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Tisztelt 
Kunfehértóiak!

ünnepüket. Kívánom, hogy ez az ünnepi 
idő akár egyedül,akár szeretteik körében 
töltik a karácsonyt- segítse Önöket iga-
zi kikapcsolódáshoz,testi,szellemi és lelki 
megújuláshoz,feltöltődéshez,hogy az új 
esztendőt új szívvel és újult erővel kezd-
hessük. Kívánok sok ajándékot és korlát-
lan bejglifogyasztást mindenkinek!

Huszár Zoltán Polgármester

Kívánom mindannyi-
uknak, hogy a szeretet 
és a vele együtt járó bé-
kesség tegye széppé az 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
ADOMÁNYGYŰJTÉS KUNFEHÉRTÓN

 Kunfehértó Gondozási Központja felhívással fordul a helyi cégekhez, vállalkozókhoz, magánszemélyekhez, a helyi lakossághoz!   
Kérjük, hogy ki-ki lehetősége szerint különböző felajánlásokkal, adományokkal támogassa a településen élő rászoruló családokat.  Első-
sorban tartós élelmiszert, tisztítószert, játékokat, illetve az ünnepek közeledtével édességet, szaloncukrot, csokoládét várunk. 

 Az adományaikat a Gondozási Központba 2016. december 20. 16-óráig jutassák el, amit az intézmény közreműködésével jutta-
tunk ki a rászoruló családok számára.

„Melegítsük meg, MINDENKI KARÁCSONYÁT” közösen!”
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Márton-napi forgatag

November 11-én ismét ösz-
szegyűlt a község apraja-nagy-
ja a Sportcsarnok előtt, hogy 
megtartsuk immáron hagyomá-
nyosnak mondható Márton-na-
pi lámpás felvonulásunkat. Az 
ötletgazda Bohner Ferencné, 
a Gyermekotthon volt igazga-
tója köszöntötte a megjelente-
ket és a hagyomány eredetéről, 
a Márton-naphoz kapcsoló-
dó népszokásokról mesélt. Ez-
után a vidám, izgatott „kivilá-
gított” menet elindult a Tájház 
felé, ahol a program további ré-
sze zajlott. A vendégeket kemen-
cében sült fahéjas alma, sütőtök 
és libahús falatok, valamint zsí-
ros kenyér és forró tea várta, a 
gyerekek pedig legjobban az el-
rejtett cukorkás libafiguráknak 
örültek. A lámpásversenyre szá-
mos, ötletesebbnél-ötletesebb al-
kotással neveztek a versenyzők, 
így a zsűri nehéz helyzetben 
volt. Az első helyet Lakatos-Kor-
da Hajnalka „Gombaház” lám-
pása szerezte meg.

A Márton-naphoz szervesen 

kapcsolódik az újbor ünnepe, 
melynek kapcsán a Házi Borok 
versenyét hirdették meg a szer-
vezők. A jelentkezők száma itt is 
igen magas volt, a legfinomabb 
nedű Fazekas Csaba kékfrankos 
roséja lett.

A Mosolyvár Óvoda dalok-
kal és körjátékkal, Ádám Dóra 
táncházzal várta az érdeklődő-
ket, valamint játékos vetélkedők 
színesítették az est további ré-
szét, melyet Kenyeres Erika ve-
zényelt le.

A mulatságot tűzzsonglőrök 
látványos műsora zárta, nagy 
sikert aratva a népes közönség 
előtt.

Köszönjük mindenkinek, aki 
hozzájárult a rendezvény sikeres 
lebonyolításához, különösen a 
Kommunális Csoport, a Művelő-
dési Ház és Könyvtár dolgozói-
nak, a Sarok Zsófiának, Maruzsa 
Csillának, Kenyeres Erikának, a 
Vöröskereszt Helyi Szervezeté-
nek, a Mosolyvár Óvoda dolgo-
zóinak, Óvári Szabolcsnak a sok 
segítséget.
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December hónaphoz számos jeles nap 
és népszokás kapcsolódik

December 4. Borbála Napja
A hagyomány szerint Kisázsiában élt és keresztény hitéért meg-

kínzott, majd lefejezett Szent Borbála emlékünnepe. Védőszentje 
volt a bányászoknak, a tüzéreknek, a váraknak. A Luca Naphoz ha-
sonló szokások jellemzik, nem szabadott fonni, varrni, söprögetni, 
a női látogatók fogadása pedig balszerencsét hozott.

December 6. Szent Miklós Napja
A mai Mikulás-napi ajándékozás szokása osztrák eredetű, a váro-

si polgárság közvetítésével jutott a falusi parasztsághoz az 1950-es 
évektől. A Miklós-napi alakoskodásra azonban már korábbi adata-
ink is vannak. Kétféle eredete lehet a szokásnak, egyrészt a férfiak 
bekormozott arccal, kifordított bundában, láncot csörgetve ijeszt-
gették a nőket, másrészt egy középkori diákhagyományra vezethető 
vissza, ahol a püspököt megszemélyesítő figura kérdezgette, fegyel-
mezte és apró ajándékokkal jutalmazta a gyerekeket.

December 13. Luca Napja
Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt vértanúha-

lált. Legendája alapján a szembetegségben, vakságban szenvedők, 
a bűnbánó utcanők és a varrónők patrónusa A legtöbb hiedelem 
és népszokás ehhez a naphoz kapcsolódik, termékenységvarázslást, 
házasság-, halál-, és időjárás-jóslásokat végeztek. Jellemző volt még 
bizonyos női munkák tiltása és a lucaszék elkészítése, valamint a 
lucabúza elvetése. Ezen a napon kezdték csinálni a boszorkány fel-
ismerését biztosító eszközöket, amelyek rendszerint karácsony éj-
szakáján fejeződtek be, ezekre a cselekményekre éppen a hosszadal-
masságuk (tizenhárom napig készülésük) jellemző. 

December 21. Tamás Napja
A népnyelv a ma névünnepét  jegyző apostolt „hitetlen” Tamás-

nak nevezi. Ez a  szólásként is használatos megjelölés onnan ered, 
hogy az evangélium szerint Tamás kételkedett Jézus föltámadásá-
ban.  Nem volt jelen, amikor  a feltámadt Jézus  megjelent a tanítvá-
nyoknak. Amikor beszámoltak Tamásnak róla,  ő azt mondta, csak 
akkor hiszi el a történteket, ha saját szemével és kezével  bizonyí-
tékot talál. Jézus  újra megjelent a tanítványoknak. Ekkor Tamás is  
ott volt. E napot férfijósló szokások jellemezték. Többnyire ekkor 
vágtak disznót, hogy a karácsonyi asztalra bőségesen jusson enniva-
ló. „Hitetlen” Tamás napjához számos  disznóvágással kapcsolatos  
hiedelem  kapcsolódik. Az ekkor vágott  disznó  hája, a „tamásháj”. 
Ez állítólag nem avasodik meg. Ezért aztán gyógyításra igen alkal-
mas. Úgy is  tartották,  hogy ezen a napon pont nem szabad disznót 
vágni, mert aki ezt teszi, annak Tamás minden évben megöli valami 
jószágát. Sokan mézet szenteltettek Tamás napján, mivel az egész 
évben  megfelel baromfibetegségek gyógyítására. Göcsejben úgy tar-
tották, aki ezen a napon disznót vág, annak minden évben valami-
lyen háziállatot kell vágnia ezen a napon, mert különben a jószágok 
közül elhullik valamelyik.

Időjárásjóslásra is felhasználták a Tamás napján leölt hízót: úgy 
tartották, ha nagy a mája, hideg lesz a Karácsony. Jósoltak az ekkor 
leesett hóból is, mert ha Tamás reggelére beborította a tájat, bol-
dog és békés Karácsonyt ígért. A férjre vágyó lányoknak  Tamás elő-
estéjén  kívánatos volt az udvaron a vállukkal rázni a kaput, mert 
ha ilyenkor kutyaugatást hallottak, akkor kérőre számíthattak, mi 
több, az ugatás irányából várhatták életük párját!  Ha pedig elalvás 
előtt férfi alsóneműt rejtettek a párnájuk alá,  még  a  jövendőbeli-
jük személyét is megálmodhatták.

December 24. Ádám-Éva Napja
E napon legfőbb szerepet a karácsonyi asztal jelentette, mely körül 

forgatókönyvszerű cselekmények váltották egymást. A karácsonyfa állí-
tás protestáns, német eredetűnek tartották, hazánkban először a nagy-
gazdák állítottak az 1900-as évektől, de csak jóval később lett általános 
szokás a családoknál. Ezen a napon járnak a betlehemesek (betleheme-
zés), a kántálók (karácsonyi kántálás), ekkor adták elő a paradicsomjá-
tékot, a pásztorok (pásztorok karácsonyi vesszőhordása) ekkor fejező-
dik be az ostyahordás és a kilenc napja tartó szentcsaládjárás. Ádám-Éva 
napján a hagyományoknak megfelelően készítették el a karácsonyi asz-
talt. Jellegzetes karácsonyi ételeket ettek ilyenkor. Az ételek maradékát, 
az ún. karácsonyi morzsát nagy becsben tartották és különböző mági-
kus célra használták fel. A karácsonyfa állításának szokása valószínűleg 
protestáns, német eredetű szokás a 19. században honosodott meg ha-
zánkban. Korábban ún. termőágat vittek a házba. A karácsonyi hiedel-
mek és szokások legfontosabb időpontja karácsony éjszakája.

December 25. Karácsony Napja
A legnagyobb ünnepeken, így Karácsony Napján is tilos volt a munka-

végzés, a kölcsönkérés és kölcsönadás. 

December 26. Karácsony és István Napja
E napon jártak a dunántúli regölők. A gazdáknak jó termést kívántak, 

a legényeket, leányokat összeénekelték. István az egyház első vértanúja, 
államalapító királyunk, Szent István névadó szentje. A magyar nyelv-
területen a leggyakoribb keresztnevek közé tartozott az István. István 
napján a rokonok, szomszédok, ismerősök énekkel, verssel köszöntöt-
ték fel az István nevűeket. A szokást „istvánozásnak” is nevezték. Az 
István köszöntőket a megfelelő nevekkel behelyettesítve más névnapo-
kon is énekelték. A szövegek részint népi eredetűek, részint műköltői 
vagy félnépi alkotások. A névnapköszöntők énekelt és verses köszön-
tők, melyek a parasztság körében a 18. század második felében terjed-
tek el.

December 27. János Napja
Szent János evangélista ünnepe. E naphoz a borszentelés szokása kap-

csolódott, mely a borvidékeken máig él. A szent bornak is - mint min-
den egyéb szentelménynek - mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg em-
bert és állatot gyógyítottak vele. Öntöttek a boroshordókba is, hogy 
ne romoljon el a bor. Szólásként él a Szent János áldása, a búcsúzás-
kor megivott utolsó pohár borral kapcsolatosan. A János név gyakorisá-
ga és a karácsonyi ünnepkörben való naptári helye miatt is kedvelt név-
ünnep. Az István köszöntőkhöz hasonlóan, sok változatban él a magyar 
nyelvterületen.

December 28. Aprószentek Napja
Aprószenteknek a Heródes által a Jézus születése után lemészárolt két 

év alatti fiúgyermekeket nevezték. A napjellemző szokása a vesszőzés, 
amikor a legények, pásztorok lányokat, asszonyokat, gyerekeket „su-
hintottak” meg vesszővel.

December 31. Szilveszter Napja
Az év utolsó napjának szokásai is jellemzően az emberi életre, a jószág 

és a termés bőségére vonatkoztak. A lányok gombócfőzéssel, ólomön-
téssel jósolták meg leendő férjüket.  A mai szilveszteri szokások, mint a 
hangos trombitaszó ősi, mágikus gyökerekhez nyúlnak vissza, melyek 
az ártó, gonosz szellemek elűzését szolgálták.

forrás:www.mek.niif.hu, www.wikipedia.org



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

Bemutatkozik községünk 
új jegyzője

Tisztelettel köszöntöm Kunfehértó 
község lakosait!

Kristóf Andrea vagyok, 2016. no-
vember 1-je óta látom el a jegyzői fel-
adatokat Kunfehértón.  

Gyermekkoromat Kelebián töltöt-
tem, az általános iskolát is itt végez-
tem el, majd a kiskunhalasi Szilády 
Áron Gimnáziumban érettségiztem. 
Diplomát a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közigazgatástudományi 
Karán szereztem igazgatásszervező-
ként. Férjemmel és két gyermekem-
mel 23 év óta Kiskunhalason élek. 
Itt kezdtem el a Polgármesteri Hiva-
talban 2000. november 15-én a köz-
igazgatásban dolgozni, ahol egyre 
nagyobb felelősséggel járó feladato-
kat láttam el, amely jó iskola és gya-
korlatszerzés volt számomra az ön-
kormányzati, illetve hatósági munka 
megismeréséhez. Népesség-nyilván-
tartó, anyakönyvvezető, egyéni vál-
lalkozási ügyintéző, okmányiroda 
vezető, hatósági csoportvezető, szer-
vezési osztályvezető, végül aljegyző 
lettem. A Kunfehértói Polgármes-
teri Hivatalhoz is aljegyzőként ke-

rültem, majd 
Csupity Zoltán 
címzetes főjegy-
ző Úr nyugdíjba 
vonulása után 
pályáztam meg 
és nyertem el, a 
jegyzői státuszt.  
A jegyzői munkát olyan hivatásnak 
érzem, ahol a hivatal vezetőjeként, 
tudásom és tapasztalatom legjavát 
átadhatom a kollégáknak, és együtt, 
egy jól működő csapatban tudjuk se-
gíteni az Önkormányzat munkáját, 
Kunfehértó Község lakosságának 
mindennapi életét meghatározó fel-
adatait.  Célom, hogy a Polgármester 
Úr irányításával segíthessem a tele-
pülés fejlődését, a jövőre vonatkozó-
an megtaláljuk az új lehetőségeket, 
pályázatokat.

Kérem, amennyiben a Hivata-
li ügyintézéssel kapcsolatban prob-
lémáik, kérdéseik merülnek fel, ke-
ressenek fel személyesen, vagy az 
77/507-102 telefonszámon. 

Tisztelettel: 
Kristóf Andrea jegyző

Nyertes pályázatok
A Belügyminisztérium „A tele-

pülési önkormányzatok szociá-
lis célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támoga-
tására” című pályázatán  Kun-
fehértó Község Önkormányzata 
1.333.500 ft vissza nem téríten-
dő támogatást nyert. 

A másik nyertes pályázat a 
„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztése”felhívásra 
beadott kérelmünk, amelyen 
6.000.000 ft vissza nem térí-
tendő támogatást nyertünk. A 
támogatás a január elsejei, kö-
telező csatlakozás feltételeit te-
remti meg önkormányzatunk 
számára.

Iskolai hírek
Mikulásvonattal 

a Fővárosi Nagycirkuszba

Ki látott már fejen álló elefán-
tot, kubai levegőakrobatákat vagy 
perzs, azaz cirkuszi rúdszámot? 
A válasz egyszerű: aki november 
26-án ellátogatott a Mikulásvo-
nattal a Fővárosi Nagycirkuszba. 
De természetesen nem csak eny-
nyi élményben volt részünk. A vo-
naton megérkezett hozzánk a Mi-
kulás és megajándékozta azt, aki 
jó volt. Miután megérkeztünk Rá-
kosrendezőre, különbuszok szál-
lítottak minket a cirkuszhoz. Ott 
beszereztük az előadáshoz nélkü-
lözhetetlen pattogatott kukori-
ca és chips készleteket és kezdőd-

hetett az előadás. A fent említett 
műsorszámokon kívül megismer-
kedhettünk Dimával, egy kicsi fi-
úval, aki egy csodavilágot álmodik 
a porondra. Galambokat, oroszlá-
nokat, erőemelőket, zsonglőröket 
és még sorolhatnám a nemzetkö-
zi csapatból (német, ukrán, olasz, 
kazah, magyar, orosz) álló elő-
adóművészeket. Nem beszélve ar-
ról, hogy láthattuk a High5 nevű 
magyar formációt, akik a Men In 
Black című gumiasztalszámukkal 
elnyerték a XXV. Európai Ifjúsá-
gi Cirkuszfesztivál aranyérmét és 
közönségdíját is. Utazásunk este 
fél 10-kor ért véget, mikor fárad-
tan, telis tele élményekkel értünk 
haza. Ismét jó volt, jó hangulat-
ban telt el ez a nap. 

Köszönet mindenkinek, aki se-
gített! A kedves szülőknek, akik 
szállították a gyerekeket és vi-
gyáztak is rájuk. A pedagógusok-
nak: Kenyeres Erikának és Becze 
Györgyinek, akik szabadidejüket 
nem sajnálva vállalták a kísérők 
szerepét. Illetve köszönet a bu-
szért, ami megkönnyítette a szer-
vezést, lebonyolítást.

Hír:Németh Mónika
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Megyei 
Diákparlament

Állattartók 
figyelmébe!

Tovább erősítettük
 testvér-települési
 kapcsolatainkat

Gólyát láttak

2016. november 22-én került 
megrendezésre Kiskunhalason a 
Bács-Kiskun megyei Diákparla-
ment közgyűlése. A gyűlésen a 
Kunfehértói Általános Iskolát - 
mint a helyi diákönkormányzat 
elnöke- Ragadics Tímea 8. osz-
tályos tanuló képviselte. A fóru-
mon a küldöttek elmondhatták a 
tanulási tapasztalataikat, lehető-
ségeiket. Megvitatták a diákön-
kormányzatok működési tapasz-
talatait, jogaik érvényesülésének 
lehetőségeit, valamint egyéb fel-
merülő problémáikat. Javaslatok 
hangzottak el, olyan kérdések-
ről, amiket érdemes megtárgyal-

ni az Országos Diákparlament 
ülésén.

 Miután az elnök meggyőző-
dött arról, hogy határozatképes 
a közgyűlés, titkos szavazással 
megválasztották azokat a tanu-
lókat, akik megyénket képvise-
lik majd az Országos Diákparla-
ment februári ülésén.

Egy ilyen gyűlésen a tanulók 
kicsit belecsöppennek a felnőt-
tek világába. Megtanulnak vé-
leményt alkotni, kiállni mások 
elé, szerepelni és kicsit felnőtt-
nek lenni. Érdekes és fárasztó 
nap volt.   

Hír:Németh Mónika

Baráti meghívásnak tett eleget 
a kunfehértói delegáció, mikor 
testvértelepülésünkre, Diszna-
jóra látogattak.

Testvértelepülésünkön régi 
hagyomány, hogy a férfiak pén-
tek esténként „bakbulit” tarta-
nak, melyre ezúttal meghívták 

a kunfehértóiakat is. A buli „le-
vezetéseként” másnap disznó-
vágáson segédkeztek a vendé-
gek. Külön köszönet Hurtony 
Sándornak, aki a böllérként 
erősítette a helyi csapat közre-
működését a disznó feldolgozá-
sa során.

Az Országos Főállatorvos 
4/2016.számú határozatában 
valamennyi Bács-Kiskun me-
gyei állattartóra vonatkozólag el-
rendeli, hogy a baromfikat csak 
zártan lehet tartani vagy amen-
nyiben ez nem megoldható, a 
kifutót megfelelő erősségű ma-
dárhálóval kell felszerelni. A há-
lóval lefedett kifutónak legalább 
az állattartó épület alapterületé-
vel megegyező nagyságúnak kell 
lennie.

Az intézkedés célja, hogy vis-
szaszorítsa a madárinfluenza 
terjedését. 

A leírt feltételek visszavonásig, 
illetve új feltételrendszer kihir-
detéséig maradnak hatályban.

A határozat teljes terjedelmé-
ben megtalálható a www.kunfe-
herto.hu oldalon.

Értesítjük a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a folyamatosan jelent-
kező közvilágítási problémák 

miatt, a DÉMÁSZ átfogó ellen-
őrzést tartott községünkben. Bi-
zonyosan Önök is tapasztalták, 
hogy a Rákóczi, Ady, Óvoda, 
Bem, Jókai utcákban és a Sza-
badság téren is rendszeresen ki-
maradt a közvilágítás szolgálta-
tás. A szakemberek nyilatkozata 
szerint több helyen találtak a 
rendszerben meghibásodott al-
katrészeket, melyek a kimara-
dást okozták, ezért több ponton 
is cseréltek ki alkatrészeket az 
áramot biztosító berendezések-
ben. A lakosság türelmét ezúton 
is köszönjük és a bejelentéseiket 
ezután is várjuk , hogy továbbít-
hassuk azokat a szolgáltató felé. 

Közvilágítási problémák beje-
lentésével, legyen az kimaradás, 
vagy veszélyesnek vélt kábelsza-
kasz kereshetik a Kunfehértói 
Polgármesteri Hivatal műszaki 
ügyintézőjét. 

Hír: Lakatos Tamás 
műszaki ügyintéző

Lakossági bejelentés érkezett, 
miszerint falunkban maradt gó-
lya. Többször látták a szenny-
víztelep, és az ivóvíztisztító-mű 
körülötti legelőn, termőfölde-
ken. Természetesen a Kiskunsá-
gi Nemzeti Park helyi felelősével 
azonnal felvettük a kapcsolatot 
és tájékoztattuk a gólyánkról. Ér-
deklődésünkre elmondta, hogy a 
tél egy szakaszában a gólya nem 
tud saját erejéből táplálékhoz jut-
ni, így a túlélését csak úgy tudja 
az ember biztosítani, ha elkezdi 
etetni, mindig ugyanarra a hely-
re kihelyezve a táplálékot, illet-

ve ha azt tapasztaljuk, hogy a gó-
lya már repülésképtelen, akkor a 
Nemzeti Park szakemberei azon-
nal befogják és egy közeli vadas-
parkba szállítják a télre. Onnan 
tavasszal újra szabadon engedik 
majd. Kérjük a kedves lakossá-
got, hogy ha látják a gólyát, ér-
tesítsék erről a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozóit, a 77/507-107-es 
telefonszámon, mert minden ész-
lelési pont rögzítésre kerül, hogy 
ezzel is segítsük az esetleges befo-
gást és a madár túlélését. 

Lakatos Tamás 
műszaki ügyintéző

A Vöröskereszt 
helyi csoportja minden 

támogatójának 
és a község összes lakójának, 
áldott karácsonyi ünnepeket 

és békés boldog új évet kíván!
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Védőnő ajánlja
A mese ereje

Mesélni, és mesét hallgatni szó-
rakozás és kikapcsolódás. Bizto-
san mindenkinek van legalább egy 
gyermekkori emléke egy kedvenc 
meséről, történetről, amit szívesen 
hallgatott meg újra és újra. 

Miért fontos a gyerekek számára 
a mese?

Elsősorban hatalmas kapcsolat-
építő ereje van, ilyenkor a gyer-
mek azt érezheti, hogy fontos a vele 
együtt töltött idő. 

 A gyermek egészséges személyi-
ség fejlődése szempontjából a me-
se nélkülözhetetlen. A szókincse és 
fantáziája általa gazdagodik. A me-
se segíti, hogy hosszabban és ki-
tartóan tudjon valamire figyelni, 
abban elmélyedni. Átéli az izgalma-
kat, azonban mindez nem jár va-
lós, közvetlen veszéllyel a számára. 
Találkozik azzal a helyzettel, mely 
megmutatja számára: a problémás 
esetekben is van megoldás. Felké-
szíti a lelkét az élet megpróbáltatá-
saira. A félelmetes mesefigurák, il-
letve történések csak átmenetileg 
nyugtalanítják a gyermeket, hiszen 
mellette vagyunk, és a történetben 
is bekövetkezik a feloldás. Idővel 
pedig megtanulja különválasztani a 
valóságot a mesevilágtól. 

A mesének jelentős szerepe van 
a gyerekek értelmi és érzelmi fejlő-
désében azért is, mert viselkedési 
mintákat nyújt számukra. A mese 
olyan jelenségekről beszél a gyerek-

nek (életről, halálról, haragról, fél-
tékenységről, szeretetről, segítés-
ről, talpraesettségről, bátorságról), 
amelyekről máshogy, elvont fogal-
mak szintjén nem tudnánk beszél-
ni vele. A mesékkel sajátos formá-
ban megnyugtatjuk a gyerekeket, 
amikor a mese szimbólumai révén 
eszközt adunk a kezükbe a félelem, 
és szorongás megjelenítéséhez, és 
feloldásához.

A látott mese nem mese. Külső 

képek hatására leáll az un. belső 
képkészítés. Nem tud különbséget 
tenni a belső és a külső kép között, 
a tv előtt egyre feszültebbé, agres-
szívabbá válik. 

Milyen mese a jó? 
Természetesen nem mindegy, 

hogy a különböző életkorokban 
mit mesélünk. Már csecsemőkor-
ban is el lehet kezdeni a mesélést. 
Ilyenkor még a kis rövid, dallamos 
apró történetek, versikék, mondó-

kák a legjobbak. 2-3 éves kortól a 
gyerekek az olyan történeteket sze-
retik, amelyek velük is megtörtén-
nek. Minél kisebbek, annál inkább 
szeretik, ha környezetük jelenségei 
elevenednek meg előttük. Mindig 
meséljünk dallamosan, hangsúlyo-
san. A ritmus a dallam az ismét-
lés segíti a gyereket a belső film 
megalkotásában. 

Tegyük félre a napi gondokat! 
Lefekvés előtt találjunk alkalmas 
időpontot! Alakítsunk ki egy kis 
szertartást és teremtsünk meleg, 
szeretetteljes környezetet, mely-
ben a gyermek hozzánk bújhat, 
vagy befészkelődhet az ágyába, és 
biztonságban, kényelemben tud el-
merülni a mese csodálatos fantázia 
világába. A hangunk megnyugtat-
ja őt. Fontos számára, ha szokássá 
válik, és számíthat erre a meghitt 
együttlétre. Hiszen a család minden 
tagja elfoglalt, egész nap távol van-
nak egymástól és alig marad figye-
lem és türelem egymásra. De ez a 
pillanat csodás alkalom arra, hogy a 
szülő és gyermeke között elmélyül-
jön a kapcsolat! 

Ajánlott könyvek szülőknek: Ká-
dár Annamária : Mesepszichológia 
I. II. 

Összeállította:
Sarok Zsófia védőnő
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Közérdekû információk
Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:    07.30-12.00 és 12.45-16.15
Szerda:  12.45 - 16.15
Péntek:  07.30 - 13.00

Háziorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Székács István
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00
Tel.: 77/407-103 vagy 
        06/30/2490979

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

Védőnői szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 

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

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

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

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

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

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

kunfeHértói általános iskola
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Ig.: Czagány Mákosné Móczár Gertrúd
Tel.: 77/507-711

tájHáz
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes 
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő 
15 óra után 06/30/3157011

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

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

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

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

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

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

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

rendőrség 
Kunfehértó Szabadság tér 10. 
Tel.: 06/20/5396730
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls.
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls.
Tel.: 06/20/5395617

Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9. 
Tel.: 77/407-060

Kisgépek gyártását,

javítását, 

lakatos- és esztergályos 

munkát vállalok.

Huszár Sándor e.v.

géplakatos mester

Tel.: 0630/34-62-610

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:

Székhely:
Kunfehértó, Tábor utca 27. (Sporttábor)

email: gazdalkodas.fnk@gmail.com vagy fe-
herto.nonprofitkft@gmail.com 

tel.szám: 30/4929-953

Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30

Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor utca 27. (Sporttábor)

email: gazdalkodas.fnk@gmail.com
tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
Behány Imre

tel.szám: 30/5528-184

Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás

email: rendezveny.fnk@gmail.com
tel.szám: 30/9941-511

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

email: kfto.sporttabor@gmail.com
tel.szám: 30/6352-583
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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

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

Anyakönyvi Hírek

Házasságot kötöttek:

Pálfi Csaba és Szabó Katalin 2016.11.26.

Zentai Zoltán és Süveges Katalin 2016.11.29.
Sok boldogságot!

Születtek:

Darányi Ábel 2016.11.16 an:Pocsai Gabriella
Gratulálunk!

Elhunytak:

Verseczki György (szül:1934.)

Ale Gyula (szül:1961.)

Retek Antalné (szül:1939.)

Rékasi Imre (szül:1959.)

Pipicz Antal (szül:1929.)

Huszárik Zoltán (szül:1960.)
Őszinte részvétünk!

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

Somoskövi Józsefet
 a Rákóczi utca 60-ban, 

aki november 11-én 
ünnepelte 87. 

és Bakos Máriát 
a Petőfi utca 24-ben , 
aki november 25-én 

ünnepelte 82.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGY LÁSzLÓ

háztartási gépszerelő

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

Ficsórné Sáfár Anett
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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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.   

                                        ______________________________

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
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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

Tanyafórum volt

Horváth István tanyagond-
nok Tanyafórumra invitálta a 
külterületen élőket 2016.ok-
tóber 28-án 14 órára a Szalai 
Gép Kft. telephelyére. Meg-
hívott vendégként Sümeginé 
Ország Edit (Falugondnokok 
Duna-Tisza közi Egyesületé-
nek képviselője) Szalai Lász-
ló képviselő úr, Sarok Zsófia 

védőnő, Nagy István család-
segítő és Majoros Lóránd 
körzeti megbízott vett részt 
a találkozón. A lakosság ré-
széről kb. 20 fő jelent meg.

A tanyagondnoki szolgá-
lat működésének rövid is-
mertetője után kérdéseket 
lehetet feltenni a meghívott 
vendégeknek. Legégetőbb 

problémák külterületi utak 
állapota, a zöldhulladék el-
szállításának kérdése, a ma-
gas szemétszállítási díj és 
a sok kóbor kutya voltak. 
Ezenkívül a betegszállítás 
igénylésének módjáról ill. a 
gyerekek szakkörökről való 
hazajutásának problémáiról 
volt szó. Az illetékesek meg-

próbáltak kielégítő válaszo-
kat adni a feltett kérdések-
re, valamint ígéretet tettek a 
felmerült problémák lehető-
ség szerinti orvoslására.

A rendezvény kötetlen be-
szélgetéssel zárult.

Ezúton szeretnénk megkö-
szönni Szalai Lászlónak a 
helyszín biztosítását.

Benne vagyunk 
a Tv-ben!

Szemfüles lakosaink többször jelezték, hogy az egyik legnagyobb 
kereskedelmi Tv csatorna, a Tv2 időjárás jelentésében látták a kun-
fehértói Tóparti webkamera felvételeit.

Reméljük, a felvételeket látva sokan kedvet kapnak arra, hogy el-
látogassanak hozzánk!

A webkamera elérhetősége: http://www.idokep.hu/webkamera/kfto
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Advent első vasárnapjára elkészült a falu koszorúja, 
mely központi helyen, a Szabadság téri szobor előtt ka-
pott helyet. 
Köszönjük Juhász-Vedresné Szabó Ibolyának, hogy 

időt, energiát nem sajnálva elkészítette ezt a csodaszép 
koszorút!
Békés, boldog Adventet mindenkinek!

Óvodai hírek Nordic Walking 
csoportunk novemberben

is aktív volt

Az úszás után újabb sport-
ágat próbálhattak ki a Mosoly-
vár Óvoda legnagyobbjai, tud-
tuk meg Harnóczi Erzsébet 
óvodavezetőtől:  

„Kiskőrösön voltunk a jégpá-
lyán a nagycsoportosokkal. Már 
az utazás is élmény volt, kö-
szönjük az önkormányzatnak. A 
helyszínre érve mindenki kapott 
korcsolyát, majd egy kis mozgás 
következett ebben a furcsának 
tűnő lábbeliben még a jégen kí-

vül. Ezután birtokba vehettük a 
jeget. Néhányan bizonytalanok 
voltak, kapaszkodtak, elestek.....
de megtanították velük, hogyan 
tudnak sikeren felállni. Három 
gyermek nagyon ügyes volt, ön-
állóan, hosszan korcsolyáztak. 
Elismerésül oklevelet kaptak. 

Jövő héten ismét megyünk, 
hogy azok is részesülhesse-
nek ebben az élményben a cso-
portból, akik most nem tudtak 
eljönni.”

A hónap elején Galagonya túrán vettek részt Kunfehér-
tó környékén. A 13 fő 17 km-t tett meg, többször meg-megállva 
galagonyaszüretre.

A hónapot Késő Őszi Túrával zárták Kiserdő és környékén, ahol a 
25 fő 7 km-es távot tett meg.
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Nyugdíjas Találkozó

Pálfi Csaba és Szabó Katalin

A HTKTSZSZK helyi szerve-
zete-Madácsi Erzsébet helyi in-
tézményvezető irányításával- im-
máron 28. alkalommal rendezte 
meg a Nyugdíjas Klubok Találko-
zóját 2016.11.19-én. Nagy volt a 
sürgés-forgás, a helyiek gőzerő-
vel készültek a rendezvény sike-
res lebonyolítására. 

A vendégek Kisszállásról és Balo-
taszállásról érkeztek, a meghívott 
vendégekkel együtt közel 140 fő 
gyűlt össze a Sportcsarnokban. 

A vendégvárást követően Har-
nóczi Sándor alpolgármester úr 

köszöntötte a megjelenteket. Be-
szédében kiemelte, hogy milyen 
fontos közösségformáló szere-
pe van a kistelepülések életében 
a nyugdíjaskluboknak és találko-
zóknak. Örömmel vélt fel egy-egy 
régi ismerős arcot az első nyugdí-
jas találkozókról és szeretettel 
köszöntötte az új vendégekkel 
együtt Kunfehértón.

Ezután kulturális műsorok kö-
vetkeztek, a balotaszállásiak egy 
színdarabbal, Czagány Lajosné 
verssel, a kunfehértói Nyugdíjas-
klub Kultúrcsoportja „boszi-tánc-

cal” készült. A fellépők igazán 
kitettek magukért, a „boszorká-
nyok” színvonalas előadássuk-
kal tovább öregbítették a Klub jó 
hírét.

A finom ebédet követően estig 
folyt a mulatság, a talpalávalót 
Greksa József szolgáltatta.

Számos tombola felajánlás ér-
kezett a helyi vállalkozásoktól és 
lakosoktól, melyet ezúton is kö-
szönnek a szervezők. Külön kö-
szönet jár az Önkormányzatnak 
és a Holdruta Társaságnak a tá-
mogatásért, az Általános Iskolá-

nak a helyszín biztosításáért, a 
kommunális csoport dolgozóinak 
pedig a sok-sok segítségért!

Nagy öröm számunkra, hogy 
Nyugdíjasklubunk Kultúrcso-
portjának ilyen aktív tagjai van-
nak, akik szívvel-lélekkel ké-
szülnek egy-egy színvonalas új 
produkcióval.  Sok pozitív visz-
szajelzés érkezett a rendezvén-
nyel kapcsolatban is, bízom 
benne, hogy egy év múlva újra ta-
lálkozunk!  - fogalmazott a ren-
dezvény után Madácsi Erzsébet 
részlegvezető

Sok boldogságot!A Sörfesztivál
jövő évi időpontja: 
2017.07.13-14-15.

JEGYÁRAK:
Bérlet-elővételben 

2016.december 31-ig  4.000 ft
2017.január 01-től március 31-ig  5.000 ft
2017. április 01-től július 12-ig 6.000 ft

Bérlet-helyszínen  8.000 ft
Napijegy-helyszínen 3.500 ft

Az elővételes bérletek már megvásárolhatóak 
a www.ticketportal.hu weboldalon vagy a jegyirodákban 

(Kiskunhalason a Líra Könyvesboltban) 


