
Községi Közéleti havilap    XXii. évfolyam  3. szám   2016. március        Ára: 100 Ft

www.kunfeherto.hu

K a l a u zK a l a u z
u n f e h é r t ó iu n f e h é r t ó i

A Forralt bor készítő 
verseny felhívása 
a 9.oldalon.

Szalai Pál: 
Nőnapi köszöntő

Mi a nő nekünk? Az egész világ 
maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e vi-
lágba léptünk, az első és végtelen 
önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnye-
ink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha 
nem enged el, ő a fény, a meleg és 
minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel 
sem pótolható.

Ahogy tudatunk lassan a világ-
ra nyílik, ő maga is átalakul, 
megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadú-
rok álma, költők ihletője, szerelem 
és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, 
életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, 
kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, 
az apokalipszis kínja és a mennyor-
szág ígérete.

Mindez ő, egy személyben, lelkünk 
másik fele, aki értünk létezik és mi 
őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívá-
nom nekik mindazt a szépet, amit 
érettünk ma és minden nap önként 
megtesznek.

Radnóti Miklós: 
Március

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt
s zajong a március.
A fázós rügy nem bújt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.

Radnóti Miklós: 
Március

Lúdbőrzik nézd a tócsa, vad,
vidám, kamaszfiús
szellőkkel jár a fák alatt
s zajong a március.
A fázós rügy nem bújt ki még,
hálót se sző a pók,
de futnak már a kiscsibék,
sárgás aranygolyók.

Kunfehértó 
valamennyi 

hölgyét nagyon sok 
szeretettel köszöntjük 
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KunfehérTor2016.02.13-án Kunfehértó Kö-
zség Önkormányzata immáron 
másodszor rendezte meg látvány 
disznóvágását, a KunfehérTort. 
Az időjárás nem fogadta kegye-
ibe a rendezvényt, mégis nagyon 
sokan kilátogattak a nap folya-
mán a Tájház udvarába. 

A korán kelők egy igazi falu-
si disznóölés részesei lehettek, a 
szúrásban a disznajói és az oro-
mi testvértelepülés elöljárói se-
gítettek a helyi bölléreknek. A 
pörköléshez hagyományos, fatü-
zelésű pörkölőt is használtak az 
oromi vendégek.

A feldolgozás gyorsan haladt 
Hurtony Sándor, Bozsóki Imre, 
Vancsik Ferenc és Nagy Tibor 
szorgos keze jóvoltából, reggeli-
re már friss sült vér és pecsenye 
várta a kilátogatókat.

A délelőtt folyamán zajlott 
a forralt bor készítő verseny, 
melyre négy csapat adta le a 
nevezését. A szakavatott zsű-

ri –Faddi János, Baráti Péter és 
Mérai Imre- fő szempontként a 
nedűk ízvilágát és megjelenését 
vizsgálták. 

A helyezettek: 
1. Szoci és a Kóóbásztöltők  

„Pajzán Leányka”  
2. Disznajó csapata  „Erdélyi 

ízek”
3.PH Szimpatikusok csapata 

„Fűszeres Vörös Ördög” fantá-

zianevű borukkal 
Jutalmuk egy serleg, oklevél és 

pezsgő volt, amellyel leöblíthet-
ték a verseny izgalmait.

Ebédre finom sült hurkát és 

kolbászt kínáltak savanyúsággal, 
valamit a Delia Kft. (Szabad-
ság téri Zöldségbolt) felajánlása-
ként egy almát vagy mandarint 
kaptak a vendégek. A felajánlást 
ezúton is köszönjük.

Ebéd után az oromi vendégek 
vidám, a disznóöléshez kapcso-
lódó előadását láthatta a közön-
ség, majd a helyi hagyományőrző 
csoport tagjai táncházba invitál-
ták a vállalkozó kedvűeket.

A nap „sztárfellépője” Kaczor 
Feri volt, aki igazán jó hangu-
latú előadással örvendeztette 
meg a nagyszámú publikumot. 
A nagysátor zsúfolásig megtelt, a 
sátor oldalfalát is el kellett húz-
ni, hogy mindenki élvezhesse az 
előadást. A művész úr külön kö-
szöntötte a bajai és a budapes-
ti rajongóit. A műsor végén még 
táncra is perdültek vállalkozó 
kedvűek, majd cd dedikálással 
és fényképezkedéssel búcsúzott 
az énekes.

A műsort a vacsora követte, 

káposzta és savanyú máj volt 
a menü, majd az este további 
részében a Koktél Duó mulatós 
slágereire ropta a nagyérdemű.

A nap során forralt bort és teát 
kínáltak a szervezők, a Vöröske-
reszt jóvoltából pedig a kenyér-
lángos és kalács sült a falu ke-
mencéjében. Tóthné Marika és 
lelkes csapata egész nap sürög-
tek-forogtak, hogy a sok finom-
ság a Vöröskeresztes asztalra 
kerüljön.

Az étkezésekből befolyt bevé-
tel az óvodai Rosszcsontok Ala-
pítvány javára lett felajánlva. Az 
óvoda dolgozói igazán kitettek 
magukért, mind az ételek elké-
szítésében, mind a kiosztásában 
aktívan részt vettek.

A dekorációt Juhász-Vedres-
né Szabó Ibolya készítette, a 
vidám, disznóöléssel kapcsola-
tos rajzok és a díszlet jól illesz-
kedtek a rendezvény jellegéhez, 
a zenéről pedig Csanádi István 

gondoskodott a nagysátorban. A 
segítséget ezúton is köszönjük.

A rendezvény megvalósulá-
sát nagyban segítette a Bethlen 

Gábor Alap támogatása, melyet 
az önkormányzat a „Kunfe-
hérTOR- határon innen és túl” 
című pályázatán nyert. A prog-
ram kitűnő alkalom volt arra, 
hogy a disznajói testvértelepülé-
sünkkel és az oromi küldöttség-
gel még szorosabbra fűzzük eddi-
gi jó kapcsolatunkat, lehetőséget 
adott a magyar és a külhoni ha-
gyományok közös megélésére.

Nagyon köszönjük mindenki-
nek, akik a jótékonysági rendez-

vény sikeréhez hozzájárultak és 
ismét bebizonyosodott, hogy a 
falu közössége képes összefogni 
a jó cél érdekében.
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Önkormányzati hírek

Közérdekű információk
Vízhálózat fertőtlenítése

A Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. tájé-
koztatása szerint Kunfehértón a hálózat fertőt-
lenítése az I. negyedévben március 29. és április 
02. között lesz. Köszönjük szíves megértésüket!

Új helyen 
a kiskunhalasi orvosi ügyelet

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy március 01-től új helyen, 
a Nagy Szeder utca 1. sz. alatt található a gyermek-és felnőtt 
háziorvosi ügyelet. Az ügyeleti ellátás hétköznapokon 16 órától 
másnap reggel 7 óráig, hétvégén péntek 16 órától hétfő reggel 7-
ig, ünnepnapokon 0-24 óráig áll a betegek rendelkezésére.

Kunfehértóért Közalapítvány  18350551-1-03

Kunfehértói Sport Egyesület  19972185-1-03

Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány  18347494-1-03

Rosszcsontok Alapítvány (óvoda)  18347078-1-03

Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete  18357668-1-03

Kunfehértói „Előre” Horgászegyesület  19045205-1-03

Segítse adója 1 %-val 
a helyi civileket!

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kiskunsági Víziköz-
mű Szolgáltató Kft. a 2016. év elején kiadott számláin már 
a szennyvízelvezetést is feltűnteti, és ennek értékét kirója. 
Alapul a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
5874/2015. sz. Határozata szolgál, melyben a hivatal meg-
szabja a köbméterenkénti értéket, az alapdíjat, illetve azt, 
hogy az összegek 2015. október 15- től kerülhetnek kiszám-
lázásra. Az alapdíj nettó értéke 130,- Ft/hó, a szennyvízmeny- 
nyiség a bemenő vízmennyiség alapján kerül kiszámlázásra, 
nettó 396,-Ft/m3 (-10% a rezsicsökkentés miatt) áron.

Felújítások a Gondozási Központban Gyalogosátkelők kialakítása
A Szabadság tér és Rákóczi utca kereszteződésében és az Iskola 

utca Rákóczi utca kereszteződésében is kivitelezésre került a kiala-
kításra kerülő két új gyalogosátkelő kapcsán a beton kifuttatás. A 

Kunfehértó Község Önkormányzata a 2015. évi költségvetésben 
biztosított anyagi hátteret a Gondozási Központ szükséges felújításá-
ra. Az elvégzett munkák többek között a kerítés csere, illetve felújítás, 
az iroda helyiség és a közösségi helyiség laminált parkettával való el-
látása és a teakonyha hidegburkolása voltak. A beépítendő anyagokat 
az Önkormányzat biztosította, a munkát pedig a Kommunális Cso-
port dolgozói végezték, Lukács Tamás csoportvezető irányításával. A 
Szabadság tér felőli kerítés vakolása még a tavasszal megtörténik.  

központban várhatóan, február utolsó hetében felfestésre kerül az 
átkelőhely, míg az iskolánál ezt megelőzi a közvilágítás kiépítése. 
Ennek kivitelezési munkái márciusban történnek meg. 
Hír: Lakatos Tamás Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző
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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.   

                                        ______________________________

Elhunyt:
Kozma László (szül.: 1955.)

Szabó Sándor Ferenc (szül:1954.)
Őszinte részvétünk!

Modok Sándort 
a Petőfi utca 57-ben, 

aki február 18-án 
ünnepelte a 90.

Juhász-Vedres Benőnét 
a Rákóczi utca 1-ben, 

aki február 02-án 
ünnepelte 89.

Hegyi Józsefnét 
a Jókai utca 35-ben, 

aki február 10-én 
ünnepelte 89.

Kozma Lászlót 
az Úttörő tér 1-ben, 

aki február 24-én
 ünnepelte 86.

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

Nemes Jánost 
a Viola utca 12-ben, 

aki február 22-én 
ünnepelte 85.

Trója Ferencnét 
a Kinizsi utca 6-ban, 

aki február 01-én 
ünnepelte 83.

Theisz Péternét 
a Petőfi utca 23-ban, 

aki február 18-án 
ünnepelte 81.

Meggyesi Sándort 
a Rákóczi utca 64-ben, 

aki február 10-én 
ünnepelte 81. 

Házhoz menő 
lomtalanítás
Tisztelt ügyfelünk!

Az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT a korábban meg-
szokott előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy 
meghatározott napon történő lomtalanítás helyett a továbbra is 
évente 1 alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedi-
leg előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően 
- a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált használati tár-
gyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kíván-
ja biztosítani. Ezáltal megtörténik a szolgáltatás színvonalának 
magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos 
maga választhatja meg a számára legmegfelelőbb időpontot.

A 2016-os évben a lomtalanítást március 15. és június 15. közöt-
ti időszakban kérheti az ügyfél előzetes egyeztetést követően. 

Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-20-4019484 telefon-
számon tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügy-
fél partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A 
lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne 
legyen!

A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és a 

kért elszállítási időpontot az FBH-NP Közszolgáltató Nonpro-
fit Kft. munkatársával. 

2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingat-
lan elé a lomhulladékot.

3. az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. szállító járműve 
az egyeztetett napon elszállítja azt.

Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a korábban 
megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, esz-
közök, bútorok. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a ki-
sebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás 
megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve ke-
rülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek 
elszállításra:

* gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék,  egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

* elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, 
hűtőgép…);

* veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
* heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gaz-

dálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.

Tisztelettel:
 FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit KFT

születésnapját.
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Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2016-ban 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

Óvodai Hírek

Nyári zárva tartás 
ideje 

a nagytakarítás 
miatt:

2016.június 20-
július 01-ig

Köszönet

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

Óvodai beiratkozás a 
2016/17. nevelési évre 

a kunfehértói 
Mosolyvár Óvodában: 

2016. május 2-6. 
naponta: 8-15 óráig

helyszín: 
Kunfehértó 

Ady Endre utca 4.
Szükségesek a beiratkozáshoz: 
* szülő  személyi igazolványa, lakcímkártyája
* gyermek születési anyakönyvi kivonata
* gyermek lakcímkártyája
* gyermek TAJ kártyája
* ha van: sajátos nevelési igényt igazoló dokumentum, 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságát 
igazoló dokumentum.
A 2011. évi CXC. törvény 8.§-a szabályozza az óvo-

dába járást:
(1)Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötele-

zettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti 
azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi kör-
zet több településen található, az érintett településeken 
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 
felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozáson vesz részt. 

A legutóbbi községi rendezvényünk, a KunfehérTor az óvodánk 
alapítványát támogatta. Ezúton szeretném megköszönni az óvodá-
sok és munkatársaim nevében is mindenkinek a segítséget: a böllé-
reknek. a szakácsoknak, a Vöröskereszt tagjainak, mindenkinek, aki 
a sütésben, főzésben vagy a kiszolgálásban segített. Köszönet jár a 
rendezvényen megjelenőknek is, hiszen vásárlásaikkal is minket tá-
mogattak. A KunfehérTor sikerét mutatta, hogy sokan érdeklődtek 
a program iránt, megtelt a tájház udvara. Köszönjük.

Harnóczi Erzsébet óvodavezető
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A következő 
Baba-Mama Klub 

március 9-én 10 órakor 
lesz a Művelődési Házban.

Védőnő ajánlja
Égés, forrázás

Az égés, forrázás nagyon gya-
kori balesettípus gyermekkorban 
és az esetek döntő többségében 
mindig figyelmetlenség az oka. 

A balesettípusok közül, az esé-
sek, a közlekedési balesetek és a 
mérgezések után az égések áll-
nak a negyedik helyen, a kór-
házi felvételek gyakoriságának 
szempontjából. A legveszélyez-
tetettebb korosztály a csecse-
mő- és kisdedkor, ilyenkor még 
nem alakul ki a veszélyérzet, a 
mozgás egyre szabadabbá válik, 
egyre több dolgot elérnek és ter-
mészetükből adódóan nagyon 
kíváncsiak. Vannak esetek, ami-
kor a gyerek nem okozója, ha-
nem csak elszenvedője a történé-
seknek. Gyakran előfordul, hogy 
a szülő valamilyen forró italt, 
ételt fogyaszt el úgy, hogy a gye-
reket közben a kezében tartja, 
és egy rossz mozdulat után már 
meg is történik a baleset. 

 Mindig körültekintően járjunk 
el, ha a gyerekek is a közelünk-
ben vannak. Lehetőleg ne fo-
gyasszunk forró ételt vagy italt 
akkor, amikor gyermeket fo-
gunk. Ne hagyjuk az asztal szé-
lén, a földön vagy olyan helyen, 
ahol a gyermekek számára kön-
nyen elérhető.

Főzéskor mindig a tűzhely bel-
ső égőit használjuk, így a gye-
rek kíváncsiságból sem tud be-
lenézni a lábosba és nem rántja 
magára. 

Égést nem csak forró folyadék 
miatt szenvedhetünk el, okoz-
hatja még forró gáz, tűz, forró 
tárgyak, súrlódás, vegyi anya-
gok, elektromosság, sugárzás (pl. 
napsugárzás) Látszik, hogy na-
gyon széles a skála, így rendkí-
vül nehéz a megelőzés. Azonban 
szerencsére rengeteg eszköz áll a 
rendelkezésünkre, amelyet bár-
hol megvásárolhatunk. 

Sok tényező befolyásolhatja 
az égés súlyosságát, például az 
égés mélysége, foka, az érintett 
testfelület nagysága, az életkor 
– a csecsemők, idősek, és bete-
gek veszélyeztetettebbek – va-
lamint, hogy melyik testrészt 
érintett. Minél nagyobb kiterje-
désű az égési sérülés, annál na-
gyobb a veszély a kiszáradásra és 
a fertőzésekre. 

Azonban megesik, hogy hiába 
teszünk meg minden óvintézke-
dést, mégis bekövetkezik a bal-
eset. Mi ilyenkor a teendő?

* Az első és legfontosabb teen-
dő a folyamatos hűtés és a men-
tő hívása! 

* Az érintett testfelületet lehe-
tőleg bőséges folyó vízzel hűtsük 
15-20 percig! Minél  hamarabb 
hűtjük a sérülést, annál kisebb 
lesz a szövetkárosodás. Fontos, 
hogy hideg vízzel, és ne jéggel te-
gyük ezt. Ha jeget teszünk a seb-
re, nagyobb szövetkárosodás lép 
fel. Régi szokás, hogy az égésre 
valamilyen zsiradékot, vagy tej-
fölt javasoltak, azonban ez na-
gyon veszélyes! A sebre kenve 
ezek tárolják a hőt, és rendkívül 
nagy a fertőzésveszély! 

* Távolítsunk el mindent a sé-
rült rész környékéről – óra, gyű-
rű, ruha, ékszer- DE a sebbe ra-
gadt ruhát soha ne tépjük ki! 

* A hűtés után csavarjuk az 
égett felületet TISZTA vizes le-
pedőbe, vagy ruhába, hogy elke-
rüljük a további fertőződést.

A súlyos égési sérüléseknek 
gyakran a gyermek sajnos egész 
életén át viseli a látható követ-
kezményeit. Ezért is fontos, 
hogy legyünk kellően elővigyá-
zatosak, és minél pontosabban, 
és határozottabban járjunk el az 
elsősegélynyújtás során. 

Hír: Sarok Zsófia védőnő

Kunfehértó Község Polgármestere
A közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet
Aljegyzői 

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozatlan idő 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: jegyző he-
lyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény, juttatások: a jogállásra, az illetmény megál-
lapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, valamint az egyéb juttatások tekin-
tetében a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában 
foglaltak az irányadók.
Pályázati feltételek:
§ Magyar állampolgárság
§ Cselekvőképesség
§ Büntetlen előélet
§ Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesí-
tés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés
§ Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási To-
vábbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegű-
nek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
§ Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának 
vállalásáról
§ A pályázat benyújtását megelőzően közigazgatási területen 
szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: jegyzői-aljegyzői mun-
kakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: fényképpel ellátott 
részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Kr. 1. sz. mel-
léklete szerint, végzettséget tanúsító okiratok, bizonyítványok 
másolatai, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány, összeférhetetlenségi nyilatkozat, nyilatkozat, hogy a pá-
lyázati eljárásban résztvevők a személyes adatait megismerhetik 
és kezelhetik.   
A munkakör legkorábban betölthető: 2016. május 1. 
napjától. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31. 
További információ: Huszár Zoltán polgármester, telefon: 
77/507-101.
A pályázat benyújtásának módja: személyesen Huszár Zoltán 
polgármesternek, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címé-
re történő megküldésével (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) 
Kérjük a borítékon feltüntetni: „aljegyzői pályázat”.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
a pályázat elbírálását követően az eredményről valamennyi pá-
lyázót írásban (e-mail) értesítünk.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 7. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kunfeherto.hu, 
Kunfehértói Kalauz, Halasi Tükör, kozigallas.gov.hu,   
Egyéb információ: A polgármester a pályázati eljárás eredmény-
telenné nyilvánításának jogát fenntartja.
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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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Változások a 
növényvédelemben

Sporthírek
MEGYEI III. KÖZÉP - 

labdarúgás - férfi - felnőtt - 
bajnoki - 2015/2016

TAVASZI SORSOLÁS

2016.02.28 vasárnap 14:00

 TÁZLÁR FTSC- KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.03.06 vasárnap 14:30 

 KUNFEHÉRTÓ KSE- CSENGŐD SE

2016.03.12 szombat 14:30 

 KELEBIA KNSK II.- KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.03.19 szombat 15:00 

 KUNFEHÉRTÓ KSE- FÜLÖPJAKABI SE

2016.03.27 vasárnap 16:00 

 SOLTSZENTIMRE KSE- KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.04.02 szombat 16:30 

 SZANKI OBSE- KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.04.09 szombat 16:30 

 KUNFEHÉRTÓ KSE- KECEL SENIOR FC

2016.04.17 vasárnap 17:00 

 CSÓLYOSPÁLOSI FSE - KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.04.23 szombat 17:00 

 KUNFEHÉRTÓ KSE - KASKANTYÚI FSE

2016.04.30 szombat 17:00 

 TABDI KSE - KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.05.07 szombat 17:00 

 KUNFEHÉRTÓ KSE- KISSZÁLLÁSI SC

2016.05.14 szombat 17:00 

 VADKERT FC- KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.05.21 szombat 17:00 

 KUNFEHÉRTÓ KSE- KFC II.-SPARTACUS

2016.05.29 vasárnap 17:00 

 CSÁSZÁRTÖLTÉSI EFSK- KUNFEHÉRTÓ KSE

2016.06.04 szombat 17:00 

 KUNFEHÉRTÓ KSE- JÁSZSZENTLÁSZLÓI SE

Sikeresen indult a tavaszi bajnoki fociszezon. A kunfehértói csa-
pat első mérkőzését idegenben játszotta a Tázlár csapata ellen. 

Az eredmény: Tázlár FTSC - Kunfehértó KSE  2-6
Hazai góllövők:  Doszpod József (4 ), Bozsóki Viktor (1), Torma 

Dániel Szabolcs (1)
Szép volt fiúk, további sikeres bajnokságot!

Hajrá KSE!

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

A jövőben 
kötelező lesz 
a szerződés-
kötés a szak-
irányító és a 
termelő kö-
zött, ameny-
nyiben nö-
vényorvosi 
vény kiál-
lítására ke-
rül sor. Az 
új előírást is 
tartalmazó és 
a növényvédelmi szakirányítók 
munkáját több ponton is érin-
tő rendeletmódosítás 2015. de-
cember 25-én lépett hatályba.

A növényvédelmi tevékeny-
ségről szóló 43/2010. (IV. 23.) 
FVM rendelet módosítása értel-
mében a szakirányító a további-
akban kizárólag olyan személy 
részére állíthat ki növényorvo-
si vényt, akivel a növényvédel-
mi szolgáltatás nyújtásáról írás-
beli szerződést kötött.

A rendelet szerint a szerző-
dés időtartamának legalább egy 
vegetációs időszakot kell fel-
ölelnie, mely az elővetemény 
betakarításától a fő növény be-
takarításáig tart. Amennyiben a 
vegetációs időszak az adott kul-
túra tekintetében (pl. őszi búza, 
őszi káposztarepce) a rendelet 
a hatályba lépésének időpont-
jában már megkezdődött, úgy 
a szerződés időtartama kivé-
telesen rövidebb időszakra is 
szólhat.

A növényvédelmi szolgálta-
tásra vonatkozó szerződés meg-
kötését a szakirányítónak 15 
napon belül a jogszabályban 
leírtaknak megfelelő adattar-
talommal elektronikus úton is 

be kell jelentenie a NÉBIH ál-
tal működtetett internetes felü-
leten. A szerződés megszűnését, 
valamint módosításait ugyan-
ezen a felületen kell a későbbi-
ekben rögzíteni.

Szeretnénk felhívni a figyel-
met arra, hogy a rendelet hatály-
ba lépését követően a hatóság 
egy rövid, átmeneti időszakot 
vezet be, amelyben lehetősé-
get ad a szerződések megköté-
sére, illetve az adatok feltöltésé-
re, amelyre február elsejétől lesz 
lehetőség a NÉBIH honlapján. 
Az ezekkel kapcsolatos ellenőr-
zések március elsejétől kezdőd-
nek el.

Az új rendelkezéssel azt kíván-
juk elérni, hogy a növényvédel-
mi tevékenység ne ad hoc per-
metezésekből álljon, hanem a 
növényvédelmi szakemberek-
nek legyen lehetőségük a meg-
előzésre helyezni a hangsúlyt, 
biztosítva ezzel az integrált nö-
vényvédelem érvényesülését és 
ezáltal csökkenteni a környezet 
növényvédő szer terhelését.

Növény-, Talaj- és 
Agrárkörnyezet-

védelmi Igazgatóság
forrás:www.nebih.gov.hu
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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

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 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
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ZÖLDHULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁS

A Kunfehértói Önkormány-
zat kéri a település belterületi és 
üdülőterületi ingatlantulajdono-
sait, hogy a zöldhulladékot (ág, 
falevél, nyesedék, fű) 2016. áp-
rilis 29-ig helyezzék ki az ingat-
lanok elé. Csak a KÖTEGELT, 
ZSÁKOKBA összerendezett 
hulladékot szállítjuk el. A zöld-
hulladék elszállítás 2016. már-
cius 29-től április 29-ig folya-
matosan történik. Az április 29. 
után kihelyezett hulladékok el-

szállításáról nem tudunk gon-
doskodni. Ettől eltérő időpont-
ban keletkezett zöldhulladékot 
a Depón az illetékes munkatárs 
átveszi. Ebben az esetben a zöld-
hulladék Depóra való kiszállítás-
ról mindenkinek magának kell 
gondoskodnia

Együttműködésüket köszön- 
jük!

Kunfehértó Község 
Önkormányzata    

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

    Havi programajánló:
március 04.  Vadászbál

március 09. Baba-Mama Klub

március 12.  Jótékonysági Óvodabál
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Farsangi futóverseny

A Nordic Walking csoport a Farsangi futóversenyhez kapcsolódva ismét túrázott, a táv ezúttal 10 km volt. A ragyogó idő igazán kedve-
ző volt az idei év első túrájához.     

Az idei futóversenyre is szép számmal érkeztek sportolni vágyók a 
Vöröshajnal utcai gyülekezőpontra, ahol a szervezők a hűvös időre 
való tekintettel forró teával és forralt borral várták a résztvevőket.

Külön öröm volt számunkra, hogy a NORDIC WALKING csapat-
ból is csatlakoztak és vállalkoztak a 3200m-es táv megtételére.

A verseny rajtpontjára a település kisbuszával utaztunk, ahonnan 
a megjelölt úton jutottak el a versenyzők a célba.

Összesített eredmények (oklevél és érem):
GYERMEK korcsoport
ARANY: Lajkó Gábor 13’25”
EZÜST: Csapó András 13’35”
BRONZ: Patocskai Emese 14’10”
FELNŐTT korcsoport
ARANY: Patocskai Tamás 10’11”
EZÜST: Grácz Gergő 10’12”
BRONZ: Patocskai Mátyás 12’35”
Kategória eredmények-(oklevél):
1.GYERMEK kategória
NŐI mezőnyben
1. PATOCSKAI EMESE, 2. SZANYI ZSANETT, 3. KATUS OL-

GA, 4. Horváth Andrea Gyöngyvér, 5. Faragó Natália, 6. Csapó 
Eszter, 7. Tegzes Réka, 8. Szabó Anna

FFI mezőny
1. LAJKÓ GÁBOR, 2. CSAPÓ ANDRÁS, 3. CSAPÓ TAMÁS, 4. 

Bodicsi Gábor, 5. Tárnoki Bendegúz
2. FELNŐTT I. kategória
NŐI mezőny
1. SAROK KATA, 2. CSAPÓNÉ SAROK ENIKŐ

FFI mezőny
1. PATOCSKAI TAMÁS, 2. GRÁC GERGŐ, 3. PATOCSKAI 

MÁTYÁS, 4. Taskovics Sándor, 5. Kovacsev Kristóf, 6. Csapó Ti-
bor, 7. ifj. Tárnoki András

3. FELNŐTT 2. -SENIOR Kategória
NŐI mezőny
1. HAJNAL CSILLA, 2. SZABÓ KÁROLYNÉ
FFI mezőny
1. KESZI JÓZSEF, 2. MÍG KÁROLY és PALÁSI RÓBERT, 3. 

RAJCSÁNY ATTILA
4. Tabajdi József
A legifjabb versenyző: 
Tárnoki Bendegúz (2013)
A legidősebb versenyző: Tabajdi József (1941)
Csoportos résztvevők: NORDIC WALKING csapat
Horváthné Csillag Erzsébet, Horváth Sándor, Szűcs József, Gav-

lik Terézia, Juhászné Ibolya, Óvari Szabolcs, Szántóné Csillag Éva, 
Kissné Szvétek Alíz, Kiss Levente

Majd a kisbusszal utaztunk vissza a kiindulási pontra az ered-
ményhirdetésre és az ebédre, amelyet KOVÁCS LÁSZLÓ főzött a 
résztvevőknek, az ízletes ételt ezúton is köszönjük.

Köszönjük továbbá SZABÓ LÁSZLÓ és TÁRNOKINÉ SÁNDOR 
KITTI bírói munkáját.

Az okleveleket, érmeket, a gyermekeknek a csokoládékat és a kis-
buszt HUSZÁR ZOLTÁN polgármester biztosította számunkra, ezú-
ton is köszönjük támogatását. A TÁMOGATÓKNAK köszönjük.

A résztvevőknek és a díjazottaknak ezúton is GRATULÁLUNK!
VÁRUNK MINDENKIT 2017 FEBRUÁRJÁBAN!
forrás: https://www.facebook.com/kftofarsangifutoverseny

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
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Sztárok az iskolai 
farsangon!

Farsangoltunk

Farsang 
a Nyugdíjas Klubban

Óvodai farsangi bálunkat 2016. 
02. 19-én tartottuk. A gyerekek 
már hetek óta izgatottan várták, 
hogy magukra ölthessék jelme-
zeiket. Ebben az évben az óvó 
nénik is beöltöztek, ami nagyon 
tetszett ovisainknak. A megle-
petés a szülői szervezet ajándé-
ka volt, ami idén a Lyra együttes 
műsora volt. 

2016. február 25-én Jégtö-
rő Mátyás napján farsangoltak 
a Nyugdíjas Klubban is. Ötlete-
sebbnél ötletesebb maskarások 
szórakoztatták a tagokat. Nem 
maradhatott el a finom farsan-
gi fánk sem, melyet a klubta-
gok sütöttek. A talpalávalót Dj. 
Nagy és a számítógép szolgál-

tatta, sajnos a klub házi zenésze 
betegség miatt volt távol, ezúton 
kívánunk jobbulást neki. Termé-
szetesen - a lotyogó eső ellenére- 
nem maradhatott el a kisze bá-
bú égetése sem, várva ezzel a jó 
időt, a tavasz beköszöntét. Gra-
tulálunk a jelmezeseknek!

Hír:Madácsi Erzsébet 

1. hely: Pásztor Péter (Albert 
Einstein)
2. hely: Bernát Marcel (Spartacus)
3. hely: Maruzsa Maja (Cintia 
Diktátor)
4. hely: Erdélyi Fanni és Erdélyi La-
ura (Pa-dö-dő)
5. hely: Patocskai Emese (Pásztor 
Anna)
6. hely: Jenován Petra (Hosszú 
Katinka)

Az eredményhirdetés után három 
előadást tekinthettünk meg. Elő-
ször a 4. osztályosok „Én elmen-
tem a vásárba fél pénzzel…” című 
előadását láthattuk. Ezt követték 
az ötödikesek, akik a buli hangula-
tát fokozták a „Nád a házam teteje 
„kezdetű nótával. Végül a harmadi-

kos lányok (Baranyi Réka, Jenován 
Emma, Kállai Klaudia és Tőzsér 
Alíz) csodálatos keringőt mutattak 
be. Mindezek után eszem-iszom, 
zsákbamacska, tombola, kézműves 
sarok, lufi taposó játék, ping-pong 
labdás tánc és „botoló” és persze 
tánc várta az érdeklődőket. 

A nap végén került sor a süti sütő 
verseny díjazására, ahol a követke-
ző eredmény született:

1. hely: Bényi Franciska
2. hely: Ficsórné Sáfár Anett
3. hely: Nagyné Sikár Csilla
A tombola fődíjak kisorsolása 

után véget ért a mulatság. Egy re-
mek hangulatú, nevetésben, mó-
kázásban gazdag délután volt. Kö-
szönetet mondunk a finom sütikért 
a kedves anyukáknak, a tombolá-

ra felajánlott tortáért a Hunyadi 
cukrászdának, Csala Mónikának a 
konferálásért és még sorolhatnánk 
nagyon sokáig! Mindenkinek kö-
szönet a segítségért!

Hír: Németh Mónika 

Ebben a tanévben nagy megtisz-
teltetés érte iskolánkat. A telet sztá-
rokkal és hírességekkel együtt bú-
csúztathattuk el! Nem beszélve 
arról, hogy közben időutazásban 
is volt részünk. Többek között el-
látogatott hozzánk Albert Einstein, 
Spartacus, Cézár. De itt volt Pász-
tor Anna, Majka, a Padödő és még 
sokan mások. A jelmezversenyen 
a tanárokból és diák önkormány-
zatos tanulókból álló öttagú zsűri 
döntése alapján a következő ered-
mény született:
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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

Születésnapi köszöntõ

A Baba-Mama Klub 
apraja és nagyja

Megszépült a könyvtár

A Művelődési Ház és Könyv-
tár olvasóterme és a kölcsön-
ző tere a régi függönyök helyett 

új, színes szalagfüggönyt ka-
pott, üde színfoltot jelentve a 
helyiségekben.

Február 18-án Modok Sándort 
Petőfi utcai otthonában Huszár 
Zoltán polgármester úr szemé-
lyesen köszöntötte 90. szüle-
tésnapja alkalmából és adta át 
részére a miniszterelnök úr em-
léklapját. Sándor bácsi és fele-
sége meghatottan fogadták a 
köszöntést.

Gratulálunk és további jó egész-
séget kívánunk az ünnepeltnek!    


