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Újabb sportlétesítményt avattunk

Április végén újabb sportlétesít-
ménnyel gyarapodott községünk, a 
hónap utolsó napján került átadás-
ra a Sporttábor területén megépült 
műfüves labdarúgó pálya. Nagysza-
bású ünnepség és futballtorna kísér-
te a hivatalos átadást.

Az ünnepségre Kunfehértó színe-
ibe öltözött a pálya és környezete, 
melyen elsőként Huszár Zoltán pol-
gármester köszöntötte a megjelen-
teket. Beszédében elmondta, hogy 
a Magyar Labdarúgó Szövetség pá-
lyaépítési programjának keretében 
nyertünk támogatást a pálya meg-
építésére. Az MLSZ a beruházás 70 
%-át biztosította Tao forrásból, az 
önkormányzat pedig a fennmara-
dó 30%-ot vállalta önrészként. Ki-
emelte, hogy községünk vezetése 
nagyon fontosnak tartja a sportcé-
lú fejlesztéseket, melyek nagy szere-
pet játszanak az egészséges életmód 
kialakításában, valamint a lehetősé-
get biztosít a fiataloknak a szabad-
idő értelmes eltöltésére. Ezután Bá-
nyai Gábor országgyűlési képviselő, 
Mészöly Kálmán, a „Szőke Szik-
la”, és Szabó Mihály, az MLSZ 
Bács-Kiskun megyei Igazgatóságá-

nak képviselője beszélt a sport fon-
tosságáról, a beruházás adta nagy-
szerű lehetőségekről. A köszöntő 
beszédek után került sor a nemze-
ti színű szalag átvágására és a pálya 
birtokbavételére. A program a helyi 
Általános Iskola tanulóinak bemu-
tatójával folytatódott. A gyerekek 
és a felkészítő tanárok igazán kitet-
tek magukért, színvonalas műsorral 
kedveskedtek az érdeklődőknek.

Ezután a Halas-Fitness Egyesület 
látványos bemutatója színesítette 
a programot. Délután végre a focié 
lett a főszerep és a futballisták is fel-
avatták a pályát. 

Először az U-11-es csapatok, a 
kiskunhalasi Szilády Rfc, Mélykút 
és Kunfehértó játszottak.

Eredmények: 1.Szilády Rfc, 
2.Mélykút, 3.Kunfehértó

Gólkirály: Szuromi Vajk (Szilá-

dy Rfc) 
Legjobb mezőnyjátékos: Filipo-

vics Adrián (Mélykút) 
Legjobb kapus: Lajkó Levente 

Nimród (Kunfehértó)
Ezután női kispályás labdarúgó 

torna következett a Jánoshalma-So-
roksár és a kiskunhalasi Szilády Rfc 
részvételével.

Eredmények: 1.Szilády Rfc, 2. 
Jánoshalma-Soroksár

Gólkirály: Nyitrai Nóra (Szilády 
Rfc) 

Legjobb mezőnyjátékos: Mráz 
Alexandra (Jánoshalama-Soroksár) 

Legjobb kapus: Szabó Petra (Szi-
lády Rfc) 

A rendezvényt a „Testvértelepü-
lések (Disznajó, Orom, Kunfe-
hértó) egymás ellen, egymásért” 
kispályás labdarúgó villám tornája 
zárta. A mérkőzések játékvezetője 
Éles István volt, aki humoros kiszó-
lásaival kellőképp fokozta a barát-

ságos mérkőzés hangulatát.
Eredmények: 1. Orom, 2. Kunfe-

hértó, 3.Disznajó
A nap végén mindenki kipróbál-

hatta a focipályát, késő estig rúgták 
a bőrt a helyi gyerekek.

Kunfehértó igazán megadta mód-
ját a pálya felavatásának, a falu ap-
raja-és nagyja megmozdult a jó cél 
érdekében.

Reméljük, hogy minden pálya-
használó kicsit sajátjának érzi a be-
ruházást és a házirendet betartva 
közösen elérhetjük, hogy a pályá-
ban még sokáig örömét lelje min-
den sportszerető ember. 

A pálya bérleti díja:
3.500 ft/óra vagy 5.000 ft/óra 

(világítással)
Nyitva tartás: hétfőtől-vasárna-

pig 8-22 óráig
Pályafoglalás: 30/944-1987

Fotók:Ferincz János
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Egyéniség, stílus…
Ha meghalljuk ezt a két szót, 

nagyon sok minden juthat 
eszünkbe: öltözködés, viselke-
désformák, beszédmód, gyönyö-
rű épületek (pld. Makovecz Im-
re organikus alkotásai), sőt akár 
egy-egy mesterszakácsnak/séf-
nek az életműve.

A filmek világában is elmerülhe-
tünk, remek példákat találni…

Ha meghalljuk Várkonyi Zol-
tán (1912-1979) nevét, a hí-
res filmrendező filmjeinek a szí-
nészvezetése, képi világa egyből 
eszünkbe jut, gondoljunk csak 
A kőszívű ember fiai, a Kárpá-
thy Zoltán vagy Az egri csilla-
gok című opuszokra. Többek 

között…
Sergio Leone (1929-1989) al-

kotásairól csak azt tudom leírni: 
„képbe szőtt költészet”…

Aki látta a Volt egyszer egy 
Vadnyugatot, A jó, a rossz és a 
csúf című westerneket, vagy a 
Volt egyszer egy Amerika című 
gengszterfilmet, nem kételke-
dik az olasz mester egyéni stílu-
sában: a lenyűgöző képi világ-
ban,  a megdöbbentően hiteles 
színészválasztásban, a váratlan 
fordulatokban, a földi vagy akár 
a Sors általi igazságszolgáltatás 
tanításában.

Miért is írtam a fentieket?
Felső tagozatosoknak tanítok 

irodalmat, s ez bizony azzal a 
kellemes (remélhetőleg kevesek-
nek kellemetlen) tanulói köte-
lességgel is jár, hogy bizony idő-
ről időre fogalmazásokat is kell 
írni.

A tanárnak meg természetesen 
kijavítani, de akár hiszik, akár 
nem, ez számomra örömteli te-
vékenység: ahogy nincs két egy-
forma gyermek, úgy nincs két 
egyforma írás, ami híven tük-
rözi írója gondolatvilágát, hét-
köznapjainak örömeit-bánatait, 
sokszor az Élet dolgairól alko-
tott véleményét...

E munkáknak a műfaja előre, 
központilag meghatározott (el-

beszélés, leírás, jellemzés, ismer-
tetés, levél, összehasonlító elem-
zés, stb.), azonban a kidolgozás 
szerkesztése (gondoljunk csak a 
kötelező vázlatra), hangneme, 
stílusa már abszolút az egyéni 
munka eredménye.

Hadd következzen egy-egy fo-
galmazás 2016 tavaszának a 
terméséből!

Iskolánk hetedikeseinek elbe-
szélést kellett írni jellemzéssel: 
azt hiszem, megállapíthatjuk, 
hogy a 13 éves alkotóknak már 
van egyénisége, stílusa, vagy ha 
úgy tetszik: egyéni stílusa.

hír: Stammer József 
magyartanár

Pfendler Emese: Lapos vacsora
I. Éhes vagyok!
II.a,Tökéletes vacsora
   b, Hol a tej?
   c, COOP, a megmentő…
   d, Gyerünk a konyhába!
III. Elfogyott...
Fél órája értem haza a suliból. Persze nem álltam neki tanulni, 

elővettem a könyvem, és elkezdtem olvasni. Mivel érdekelt, ami 
benne íródott, belemerültem, csak a gyomrom kordulása zökken-
tett ki a képzelet világából. Mit egyek?

Felkeltem a fotelból, letettem a könyvem a dohányzóasztalra 
és megtámadtam a konyhát. Először megnézegettem a pult felet-
ti szekrényeket nasi után kutatva, és rájöttem, hogy nincs semmi 
értelmes. Megvizsgáltam a hűtő belsejét: kongott. Pedig megkér-
tem anyut, hogy vásároljon be a hazafelé vezető útján a munká-
ból. Hát nem jött össze neki. Miközben ezen elmélkedtem, a hát-
térben duruzsoló TV-re lettem figyelmes.

--A tejet beleöntjük a keverékbe, és fokozatosan hígítjuk ve-
le....ennyi az egész! Már lehet is sütni!--mondta lelkesen ben-
ne a szakács.

Tényleg! Palacsinta! Ez lesz az! Azt már úgyis rég ettem! Ma la-
posat fogok vacsorázni, az biztos.

Ahogy beugrott az ötlet, elkezdtem a polcokról gyűjtögetni ösz-
sze a hozzávalókat. Liszt, tojás, tej.....hol a tej? Párszor végig-
vittem a tekintetem a hűtő minden szegletén, de nem változott 
semmi.

--Anyu! Nincs tej! Miért nem vettél?
--Hát kislányom, nem volt rá időm, azért. Akkor most te mész 

el.
--De már bezárt minden! Hat óra!
--Van egy mini COOP bolt a sarkon. Ott nyolcig nyitva 

vannak.
--Akkor oda elmentem! Szia anyu!--kiabáltam neki, mert a ház 

másik szegletében pakolászott.

 Felhúztam a kabátom, barna sapkám és még megnéztem, hogy 
van-e egy kis apró a zsebemben. Volt, szóval már indulhattam is. 
Ahogy kiléptem az ajtón, megcsapott a friss, tavaszi illat. Meg-
nyugvással töltött el a fákon ücsörgő madarak csicsergése. Jó idő 
volt, a napot csak néhol gomolygó felhők takarták el. Le is vet-
tem a sapim, mert csak izzasztotta a fejemet. Azért a kabátot 
még elviseltem magamon, mert fújt a szél, be is cipzároztam. Rö-
vid idő alatt odaértem, benyitottam, és az ajtón lévő pici szer-
kentyű csengéssel jelezte, hogy van egy vásárló. Megkerestem a 
tejtermékes polcot, és már előttem sorakoztak a különböző már-
kájú tejesdobozok. Kiválasztottam egy mizósat, és mentem fi-
zetni. Előttem csak egy alacsony néni állt, kezében egy zacskó 
kenyérrel. Ő gyorsan végzett a pénztárnál, és én következtem. 
Alaposan végigmértem a pénztárost. Piros boltoskötényt viselt. 
Fekete, néhol szürkülő foltokkal ellátott haja kontyba volt köt-
ve a feje tetején. Arca vonalai kerekek voltak, szemei halványké-
ken és kimerülten csillogtak. Vékony, íves szája beszédre nyílt, 
miután lehúzta a tejet.

--Tessék, szívem.
--Köszönöm! Viszlát!
Otthon kipakoltam a maradék hozzávalókat, gyorsan összeke-

vertem, hígítottam tejjel, és megsütöttem olívaolajos előmelegí-
tett serpenyőben. Tizennégy darab lett, nem terveztem többre. 
Magamnak betekertem két nutellásat és két baracklekvárosat, 
bár ez attól függ, milyen van otthon, szóval a kedvenceimet.

 Amilyen éhes voltam,  olyan gyorsan megettem a tányérom 
tartalmát. Kimentem a konyhába azzal a reménnyel, hogy talá-
lok még egyet. Meglepődötten konstatáltam az üres tálcát, ami-
re a már nem létező tekercsek lettek rakva. Elnéztem a nappali-
ba, és láttam az elégedetten majszoló testvéreimet a kanapén, és 
anyánál is volt egy palacsinta.

--Jól sikerült ám!--nézett rám.
--Akkor meg vagyok elégedve. Jó étvágyat nektek!--boldogan 

néztem a jóllakott arcokat, és én is leültem közéjük.
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Bak Boglárka: Jobb, mint a szendvics!

Bankos Enikő Emese: Szőrgombócok

I. Legyen ma valami más!
II. a) Mik is a hozzávalók?
b) De a tej hol van?
c) Boltos néni.
d) Sokféle ízesítés.
III. Köszönöm a vacsorát!
 Egyik este vacsorát szerettem volna készíteni. Először szendvicsre 

gondoltam, de ma valami mást akartam.
 Meglett a választottam: palacsinta lesz ma a főfogás! Viszont a 

hozzávalókban nem voltam biztos.
--Anya, légy szíves, diktáld le a palacsinta hozzávalóit!—mondtam 

anyának a telefonba.
--Persze, akkor mondom is: tojás, tej, liszt, szénsavas ásványvíz, 

cukor és egy csipet só. Nézd meg, hogy mindenből van-e otthon!
--Oké, megyek – mondtam, miközben már indultam is a spájzba.
Először a hűtő következett. Jó, van benne elég tojás. Aztán a pol-

cokhoz mentem. Szuper, itt a cukor, a szénsavas ásványvíz, a liszt, 
sőt, még a só is, igaz, abból csak egy csipetnyi kell. Na, de biztos, 
hogy minden megvan? Megnéztem a cetlit, amire felírtam a pala-
csinta egyvelegét. Átfuttattam rajta a szemem és arra kellett rájön-
nöm, hogy tej nincs itthon. Gyorsan kisiettem az előszobába, föl-
kaptam a kabátom, amiben pont annyi visszajáró maradt az előző 
vásárlásomból, amennyi elég egy doboz tejre. Elköszöntem anyától 
és elfutottam a boltba.

Bementem, jó estét kívántam és már mentem is a hűtőhöz. Igaz, 

hogy a dobozos tejet nem kell hűteni felbontásig, végül a frigónál 
kötöttem ki, mert az közelebb volt. Igen, ezzel megspóroltam mind 
a három másodpercet, míg a polcokig sétáltam volna…Viszont sem 
a hűtőben, sem a polcoknál nem volt tej. Ennyit az időspórolásról. 
Odamentem a boltos nénihez, akinek festett, sötétbarna haja min-
den alkalommal, mikor láttam, fénylett a lámpánál. Világoskék sze-
mét kiemelte sötét bőre. Majdnem alacsonyabb volt, mint én. Min-
dig türelmesen várta a kasszához érkező termékeket. Segítőkész, 
talpraesett és kedves volt mindenkivel, aki a boltjába érkezett, ki-
vétel nélkül. Mikor odaértem elé, épp egy rakat dobozos tejet ho-
zott ki a raktárból.

--Mit szeretnél, bogaram? – kérdezte mosolyogva.
--Éppen meg szerettem volna kérdezni, hogy hol vannak a tejes 

dobozok – mondtam fáradtan elmosolyodva.
--Hát ez itt a kezemben a friss szállítmány. Vegyél le egyet!
Úgy is tettem, majd miután végeztem a pénztárnál, hazamentem.
Már mindennel készen voltam, összekevertem, megsütöttem a 

mai vacsorát. Csak az ízesítés maradt hátra. Ebben az egy dolog-
ban azért segített anya. Lett nutellás, kakaós, baracklekváros és még 
vaníliás is. Mikor mindegyiket fölcsavartam, fölsorakoztattam őket 
egy nagy tányérra. A friss finomság ott gőzölgött az asztalon!

Mindenki odaült a tányér elé, aztán behabzsolta az egész rakat 
palacsintát. Roli, anya és apa egy századmásodperces késéssel, egy-
más után, mosolyogva mondta: „Köszönöm a vacsorát!”. Én pedig 
azt feleltem: „Szívesen!”.

I. ,, Mozog az udvar”!
II. a, Heten, mint a gonoszok.
      b, Csajmacskák!
      c, Kandúrpandúrok
      d, Megéri csalni? Játékszabályok.
      e, Segítséééééég!
III. Mint egy nagy család…
A kunfehértói kis házunkban soha nem áll meg az élet. Legalább 

is egy kutyával, egy kakassal, hat tyúkkal és tizennégy macskával 
azt hiszem, mondhatjuk így is. Onnan tudják általában az embe-
rek, hogy jön a tavasz, hogy zöldülnek a fák, jönnek a költöző ma-
darak bla- bla- bla. Ám egy dolgot mindenki kifelejt a tavasz köze-
ledtének megjóslásából: a KUTYÁKAT és a MACSKÁKAT! Igen, 
a kutyákat és a macskákat! Ugyanis ezekben a kis szőrgombócok-
ban igazi jós veszett el. Anyukámmal megfigyeltük, hogy amikor ta-
vaszodik, ,,mozog az udvar”, ami alatt annyit kell érteni: ugrálnak, 
futkároznak kedvenceink. Pamacs, a padlócirkáló házőrzőnk pedig 
egyre több időt tölt kint puha, meleg vackán kívül.

Van az a mondás: Heten vannak, mint a gonoszok. Ezalatt én kis 
kedvenceinkre gondolok. Tizennégyen vannak ugyan, de ez a szám 
megoszlik. Hét bent és hét kint. Hét lány és hét fiú. Tökéletes ará-
nyok. ..

A benti lányok: himalája perzsa királynőnk, Molly, aki pihe- puha 
bundácskájával és égszínkék szemeivel igazi különlegesség; a cson-
kafarkú fehér- cirmos Kitti (az én cicám), Az indurka- pindurka cir-
mos Nünüke, és a fekete ,,puma logós” cica: Manó. Kintiek: a fél-
perzsa ,, vándor cica” Luca, a félszemű, mégis legjobban vadászó 

trikolor: Nyomi ( félreértés ne essék, nem a szeme miatt kapta ne-
vét), és a félénk ,, napközis” Cirmi ( mondanom sem kell, milyen 
színű), aki eleinte csak finom falatkákért járt át hozzánk.

Benti fiúk: a fekete- barna cirmokkal rendelkező mamlasz Tomi, 
aki a maga öt kilójával messze viszi a pálmát; a fekete- fehér ,, har-
cos”: Maszat, a szintén cirmos Pocak. Kintiek: a koromfeketék ko-
romfeketéje, a makacs és gőgös: Szutyi, a fehér- cirmos fiúcska: Bu-
borék, az igazi vöröske: Géza, valamint a lomha, lufi fejű, nyugodt 
nagypapa (megjegyzem, ő is cirmos): Gizmó.

,, Szabályokhoz” kötjük cicáinkat, biztonságuk és jóllétük ér-
dekében. Először is a kicsik, Pocak és Nünü; nappal kint lehetnek, 
de az éjszakákat még a házban töltik, míg nagyobbak nem lesznek. 
Vagy például Kitti és Molly csak akkor mehetnek ki, ha rajtuk van 
a cicahám. Továbbá mindenki, kintiek és bentiek egyenlően három-
szor kapnak naponta enni. A kintieket, pedig ha tényleg nagyon hi-
deg van télen, akkor szoktuk őket beengedni, mert szobatiszták. 

Reggel, vagy bármikor, ha el akarunk menni otthonról, egy egész 
,,riadóosztagot” kell ,,kikapcsolnunk”. Na és, vajon mivel…? Étellel! 
Még mielőtt elindulnánk, a következő négy lépést kell követnünk:

1. Kinyitjuk az ajtót
2.  2. Kiszórjuk a tápot. 
3.  3. Kb. két percünk van, amíg elfogy az étel.
4.  4. Futááááás!
Hát igen… Így élünk, és tökéletesen megvagyunk így együtt. Min-

dennapi kikapcsolódásunk az otthonon kívül: hallgatni kis kedven-
ceink halk dorombolását és persze nézni cuki, őrült kis játékukat, 
amivel napról- napra elvarázsolnak bennünket.
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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.   

                                        ______________________________

A „Kisnyelvészek” és „Kismatematikusok” 
versenyének döntője

Az általános iskola 3. és 4. 
osztályos tanulói közül 15-en 
neveztek be a Kisiskolák „Kis-
nyelvész” és „Kismatematikus” 
levelezős versenyére. Négy for-
duló után a két osztály legjobb-
jai meghívást kaptak a Kár-
pát-medencei kisiskoláknak 
szervezett döntőre, Ágasegyhá-
zára. A magyarországi kisdiákok 
mellett Szlovákiából, Erdélyből 
és Szerbiából is érkeztek gyer-
mekek a versenyre. 

Az egy órás versenyen igen ne-
héz feladatok vártak rájuk, de 
mind a négyen becsülettel helyt-
álltak. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy Németh Gergő 3. osztályos 
tanuló a matematikusok között 
a 2. helyezést érte el. Szívből 
gratulálunk neki és a többieknek 
is: Szanyi Cintiának, Banka Do-
rinának és Horváth Zoltánnak, 
hogy eljutottak idáig és öregbí-
tették iskolánk hírnevét.

hír: Fischer Lászlóné

Országos Honismereti 
Verseny 2015-16

Már második éve vesznek részt 
iskolánk történelem iránt érdek-
lődő tanulói ezen a versenyen.

A „többfordulós feladatözön” 
bizony feladta a leckét, hiszen 
a régmúlt kifejezései, eszközei, 
(pld. motolla, lajbi, szekernye, 
csutora) a maitól sokszor tel-
jesen eltérő munkaformái ala-
pos kutatást, utána olvasást 
igényeltek.

Most már tudjuk, hogy a gáni-
ca, dödölle, a krumplisterc 
ugyanannak a Zala-vasi tájé-
telnek a nevei…A skanzenek, 
múzeumok, természetvédelmi 
körzetek világában is kalandoz-
tunk, épületektől, tárgyaktól, a 
ragadozó madarakon át a radar-
csillagászatig. (ez utóbbi Hold-
radar-kísérlet, melynek lényege, 
hogy a Földről a Holdra küldött 
radarjelek visszaverődését érzé-
keljék—Bay Zoltán nevéhez fű-
ződik.) Jó volt gyönyörködni 
Munkácsy Mihály, Rippl-Rónai 
József, Szinyei Merse Pál, avagy 

Csontváry Kosztka Tivadar cso-
dálatos munkáiban.

Bizony, sokszor kellett „fel-
lapoznunk” a Hungarikumok 
Gyűjteményét, hogy választ ta-
láljunk egy-egy kérdésre…

Szép eredmények születtek:
Csala Krisztián (5.o.): megyei- 

és országos I. helyezést ért el, 
jutalma egy tablet 

Kecskeméti Ildikó (5.o.): me-
gyei 2. hely--oklevél

Horváth Andrea Gyöngyvér 
(5.o.): megyei 7. hely—oklevél

Erdélyi Tímea (6.o.) megyei- 
és országos I. helyezést ért el, 
jutalma honismereti játék

Bodicsi Gábor (6.o.): megyei 
8.hely—oklevél

Bak Boglárka (7.o.): megyei 4. 
hely, országos 11. hely—oklevél

Banka Attila Konrád (7.o.): 
megyei 5. hely, országos 17. 
hely—oklevél

Pfendler Emese (7.o.): megyei 
8. hely—oklevél

 Hír: Stammer József
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Védőnő ajánlja
Emlőrákról, szűréséről, és a rendszeres önvizsgálat fontosságáról 

Az emlőrák Magyarországon a 
nők egyik leggyakoribb betegsé-
ge, a női rákbetegeknek mindegy 
harmada emlőrákos. A betegség 
kezdeti szakaszában nagy esély 
van arra, hogy az időben ész-
lelt elváltozást csaknem nyom-
talanul eltávolítsák, erre minden 
egyes héttel csökken az esély. 
Gyanú esetén a választható leg-
rosszabb taktika: a halogatás.

Tévhit az, hogy csak a nők-
nél fordulhat elő ez a betegség, 
ritka ugyan, de férfiakban is 
megjelenhet.  

A mellrák kialakulása pon-
tosan nem ismert, de az biz-
tos, hogy külső és belső ténye-
zők együttes hatása felelős érte. 
Külső tényezők lehetnek példá-
ul a különböző sugárterhelések, 
mint a mellkast érintő besugár-
zás, munkahelyi sugárártalmak 
stb. Azonban a betegség döntő 
kockázati tényezőit tehát a női 
szervezet alapvetően magában 
hordozza. Az egyik legfonto-
sabb kockázati tényező az élet-
kor, ennek előrehaladtával nő a 
daganat megjelenésének valószí-
nűsége.  Arányában 50-60 éves 
kor közötti nőknél fordul elő 
legnagyobb gyakorisággal, ám 
a 40 év alatti nőknél is számos 
esetben diagnosztizáltak már 
emlőtumort. 

Azoknak, akiknek a család-
jában már fordult elő mellrák, 
esetleg más nőgyógyászati daga-
nat, a fokozott kockázatot vise-
lők táborába tartoznak. Kutatók 
immár azonosították az emlőrá-
kért valószínűsíthetően felelőssé 
tehető gént is, amelyet az emlő-
rákos esetek egy részében ki tud-
nak mutatni. 

A belső kockázati tényezők má-
sik nagy kategóriáját a női nemi 
hormonnal, az ösztrogénnel való 
összefüggés hordozza. 

Mint csaknem minden daga-
nattípus esetén, az emlőrák ki-
alakulásának kockázatát is 
befolyásolja az életmód. A koc-
kázatot növeli az elhízás, az ülő 
életvitel, s az alkoholizmus.

Nem lehet eléggé hangsúlyoz-
ni, hogy milyen fontosak a szű-
rővizsgálatok, ugyanis az emlő-
rák, korai szakaszában teljesen 
tünetmentes, csak szűrővizs-
gálattal fedezhető fel. A mam-
mográfiás szűrés igen megbíz-
ható röntgenvizsgálatból áll, 
amely az emlő átvilágítással va-
ló ellenőrzésre szolgál. A mam-
mográfiás szűrés fájdalommen-
tes, ingyenes, s az öltözőben 
eltöltött idővel együtt sem tart 
tovább húsz percnél. Koráb-
ban Baján volt lehetőség közsé-
günkből részt venni a mammog-

ráfiai vizsgálaton. Jó hír viszont, 
hogy jelenleg már  közelebb, Kis-
kunhalason is elvégzésre kerül a 
vizsgálat. A szűrővizsgálat idő-
pontjáról időben értesítjük az 
érintetteket!

Nagyon fontos a rendszeres ön-
vizsgálat! Minél korábban kezd-
jük, annál könnyebben épül be 
ez a szokás az életünkbe, de leg-
később 20 éves kortól, havonta 
egyszer, lehetőleg a menstruációs 
periódust követően kell elvégez-
ni, amikor a mell nem érzékeny 
vagy duzzadt (a menstruáció le-
zajlását követő hétvége a célsze-
rű időpont, amikor az emlő a 
legpuhább és a legkönnyebben 
áttapintható).

Ha menstruáció nem rendsze-
res, vagy változó korban vizsgál-
ja melleit minden hónapban le-
hetőleg ugyanazon a napon. 

Önvizsgálat menete:
* Megtekintés: tükör elé állva 

meg kell figyelni, hogy látható-
e bármilyen eltérés, nagyságban, 
bőr behúzódása, megvastagodá-
sa. Minden irányból meg kell te-
kinteni, felemelt, leengedett, és 

csípőre tett kézzel is. 
* Tapintásos vizsgálat: Emelje 

fel a bal karját, a jobb kezével, 
zárt ujjakkal, körkörös mozdula-
tokkal tapintsa át a bal mellet. 
Ezután a jobb oldalt is át kell 

vizsgálni 
ugyanígy. 

A tapin-
tásos vizs-
gálatot még 
fekve, a ka-
rokat fel-
emelve, 
mindkét ol-
dalon szin-
tén célszerű 
elvégezni, 
mert a gra-
vitáció ha-
tására így 
mélyebb ré-
tegek is át-
tapintható-
vá válnak. 

* Fontos 
az emlő és 
a hónalj kö-
zötti terü-
let alapos 
átvizsgálá-
sa is. Ezt 
szintén fel-
emelt, majd 

leengedett karral végezzük. 
* Végül a mellbimbó vizsgála-

ta történik. Enyhe nyomásával 
megfigyeljük nem mutatkozik-e 
váladékozás.

Mikor kell orvoshoz fordulni? 
* ha csomó tapintható a 

mellben,
* ha alakja torzult, véresen 

váladékozik, 
* ha a hónaljban több, kisebb 

csomó tapintható,
* ha a bimbó vagy emlő bőre 

behúzódik,
* ha a mellbimbó duzzadt, ki-

pirosodott, viszket,
* vagy ha bármilyen olyan seb 

megjelenik a mellen, amelynek 
oka nem tisztázott. 

Az önellenőrzés mellett, külö-
nösen fontos a rendszeres orvo-
si ellenőrzés is! A kettő együtt a 
leghatékonyabb!

hír: 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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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

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2016-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

Novemberi számunkban interjút olvashattak Nagyné Rózsával, 
aki a sportban találta meg új szenvedélyét. Rózsa tíz éve úgy dön-
tött, a sportot a mindennapi élete szerves részévé teszi és rendsze-
resen futni kezdett. Az elmúlt évtől versenyeken is indult és a sok 
edzés meghozta eredményét, mivel a Budapesten megrendezett Vi-
vicittá városvédő futáson a félmaratoni (21 km) távot sikeresen tel-
jesítette. Rózsa jelenleg a júniusi Tihanyi Félmaratonra vagy más 
néven „Szépfutásra” készül, ami igen komoly kihívást jelent a szint-
különbségek miatt.

Rózsa példája bizonyítja, hogy sohasem késő az életmódváltáshoz, 
a döntés a mi kezünkben van.

Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk!

Anyakönyvi Hírek
Elhunytak:

Pipicz Antal (1951)
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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
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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

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

Vecsernyés Mihály Ferencnét 
a Jókai utca 27-ben, 

aki április 07-én ünnepelte 87.

Muharos Lajosnét 
a Kossuth utca 36-ban, 

aki április 05-én ünnepelte 83.

Kiss Józsefet 
a Kinizsi utca 1-ben, 

aki április 02-án ünnepelte 82.

Verseczki Györgyöt 
az Ady E. utca 24-ben, 

aki április 21-én ünnepelte 82.

Kis-Kurgyis Lajosnét 
a Petőfi utca 43-ban, 

aki április 14-én ünnepelte 81.

Miskolczi Gizellát 
a Kinizsi utca 1-ben, 

aki április17-én ünnepelte 81.

Modok Sándornét 
a Petőfi utca 57-ben, 

aki április 22-én ünnepelte 81.

Molnár Imrénét 
a Rózsa utca 3-ban, 

aki április 30-án ünnepelte 81. 

születésnapját.
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Tájékoztató biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtés rendjéről

Sporthírek
Futball

KUNFEHÉRTÓ KSE-KECEL SENIOR FC  1-1

Hazai góllövő: Doszpod József

CSÓLYOSPÁLOSI FSE-KUNFEHÉRTÓ KSE  1-0

KUNFEHÉRTÓ KSE-KASKANTYÚI FSE  1-3

Hazai góllövő: Bozsóki Viktor

TABDI KSE- KUNFEHÉRTÓ KSE   2-2

Hazai góllövő: Szabó Tamás, Torma Dániel Szabolcs

MEgHÍVó
2016.május 23-án 17 órára

a Községháza Tanácstermébe
FaLUgyŰLÉSRE 

hívjuk a Tisztelt Lakosságot!

Napirendi pontok:
* Beszámoló az elmúlt évben vég-

zett önkormányzati munkáról
* Egyebek

Az FBH-NP Nonprofit KFT. ezúton kívánja tájékoztatni 
a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló 
hulladék díjmentes, a cég által folyamatosan biztosított bio-
lógiailag lebomló zsák és egy kévényi mennyiségben történő 
begyűjtését Kunfehértó területén. A biológiailag lebomló hul-
ladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, 
konyhában keletkező minden szervesanyag tartalmú hulladék 
elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot az in-
gatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjté-
si napon reggel 6 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás idő-
pontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a 
begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel 
mozgatható legyen. A keletkező apró biológiailag lebomló hul-
ladékot pl.: fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, ház-
tartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletke-
ző konyhai és élelmiszermaradék műanyag zsákokban, illetve 
maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben, kévékbe 
kötve kell kihelyezni alkalmanként maximum 0,5 m3 -t. 

Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen for-
mában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal kevere-
dik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szál-
lítják el! 

Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok: 
Kerti hulladék: - kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanye-

sedék, gally - műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, fale-
vél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregda-
rabok, egyéb apró zöldhulladék 

Udvari hulladék: - fűrészpor, faforgács, száraz szalma 
Konyhai hulladék: - zöldség- és gyümölcsmaradványok, ká-

vézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, 
élelmiszermaradék 

Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék 
gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot. A 
biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után 
hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Ér-
deklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunha-
las, Felgyő) beszerezhetik. Amennyiben a biológiailag lebom-
ló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a 
hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében elszállításra, en-
nek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap. 

Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017. január-
jában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön 
értesítjük Önöket. 

zÖLDJáRaT NaPTáR 
Kunfehértó

2016. 

május 23. hétfő

június 20. hétfő

július 18. hétfő

augusztus 15. hétfő

szeptember 12. hétfő

október 10. hétfő

november 7. hétfő

december 5. hétfő

2017.
január 2 és .30. hétfő
február 27. hétfő
március 27. hétfő

április 24. hétfő



2016. május 11. oldalK a l a u z
K u n f e h é r t ó i

Retro majális

Május elsején másodszor ke-
rült megrendezésre a Retro Ma-
jális a Tóparton, Kunfehér-
tó Község Önkormányzatának 
szervezésében. A helyi nagyvál-
lalatokon kívül (Arany Kapu 
Zrt, Faddikorr Kft., Extractum 
Pharma Zrt., A A Labor Kft., 
Coop-Halas Zrt.) a civil szféra is 
nagy számban képviseltette ma-
gát, a Nyugdíjas Klub, a Vörös-
kereszt, a Csalogány Citerazene-
kar, a Nordic Walking csoport, 

valamint a halasi és fehértói mo-
torosok baráti köre is kitelepül-
tek a rendezvényre.

A rendezvényt Huszár Zoltán 
polgármester úr köszöntője indí-
totta, majd Kenyeres Erika reg-
geli tornával mozgatta meg a vál-
lalkozó kedvű résztvevőket.

Ezután a csapatversenyre ke-
rült sor, melyen idén 4 csapat 
képviseltette magát. A csapatok 
játékos feladatokat kaptak, mint 
zsákban futás, kötélhúzás.

A sok mozgás után jól esett az 
ebéd, amit minden csapat maga 
készített el. A délután folyamán 
a helyi óvodások, iskolások és a 
jánoshalmi fitneszcsoport elő-
adását nézhették meg a látoga-
tók, majd a Nyugdíjas Klub mű-
sora zárta a programot.

A fellépésekkel párhuzamosan 
focimérkőzések zajlottak. Há-
rom csapat küzdött a győzele-
mért Nagy István közreműködé-
sével a frissen átadott műfüves 

futballpályán.
Kísérő programelemként a 

Kiskunhalasi Egészségfejleszté-
si Iroda egészségügyi szűréseket 
végzett, a gyerekeknek ingyenes 
ugrálóvárral, trambulinnal ked-
veskedtek a szervezők.

Köszönjük a résztvevőknek, fel-
lépőknek és a segítőknek, hogy 
egy újabb sikeres rendezvényt 
zárhattunk! Reméljük, hogy jö-
vőre még többen kapnak kedvet 
a közös ünnepléshez!



2016. május12. oldal K a l a u z
K u n f e h é r t ó i

Évadnyitó horgászverseny
Szeles nap, finnyás halak, vidám 

hangulat – ez jellemezte a Kunfe-
hértói „Előre” Horgászegyesület 
évadnyitó horgászversenyét, ame-
lyet a kunfehértói II. sz. tavon 
rendeztünk meg - 30 mindenre 
elszánt nevezővel. Felnőtt és ifjú-
sági kategóriában zajlott az évad-
nyitó, melyre – elsőre úgy tűnt – 
a halak nem kaptak meghívót. Az 
erős szél miatt nehezen indult a 
dolog, néhányan hal nélkül zár-
tak, minden keszegért meg kel-
lett küzdeni. Végül pontyok is ho-
rogra akadtak, a győztes, Ragadics 
Ferenc 4,24 kg-os teljesítménnyel 
múlta felül a 3 kg-os keszegzsák-
mánnyal záró Schulder Andrást és 
a szintén keszegeket és kárászokat 

szákba terelő Schulder Jánost. If-
júsági kategóriában az egyesü-
let szakkörös gyerkőcei kitűnő-
en helyt álltak, a vendéghorgász, 
Greksa Bálintot a kunfehértói So-
mogyi Andris előzte meg, ám a 
kategóriát magasan nyerte Bodi-
csi Gabó, aki 1,5 kg-os eredmé-
nyével a felnőttek között is 4. he-
lyet szerzett. Elindult a nevezés a 
grillpartival egybekötött pünkös-
di falunapi kupára, melyet gyer-
mek és felnőtt kategóriában ren-
dezünk meg!

hír: Sarok Krisztián

Nordic Walking 
 

A Holdruta Társaság Nordic 
Walking csapata 2016.április 2-
án Szabadszállási Strázsa-túrán 
vett részt.

A 15 km-es túra útvonala érin-
tette a Felső Kiskunság Ős-Duna 
által épített homokbuckáit, me-
lyet helyenként 45 fokos lejtők, 
szurdokvölgyek tarkítanak. A 
buckákról szép kilátásban gyö-
nyörködhettek a résztvevők. 
Csodálatos élményben volt ré-
szük, ha tehetik jövőre is részt 
kívánnak venni ezen a túrán.

2016.április 16-án pedig a Kis-

kőrös XIII. Petőfi Teljesítmény-
túra 60 km-es kerékpártúráján  
vett részt a csapat.

Az útvonaluk a következő volt: 
Kiskőrös - Csábor - Kaskantyú - 
Csengőd - Akasztó - Kiskőrös.

A résztvevők a 40 km-es szél 
ellenére jóval szintidőn belül tel-
jesítették a távot.

Köszönet a bácsalmási 
SZLHKS Egyesületnek az igen 
jó minőségű és kényelmes túra-
kerékpárokért, valamin Sarok 
Krisztiánnak támogatásért.

hír: Csillag Erzsébet


