezzel a kivitelezéssel 
megoldott lesz a nyári időszak-
ban a part stabil áramellátása.

Hír: Lakatos Tamás 
Polgármesteri Hivatal 

műszaki ügyintéző

A hagyományokat folytatva 
újabb meglepetés műsorral ké-
szülnek a szülők, nevelők és a 
lelkes szimpatizánsok a követ-
kező jótékonysági óvodabálra. 
Ebben az évben a bajor sörfesz-
tek hangulatát szeretnék Kunfe-
hértóra varázsolni a szervezők. 

A próbák már javában zajlanak, 
az előkészületek már most ga-
rantálják a színvonalas műsort, 
amelyet idén is Szőke József ta-
nít be.

A bál időpontja: 2016.03.12.
Részletek a következő 

újságban.

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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Búcsúztassuk együtt 
a telet és készüljünk 

a közelgő futószezonra!

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:
Balogh Boglárka 2016.01.14 An:Tóth Petra

Monda Nóra 2016. 01. 20.  An. Czagány-Mákos Roberta 
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Elhunyt:
Bor István  (szül.: 1955.)

Őszinte részvétünk!

Havi programajánló:
február 12.  Iskolai farsang
február.13.  KunfehérTor
február 19.  Óvodai farsang
február 20.  Horgászegyesület  
   éves taggyűlése
február 24.  Baba-Mama Klub
február 27.  Farsangi Futóverseny

FARSANGI FUTÓVERSENY
Időpont:2016.február 27.

Indulás:8.30-kor 
a Vöröshajnal utca 18.sz. elől

Jelentkezési határidő: február 24.
Jelentkezés és info :id.Tárnoki András 

Tel.szám:70/301-1224 
Rossz idő esetén egy héttel 

később rendezzük meg a versenyt

Juhász Lajosnét 
a II.k.  50-ben, aki 

január 06-án ünnepelte a 88.

Árki Istvánnét 
a II.k. 59-ben, aki 

január 19-én ünnepelte a 82.

Doppler Ingolf Clito-t 
a IV.k. 15/A-ban, aki 

január 14-én ünnepelte a 80.

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

Cserkó Jánosnét 
a IV.k.28-ban, aki 

január 07-én ünnepelte a 81.

Meggyesi Sándornét 
a Rákóczi utca 64-ben, aki 

január 16-án ünnepelte a 80.

Horváth Istvánnét 
a Rákóczi utca 72-ben, aki 

január 21-én ünnepelte a 80.

Vancsik Ferencet 
a Rózsa utca 6-ban, aki 

január 28-án ünnepelte a 88. születésnapját.
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Iskolai Hírek
2016. február 12-én (péntek) 14 órától 17 óráig a Kunfehértói Általános Iskola diákjai 

a helyi Sportcsarnokban farsangi mulatságot tartanak, melyre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

A belépő ingyenes, kisebb tombola tárgyat szívesen fogadnak. 

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

Trifólium Hungary Kft. (Budapest) jóvoltából, Kovács László közben-
járásával iskolánk december hónapban irodai bútorokat kapott, melyet a 
felajánló saját költségén el is juttatott hozzánk. Ezúton is hálásan köszön-

jük, hogy szebbé tették a tanári szobánkat, az 5. osztályosok termét, és 
még a szertárba is jutott a szekrényekből.

hír:Becze Györgyi
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Társadalmunkban az 
évek során nagymérték-
ben nőtt a gyógyszer-
fogyasztás, gyakran a 
gyógyszerek egy részét 
nem használjuk el, így 
a háztartásokban ma-
radnak. Ebből adódik, 
hogy a mérgezések több-
sége gyermekkorban a 
gyógyszerektől szárma-
zik. Könnyen elérhető 
helyen vannak, polcon, a 
széken hagyott táskában, 
vagy bútor alá gurulva stb. Legyünk elővigyázatosak, mindig elzárt, 
magas, a gyermek számára elérhetetlen helyen tároljuk. Ne feledjük 
átnézni az otthoni házipatikát és ha lejárt szavatosságú gyógyszert 
találunk, akkor vigyük el a gyógyszertárba, ahol átveszik, és gondos-
kodnak róla, ne dobjuk és semmisítsük meg otthonunkban.

Mikor gondolhatunk arra, hogy gyermekünk gyógyszert vett be?
• Ismeretlen okból fellépő makacs hányás,
• Egészséges gyermek hirtelen rosszulléte,
• A tudat hirtelen változása (aluszékonyság vagy izgatottság, az 

esetek közel felében jelentkezik),
• Ha felfedezzük, hogy hiányzik a gyógyszerből,
Mérgezésre utalhat még a könny- és nyálfolyás, szájszárazság, hó-

lyagok megjelenése a bőrön, feltűnően szűk, vagy tág pupilla, gyógy-
szer-, illetve keserű mandula szagú lehelet.

Amennyiben felmerül, hogy gyermekünk orvosságot vett be, fon-
tos, hogy tisztázzuk, hogy milyen gyógyszerből és legfeljebb meny-
nyi hiányzik. Jegyezzük fel a mérgezés becsült időpontját és min-
denképpen forduljunk orvoshoz. Amennyiben a gyermek állapota 
indokolja, hívjunk mentőt! Ha az orvosi segítség messzebbről érke-
zik, szükség lehet hánytatásra ( 2 éves kor alatt azonban ne hány-
tassunk, mert nagyobb a félrenyelés veszélye). Ezt csak nagyobb 
gyerekeknél végezzük, és csak akkor, ha nem aluszékony, eszmé-
leténél van.

Ami még fontos, ne tévesszük meg a gyermeket azzal, hogy a 
gyógyszereket, a könnyebb beadhatóság érdekében cukorkának, 
vagy hasonló kellemes dolognak állítjuk be. Tudatosítsuk bennük, 
hogy ez orvosság, melyet azért kell szedniük, hogy jobban legyenek. 
Azonban, ha az előírtnál többet vesznek be, az árt nekik.

Védőnő ajánlja
Mérgezésekről kisgyermekkorban

Kisgyermekkorban az egyik leggyakoribb baleset a mérgezés. A kisgyermekek mindent a szájukba vesznek, megkóstolnak, így ismerik 
meg, fedezik fel a világot. Nem tesznek különbséget kellemes és kellemetlen szagok között, és hajlamosak lenyelni még a rossz ízű dolgo-
kat is. A gyermekkori mérgezések általában 1-5 éves életkorban jellemzőek. Mivel ebben az életkorban az otthon a legfontosabb színtere 
a gyereknevelésnek, tisztában kell, hogy legyünk vele, hogy milyen mérgező és veszélyes anyagokat tartunk otthon.

Gyógyszerek Háztartási vegyszerek, 
tisztítószerek

A gyógyszerek mellett minden háztartásban megtalálhatók, és ami 
nagy veszélyt jelent a gyermekekre nézve, szép, színes flakonban vá-
sárolhatjuk meg őket, egy gyerek számára mi sem figyelemfelhívóbb.

Míg a gyógyszerek okozta mérgezésnél indokolt lehet a hánytatás 
(ha nem eszméletlen, és aluszékony!!), ebben az esetben azonban vi-
gyáznunk kell, mert előfordulhat, hogy a hánytatással nagyobb kárt 
okozunk! Ez attól függ milyen típusú tisztítószert ivott. Tilos a hány-
tatás akkor, ha marószerrel (hypo, kénsav, sósav, stb.), mosószerrel, 
benzinnel, benzollal, petróleummal történt a mérgezés, hiszen az visz- 
szafelé áramolva is súlyosan roncsolja a nyelőcsövet. Ebben az eset-
ben, ha a gyermek eszméleténél van, néhány korty tejjel közömbö-
síthető a szer.

Ha eszméletlen a gyermek, oldalra kell fektetni, hogy az esetleges 
hányadék (mert az előfordulhat, hogy a hányás magától indul be), a 
szájon keresztül ki tudjon folyni, megelőzve ezzel a fulladást. Továb-
bá rendszeresen ellenőrizni kell a légzését és a pulzusát.

Igen veszélyesek a növényvédő vegyszerek is. Gyakori hiba, hogy 
a bekevert permetszer maradékát élelmiszeres üvegben tárolják, na-
gyon fontos a biztonsági előírások betartása. A növényvédő szerek 
egy része a bőrről is felszívódik. Amennyiben valamilyen vegyszer 
okozza a mérgezést, feltétlenül vigyük magunkkal a termék dobozát 
vagy címkéjét, mert ezen szerepel a pontos összetétel, esetenként az 
ellenszer neve is, ez megkönnyíti a gyermek ellátását.

Ha a háztartási méreg, növényvédő szer, kifolyt elem kerül a szem-
be azt bő, folyó vízzel le kell mosni. Az érintett bőrterületet először 
száraz ruhával kell letörölni, majd alaposan le kell öblíteni bő folyó-
vízzel! A száraz ruhával való törlés azért fontos, mert bizonyos vegy-
szerek - pl. kénsav - a vízzel un. hőtermelő reakcióba lépnek, amely 
további sérülést okozhat. Ezek után fedjük le a sebet laza fedőkötés-
sel, forduljunk orvoshoz.

És álljon itt még néhány sor a mérgező növényekről. Kisgyerme-
kek szintén előszeretettel kóstolgatják a szoba vagy az udvar színes, 
szebbnél szebb díszeit. Bizony néhány növényről nem is gondolnánk 
milyen veszélyes lehet. Jó, ha odafigyelünk arra, hogy milyen növé-
nyeket ültetünk, és, hogy mennyire elérhető helyre tesszük őket! Mi-
vel leírás alapján nagyon nehéz egy növényt meghatározni, ezért jó, 
hogy ha viszünk magunkkal egy mintát az orvoshoz.

Nagyon fontos a megfelelő és időben történő elsősegélynyújtás, de 
a legfontosabb a megelőzés! Kis odafigyeléssel, megfelelő példamuta-
tással a balesetek nagy része elkerülhető!

Összeállította: Sarok Zsófia védőnő

A következő 
Baba-Mama Klub 

február 24-én 10 órakor 
lesz a Művelődési Házban.

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



K a l a u z
K u n f e h é r t ó i2016. február �. oldal

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.: 06/30/6198320
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
Maruzsa Antal
Tel.: 06/20/7716424

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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Prózamondó verseny 2016
Szép hagyománya iskolánk-

nak a prózamondó verseny, 
amit a II. félév elején szoktunk 
megtartani.

Csak egy egyszerű felolvasás 
lenne?

Nem kis feladat ez a tanulók-
nak, hiszen a szöveghűségre, a 
megfelelő hangsúlyozásra, az 
iramra, a szünetekre, a közön-
séggel való kapcsolattartásra 
kell többek között figyelni.  

A 6-os tanterem kevés szavú 
állandó lakója Samu, a csont-
váz, akinek ebben az esztendő-
ben sem volt kifogása az ellen, 
hogy a (fél) koponyájából húz-
zunk sorszámot. 

A verseny a választott szöve-
gek felolvasásával indult: hall-
hattunk érdekfeszítő jellemzést 
a denevérekről,  az oroszlánok-
ról, leírást két nagy klassziku-
sunkból, az Egri csillagokból és 
A Pál utcai fiúkból.

A csodaszarvas legendája 
a mondák hangulatát idézte 
meg…

Volt, aki kortárs magyar pró-
zából olvasott fel nekünk.

A kötelező szöveg Keresztu-
ry Dezső (1904-1996) hazánk-
ról szóló írásának egy részlete 
volt.

A zsűri mindenkit megdicsért, 
hiszen nagyon igyekeztek a 

versengők, az utolsó helyezett 
produkciójáról is elmondhat-
tuk, hogy színvonalas volt.

I. Bankos Enikő  7.o.
II. Szanyi Zsanett  6.o.
III. Kiss Dominika  8.o.

Az eredményhirdetés alatt 
Samunak máskor egykedvű, 
rezzenéstelen „arcán” mint-
ha egy elismerő mosoly suhant 
volna át…

hír: Stammer József

Együtt szavalt a nemzet!  2016 
Együtt szavalt az iskola!

Az idén 27. alkalommal ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le Csekén 
a Himnusz kéziratát. Az évfordulón harmadik alkalommal történt meg, 
hogy „Együtt szavalt a nemzet”! 2016. január 22-én, délelőtt 10 óra-
kor öt kontinens magyar nyelvű óvodáinak, általános- és középiskolá-
inak részvételével valósult meg a program, amelynek nyitányaként a 
Himnusz első három versszakát mondtuk el mi is, itt, Kunfehértón. Ezt 

követte Petőfi Sándor híres forradalmi verse, a Nemzeti dal. Végezetül 
Kisfaludy Károlynak szívhez szóló költeményét szavaltuk el, amelynek 
címe: Szülőföldem szép határa.Iskolánk 7. osztályának tanulói voltak az 
„előmondók”, akiknek lelkesedése a hallgatóságra is átragadt. A program 
a sportcsarnokban volt, sikert aratott; jövő évben is szándékunkban áll 
közösen szavalni, ahová minden verskedvelőt szeretettel várunk.  

hír: Stammer József
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ITALDISZKONT - Kibővült választékkalITALDISZKONT - Kibővült választékkalITALDISZKONT - Kibővült választékkal

Ajánlatunk: Édességek jégkrémek, - üdítők, - sörök, - borok,
- újságértékesítés, - játékok, - díszcsomagolások, - vegyi áruk,

- akciós ajánlatok, - tartós élelmiszerek, - ajándékcsomagok, - kutya-macska
eledel széles választékával, kedvező árakkal

és bankkártyás fizetési lehetőséggel várja továbbra is vásárlóit!

- elektronikus
mobilfeltöltés,

Nyitva tartás: Hétfő szünnap
Kedd - Vasárnap: 08 - 12 óráig 13 - 19.30 óráig

Nyitva tartás: Hétfő szünnap
Kedd - Vasárnap: 08 - 12 óráig 13 - 19.30 óráig

Nyitva tartás: Hétfő szünnap
Kedd - Vasárnap: 08 - 12 óráig 13 - 19.30 óráig

Tel.: 06/77/407-272 Kunfehértó Kossuth u. 42.Tel.: 06/77/407-272 Kunfehértó Kossuth u. 42.Tel.: 06/77/407-272 Kunfehértó Kossuth u. 42. IllésnéIllésnéIllésné

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási
gépek és klímák javítását, karbantartását. 

NAgy LÁszLÓ
háztartási gépszerelő

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

Lakossági Hirdetés!
Kunfehértón közművesített építési telek eladó!

Érdeklődni:70/211-65-34

Begala Richárd-Villanyszerelő
Kunfehértó, Rákóczi F.u.29. 

Elérhetőség:30-180-8239 vagy 
begalarichárd@freemail.hu

Nyisson Lakástakarék számlát, amelyből 
felújíthatja, korszerűsítheti vagy bővítheti 

otthonát állami támogatás igénybevételével. 
Keresse Hegedűs-Bite Mihályné értékesítési 

partnert a 30-911-3819 telefonszámon. 

Álláslehetőség! A zseni tanyára 2 fő gulyást keresnek, 
állandó munkaviszonyba, azonnali kezdéssel.

Érdeklődni: Lengyel János 30/361-0531

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2015-ben, 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

Forralt bor készítő verseny
VERsENyKIÍRÁsA

Kunfehértó Község Önkormányzata 
KunfehérTor rendezvényével egyidejűleg 

FoRRALT BoR készítők versenyét írja ki. 
A verseny legfontosabb szabályai: 
– A versenyen csapatok, vagy egyéni indulók vehetnek részt. A rész-
vételi szándékot a versenykiíráshoz mellékelt jelentkezési lap le-
adásával legkésőbb a versenyt megelőző napon (február 12. 13.00) 
a Polgármesteri Hivatalban Bodó Szilveszternénél kell jelezni.
– A versenyen nevezési díj nincs.
– A versenyen indulni kívánók a forralt bort a verseny napján a ren-
dezvény helyszínén (Kunfehértó Tájház) készíthetik el olyan idő-
pontban, hogy zsűrizésre 0,5 l bor legkésőbb 1130 –ra leadásra ke-
rüljön. A forralt bor készítésének folyamatát a zsűri ellenőrizheti.
– A versenyre egyénileg fűszerezett borral lehet nevezni. Az ízesítő 
anyagok nem lehetnek egészségre ártalmasak.
– A zsűrizés szempontja a forralt bor ízvilága és megjelené-
se. A zsűri pluszponttal jutalmazhatja a forralt bor készítésének 
körülményeit.
– A verseny eredményhirdetésére a vacsorát megelőzően 17-18 óra 
között kerül sor. Az első helyezett vándorserleget, pezsgőt és okle-
velet, a második helyezett pezsgőt és oklevelet és a harmadik he-
lyezett pezsgőt és oklevelet kap. Valamennyi induló emléklapot 
kap.
– Az indulók részére a rendezők sátrat biztosítanak. Az előállításhoz 
szükséges valamennyi kellékről az indulóknak kell gondoskodni. 
– A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az okozott, 
vagy elszenvedett kárért a rendezők felelősséget nem vállalnak.
A versennyel kapcsolatos információkat az 507-103 telefonszá-
mon Bodó Szilveszterné ad. 
Kunfehértó, 2016. január 21. 

Huszár Zoltán sk. polgármester

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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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

Könyvajánló
Szél Dávid: Apapara
Válogatott nyafogá-
sok és büszkeségek

„Azt szokták mondani, hogy 
nem kellenek a receptek. Nem 
működnek. És tényleg nem kel-
lenek. Ebben a könyvben „recep-
tek” is vannak - mikor mit csinálj, 
és főleg mit ne csinálj -, és mű-
ködnek! Igazolom. De azért, ami 
a legfontosabb: attól még, hogy 
szülő vagy, maradj önmagad! 
Légy kongruens, hiteles. Éld a sa-
ját életedet (is). Olvasd el ezt a 
könyvet: sok mindent megtudsz 
- és jól fogsz szórakozni! (Ettől a 

gyerekeddel is kedvesebb leszel.)” (Vekerdy Tamás)
Szél Dávid családi és párkapcsolati problémákkal foglalkozó szak-

pszichológus. És iskolapszichológus. De mindenekelőtt apa. Két 
éve írja Apapara című blogját, amelyben egyszerre van jelen szülő-
ként, férfiként és szakemberként. No meg gondolkodó emberként, 
aki nem hagyja szó nélkül a társadalom álszentségeit vagy épp a 
szülőséggel kapcsolatos elvárások némelyikének veszélyes idiotiz-
musát sem.

Írásai szellemesek, elgondolkodtatóak és, ami nem kevésbé fon-
tos, frenetikusan férfiasak. Szél Dávid ugyanis olyan nézőpontból 
- az apa (vagy az apaság felelősségével küzdő csetlő-botló férfi né-
zőpontjából) - járja körbe a gyereknevelés számos örömét, nyűgét-
nyavalyáját, amellyel viszonylag ritkán találkozunk. Legalábbis gye-
reknevelési könyvben.

„A fiam erősnek, bátornak, magasnak, vékonynak, ügyesnek, okos-
nak, viccesnek gondol. Azt hiszi, rengeteg hajam van, biztos benne, 
hogy bárhonnan egy pillanat alatt odaérek hozzá, és persze bármi-
lyen távolságból hallom is, amit mond. Meg van győződve arról, 
hogy remek kézügyességgel vagyok megáldva, s ennek köszönhető-
en nemcsak szépen és kreatívan rajzolok, hanem bármit össze is sze-
relek, meg is építek. A fiam szemében Superman vagyok...

De mi van, ha kiderül az igazság?
Mi van, ha rájön, hogy gyenge, gyáva, alacsony, nem kövér, de 

azért vékony se, viszont csomó mindenben ügyetlen, nem is kifeje-
zetten okos, és nem is mindig vicces vagyok? Hajam is egyre keve-
sebb, lassabb vagyok, mint a fény, de még a hangot sem érem utol 
gyalog. Mi van, ha észreveszi, hogy egyáltalán nem tudok sem raj-
zolni, sem pedig szerelni?

Akkor oda az apakép?”

Dashner, James: Az Útvesztő
Az Útvesztő-trilógia első kötete

Thomas egy hideg, sötét liftben tér 
magához, és az egyetlen, amire emlék-
szik, az a keresztneve. Minden más el-
tűnt az emlékezetéből. Amikor a lift 
ajtaja kinyílik, Thomas a Tisztáson ta-
lálja magát egy csapat srác között. A 
Tisztáson élő fiúk mindennap Futá-
rokat küldenek a lakóhelyüket körbe-
ölelő Útvesztőbe, melyet nehéz kiis-
merni, mivel a falai minden éjjelente 
elmozdulnak. Thomas, az utolsóként 
érkező újonc számára egyre inkább 
nyilvánvalóvá válik, hogy az Útvesztő 

valójában egy megfejtésre váró kód. Úgy dönt tehát, hogy ő is Futár 
lesz. Annak viszont, hogy a megfejtés közelébe kerüljön, nagy ára 
van: például olyan lényekkel is találkoznia kell, melyek elől minden-
ki más menekül.

Aztán egyszer csak minden megváltozik, amikor megérkezik a 
Tisztásra az egyetlen lány, Teresa, aki nemcsak Thomasra lesz nagy 
hatással, hanem az egész csapat sorsára is...

James Dashner, a világszerte szenzációs sikerű Útvesztő-sorozat 
szerzője az egyik legnépszerűbb amerikai ifjúsági író. A trilógiának 
szánt sorozat köteteinek száma utóbb négyre nőtt, ahogy a Sziklás-
hegységben élő szerző gyermekeinek száma is. Az Útvesztő és foly-
tatása, a Tűzpróba írója amúgy nem nagy barátja a számoknak, pe-
dig eredetileg könyvelőként dolgozott. Most viszont rendkívül hálás 
azért, hogy történetek írásából élhet, és úgy tartja, nála nagyobb 
mázlista kevés van a világon.

Trollope, Joanna: A másik család
Chrissie meg volt győződve róla, hogy 

Richie csakis őt szerette. Az együtt töl-
tött huszonhárom év, a három lányuk 
és felhőtlen életük volt a bizonyíték 
erre.

De ha valóban ő volt Richie életének 
nagy szerelme, miért nem adta meg ne-
ki soha azt, ami maradéktalanul boldog-
gá tette volna. Az ékszer az ujján nem 
karikagyűrű volt, Chrissie nem volt Ri-
chie felesége. Ez a kiváltság Margareté 
volt, aki Newcastle-ben élt, ott, ahol Ri-
chie zenei karrierje elindult. Margaret 

és a fia, Scott volt Richie másik családja.
Aztán egyszer csak, váratlanul és felfoghatatlanul, Richie nem volt 

többé. A másik család létezése pedig minden korábbinál kézzelfog-
hatóbbá és nyomasztóbbá kezdett válni, és nem csak azért, mert Ri-
chie róluk sem feledkezett el a végrendeletében?

Bartos Erika: Bo-
gyó és Babóca beteg

Megérkeztek a legújabb Bogyó 
és Babóca történetek! Az első 
mesében Bogyónak, a kis csigá-
nak nagyon fáj a füle, ki kell hív-
ni bagolydoktort! A második tör-
ténet pedig egy új erdőlakóról, a 
kis dongólányról szól. Ennek kü-

lönösen Baltazár, a méhecske örül...
A sorozatban megjelent: Bogyó és Babóca világot lát, Bogyó és Ba-

bóca a levegőben, Bogyó és Babóca karácsonya, Bogyó és Babóca 
az óvodában.
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A magyar kultúra napja

A Művelődési Ház és Könyvtár 
idén másodjára rendezte meg a 
Magyar Kultúra Napi vetélkedő-
jét.  A versenyen 38 gyerek vett 
részt, vegyes korosztályú csapa-
tokkal. A feladatokban a ma-
gyar kultúra zenei szereplői és 
a magyar mese régi nagy alak-
jai jelentek meg. A gyerekek kvíz 
kérdéseket is kaptak a kötelező 
olvasmányokkal kapcsolatban. 

Nagyon jó volt látni, hogy a 
különböző korosztályú csapat-
tagok milyen jól együtt tudtak 
működni. 

Végezetül kiosztásra kerül-
tek a díjak. Minden résztve-

A kunfehértói „Elõre” Horgász Egyesület hírei
A kunfehértói „Előre” Horgász 

Egyesület tagjai 2016.01.23-24-
én jégfelületen történő nádvá-
gást végeztek a horgásztavakon.

A tagság nagyfokú aktivitását 
jelezte, hogy a zord idő ellenére 
a két nap alatt 24 fő vett részt a 
munkálatokban.

A 3. számú tó felületének 50%-
át, a 4. számú tónak pedig a tel-
jes felületét megtisztították.

A nád elégetésének időpontja:  
február 20.

Éves taggyűlés: február 21. 9 
óra

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

vő részesült kisebb-nagyobb 
ajándéktárgyban. 

A verseny után a gyerekek kö-
zösen fogyasztották el a megle-
petés tortát.

A nyertes csapat névsora: Laj-
kó Levente, Nácsa Niki, Faze-
kas Zsófia, Tósaki Réka, Szanyi 
Cintia, Vancsik Bálint, Hugyecz 
Máté, Lajkó Gábor, Faragó Emí-
lia, Ficsór Flóra. Gratulálunk!
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Sporthírek
Focicsapatunk a Jánoshal-

mi FC., valamint a Dr. Feny-
vesi Máté Sportcsarnok által 
rendezett 38. „HUNYADI JÁ-
NOS” Felnőtt Teremlabdarú-
gó Tornán vett részt.

A kupa célja felkészülés a 
bajnokságra, a sportbaráti kap-
csolatok ápolása, a benevezett 
csapatok versenyszerű találko-
zásának elősegítése és a néző-
közönség színvonalas mérkő-
zésekkel való szórakoztatása.

A kupára meghívott 
csapatok:

Híd FC.,  Kunfehértó KSE, 
Buzsák KSE Kelebia KNSK, 
Borota SE Kunbajai SE, Grund 
1986 FC Jánoshalmi FC., 

A kupa védője:  JÁNOSHAL-
MI FC.

Kunfehértó KSE megye III.-
as  csapata az A csoportba ke-
rült Borota, Buzsák KSE, Híd 
FC csapataival, mindegyikük  
megye II. osztályú ellenfél.

KUNFEHÉRTÓ KSE – BU-
ZSÁK KSE  2:0 

Góllövő: Hunyadi Krisztián, 
Vágvölgyi Dominik

 HÍD FC – KUNFEHÉRTÓ 
KSE 1:2 

Góllövő: Bozsóki Viktor, 
Torma Dániel

KUNFEHÉRTÓ KSE – BO-
ROTA SE 2:0   

JÁNOSHALMI FC- KUNFE-
HÉRTÓ KSE 3 – 1          

 Góllövő. Szabó Tamás
A döntőben vezetést szerzett 

Jánoshalma csapata, amit Sza-
bó Tamás révén még ki tudtunk 
egyenlíteni. Ezután ellenfelünk 
figyelmetlenségünket kihasznál-
va két gólos előnyre tett szert, 
amit a mérkőzés végéig meg is 
tudott őrizni, ezzel megszerez-
te a torna győzelmet. Ennek el-
lenére csapatunk remek teljesít-
ményt nyújtott, több magasabb 
osztályban szereplő csapatott 
maga mögé utasítva megszerez-

Góllövő: Szabó Tamás, Tor-
ma Dániel

A csoportmeccsek során csa-
patunk nagyon jól szerepelt. 
Csapatunkat a magabiztos, tak-
tikus, de ha kellett önfeláldozó, 
harcos játék jellemezte és ha 
ezek sem segítettek, akkor ka-
pusunk remek védéseinek kö-
szönhetően, veretlenül, három 
győzelemmel megszereztük a 
csoportelsőséget. Ezzel lehető-
séget kaptunk arra, hogy a má-
sik csoport első helyezettével, a 
Jánoshalmi FC-vel játszhatunk 
a döntőben az I. helyért.

te a torna 2. helyét.  
Egyéni különdíjak:
- a legjobb kapus címet Oravecz 

Tamás Kunfehértó KSE labdarú-
gója érdemelte ki.

Résztvevő játékosok: Oravecz 
Tamás, Bozsóki Viktor, Szklár 
Dávid, Szabó Tamás, Torma Dá-
niel, Babud Tamás, Török Zsolt, 
Hunyadi Krisztián, Vágvölgyi 
Dominik, Suba László, Fekete 
Szabolcs, Huszár Ferenc, Kecs-
kés Dávid, Nagy Zoltán.

Gratulálunk, további sikeres já-
tékot! Hajrá KSE!

hír:Nagy István

A Sporttábor emeleti rendezvényterme
egész évben kiváló helyszín 

családi rendezvények, esküvők, 
osztálytalálkozók és egyéb 

rendezvények lebonyolítására. 

A legifjabbak

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

Monda Nóra

Balogh Boglárka


