www.kunfeherto.hu

K

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
Fõszerkesztõ:
Lunger Krisztina
Tördelés és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft., Kiskunhalas

unfehértói

alauz

Községi közéleti havilap XXII. évfolyam 1. szám 2016. január

www.kunfeherto.hu

Ára: 100 Ft

Adventi Udvar –
Karácsonyra hangolódva

2015. december 12-én, szombaton délután 3 órától vette kezdetét a Tájház udvarán Adventi Udvar rendezvényünk. Kunfehértó
Község Önkormányzata jóvoltából Karácsonyi vásár, koncertek, és finomabbnál finomabb falatok vártak minden betérőt.
Az asszonyok és önkéntes fiatalok kora reggeltől sütöttek-főztek,
hogy elkészüljön a lekváros bukta, a főtt virsli, a kenyérlángos, a zsíros kenyér, és illatozzon a forró tea. A hagyományos mézeskalács és
mézes puszedli sem maradhatott ki a sorból.
Ízletes forralt bort is lehetett kóstolni, illetve a gesztenyesütő sátornál is szemezgethettünk a sült finomságból.
Babgulyás is készült, mely Huszár Zoltán polgármester anyagi támogatásával, a Tanyagondnoki szolgálat által került több
otthonba kiszállításra, a laktató ételt pedig a Kunfehértói Moto-

ros Baráti Kör aktív tagjai főzték.
A faházakban nemcsak kínálás, hanem borház is fogadta a vendégeket, a Koch Borászat különlegességeivel lehetett megismerkedni. 15:30-kor műsorral örvendeztették meg a vendégeket a Mosolyvár Óvoda ovisai, Harnóczi Erzsébet vezetésével. Ezt
követően mindenki jutalmat kapott, aki kézzel készített díszével
ékesítette a karácsonyfát. 17 órakor pontban kezdetét vette a koncertek sora, megérkezett Posztobányi László, felcsendült többek
között a nagy sikerű „Dal a pálinkáról” is.
Folytatás a 2. oldalon
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Adventi Udvar –
Karácsonyra hangolódva

Folytatás az 1. oldalról

A koncert előtt átvehették díjaikat a mézeskalács-sütő verseny nevezettjei. 18 órakor Muzsikus
Detty táncra és nótázásra invitált
sok-sok gyermeket és szüleiket, interaktív gyermekműsora előtt átadásra kerültek a karácsonyi versíró
verseny díjai is. Ekkor már a Télapó és Holle Anyó is megérkezett puttonyával a rendezvénysátorba. Detty nagysikerű programját
követően minden gyermeknek jutott édesség a zsákból. 19 órakor ze-

2016. január
nélt a 5 NON BONDS, az ismert
feldolgozásokat közösen dúdolta a
közönség nagy része. Műsorukban
karácsonyi dalokon kívül jól ismert
slágerekre szórakozhattunk.
Támogatóink és segítőink:
Czagányné Móczár Gertrúd,
Fodor Gyula, Gálné Becze Zita, Hegyes Edina, Huszár Ferenc, Juhászné Szabó Ibolya,
Juhász-Vedres Benő, Kállay
István, Kiskurgyis Krisztina,
Maruzsa Csilla, Törteli Anita,
Piszman Zsófia, Sarok Zsófia.
Coop Halas Zrt., Illésné Italdiszkont, Pincebolt, Ragadics
Méhészet, Sóstó Csárda Kiskunhalas, 100 forintos bolt.
Kunfehértó Község Önkormányzata, Kunfehértói Motoros Baráti Kör, Kommunális Részleg, Mosolyvár Óvoda,
Sporttábor, Vöröskereszt asszonyai és önkéntes segítőik.

A Gondozási Központban a Nyugdíjas Klubnál is járt a Mikulás
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Lezárult az Egészséges Bács-Kiskunért program
Összeállítás Supka Éva koordinátor beszámolójából

Hivatalosan is befejeződött az
Egészséges Bács-Kiskunért projekt,
mely tíz hónapon keresztül jutott
el széles körben a megye lakosságához. A keceli Halászcsárdában tartott projektzárón Rideg László, a
Bács-Kiskun megyei Közgyűlés elnöke méltatta a hatalmas összefogással megvalósult, több tízezer
embert mozgósító program jelentőségét, a mögötte húzódó szakmai
munkát. Az elnök leszögezte, hogy
a megye mindent megtesz annak
érdekében, hogy az egészséges életmódot népszerűsítő program mozgalommá válhasson megyénkben.
Dr. Kecskés László, a BácsKiskun Megyei Területfejlesztési
Nonprofit Kft. igazgatója, a projektet irányító önkormányzati cég
vezetője, tartalmas értékelésében
mutatta be az elmúlt tíz hónap
munkáját, melyet hét együttműködő partner bevonásával végeztek.
Több mint 880 millió forintból
valósult meg a komplex egészségfejlesztési program a megyében.
Mint mondta, középpontjában a
megyében élő lakosság testi és lelki
egészsége állt.
– A projekt olyan egészségfejlesztési programok összessége, melyek
hozzájárulnak az itt lakó emberek egészségkultúrájának emeléséhez, annak tudatosításához, hogy
az egészség olyan alapérték, amelyért az egyén is felelősséggel tartozik, önmaga is sokat tehet érte
– hangsúlyozta.
A programban nagy hangsúlyt
fektettek a lelki és testi betegségek megelőzése érdekében a szű-

rőprogramokra alapozott egészségfejlesztési tanácsadásra, a képzési
rendszer módszertani fejlesztésére,
az egészségtudatos életmód népszerűsítésére minden korosztály
körében, valamint felhívták a figyelmet a helyi természeti és gasztronómiai értékek egészségmegőrző
szerepére is.
A projekt által felvázolt jövőkép
értelmében a folyamatos megújulásra képes, fenntartható gazdasági és társadalmi környezet megteremtésével Bács-Kiskun megye
versenyképes és vonzó térség lesz.
Ennek fényében a pályázatban
közreműködő szakemberek célul
tűzték ki térségi, valamint az egész
megyére kiterjedő egészségtudatos
hálók kiépítését. Ezek keretében
lehetőség nyílik egészségmegőrzést támogató szolgáltatások megszervezésére és modellszerű működtetésére megyeszerte, valamint
amellett, hogy a lakosság megismeri az egészségtudatosság előnyeit, a
program keretében alapvető életvezetési készségei is javulnak.
A programok legfontosabb elemei között szemezgetve gyors
képet kaphatunk arról, hogy
minden területre és minden korosztályt érintően igyekeztek elérni a megye lakosságát a tartalmas
programokkal.
• Mozdulj, Bács-Kiskun!
Családi
napok,
futóversenyek, gyalog- és kerékpártúrák, zarándoklatok, nyitott fitnesstermek szolgálták a
mozgásra való figyelemfelhívást
megyeszerte.

• Egészségkaraván
A települési rendezvényekre, falunapokra, valamint a gyógyfürdőkben szervezett egészségnapokra kivonuló sátor előtt rendre
hosszú sorok kígyóztak. A karavánhoz látogatók nemcsak szűrésen, egészségiállapot-felmérésen
vehettek részt, de a megye egészségfejlesztési irodáinak munkatársai jóvoltából életmód-tanácsokat is kaptak, s belekóstolhattak a
helyben termesztett finomságokba, a megyében készített kézműves lekvárokba, mézekbe, szörpökbe, egyéb ínyencségekbe.
• Egészségtáborok
Ahhoz, hogy az egészséges életmódba ne csak belepillanthassanak, hanem napokig eszerint is
éljenek, életmódtáborokat, s a gye-

A Való Világ program a mentorhálózat munkáját kiegészítő, támogató tevékenység. A program
célja, hogy segítse és támogassa az
eladósodott egyéneket, családokat
a helyes és racionális gazdálkodásra, pénzkezelésre.
Mindemellett életvezetési tanácsadások, szenvedélybetegségek
megelőzésére, a mentális egészségre irányuló programok, valamint
önsegítő csoportok, idős- és betegklubok, kisgyermekes szülőknek
szóló klubfoglalkozás és egyéb, közösségfejlesztő programok valósultak meg ebben a témakörben.
• Egészségkonyha program
megvalósítása
Ennek a programelemnek a célja
a „Vedd a helyit! - Edd a helyit!”
jelszóval írható le egyszerűen. En-

rekeket megszólító, tematikus táborokat szerveztek a nyár folyamán megyeszerte.
• Egészségtudatos háló erősítése
a megyében
Ennek a programcsomagnak a
gerincét az egészségfejlesztéssel
kapcsolatos képzések alkotják.
• Egészségtudatosság erősítése a
munkaerőpiacon
Az egészségi állapot és az egészségfejlesztés tekintetében a munkahely szerepe igen nagy, hiszen
az időnk nagy részét ott töltjük.
A program keretében megvalósult
munkahelyekre kitelepült szűrések, állapotfelmérések nagy népszerűségnek örvendtek.
• A lakosság lelki és fizikai egészségének fejlesztése
Ezen programok keretében valósult meg az SMS program, amely
eredményközpontú, személyes és
gyors segítséget nyújtott az arra
szoruló mentoráltnak.

nek keretében a háziasszonyok,
élelmezésvezetők, vendéglátósok
számára szerveztek képzéseket,
hogy a saját termelésű, nyomon
követhető, friss, vegyszermentes
nyersanyagok, és az ezekből saját
feldolgozó üzemében gyártott termékek minél szélesebb körben ismertté váljanak, s ezek a termékek
egészséges, helyi alapanyagokból
készült ételekként vagy étel-alapanyagként a közétkeztetésbe és a
vendéglátásba is bekerüljenek.
A gasztro-show-k keretében az
élelmiszerek tudatos vásárlásáról,
az étkezési zavarokról esett szó
amellett, hogy az egészséges ételeket el is készítették.
• Kommunikációs szemléletmódváltást szolgáló kampányok megvalósítása kiadványok, online felületek biztosításával vált elérhetővé.
A www.egeszsegesbacskiskunert.
hu oldalon átfogó képet kaphat
minden érdeklődő a programról.
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A 4. osztályosok látogatása az óvodában

Nagyon szép régi szokás,
hogy az általános iskola 4. osztályos tanulói Mikulás alkalmából meglepik az ovisokat.
Idén sem volt ez másképp.
December 3-án a Hópihe
tánc című előadással és a gyerekek által készített kis ajándékokkal kedveskedtünk a
kicsiknek.
A jó hangulatú mesét érdeklődve, nevetgélve nézték végig.
Örültek a Mikulásnak, szarva-

soknak, és valamennyi szereplő lenyűgözte őket.
A műsor után picit visszatértünk a régi óvodai csoportszobákba. Beszélgettünk
a gyerekekkel, óvó nénikkel,
dajka nénikkel. Kellemes hangulatban tértünk vissza az
iskolába.
Örülünk, hogy ott lehettünk,
és reméljük, mindenkinek maradandó élményt nyújtottunk.
Németh Mónika

Kisgépek gyártását,
javítását,
lakatos- és esztergályos
munkát vállalok.
Huszár Sándor e.v.
géplakatos mester
Tel.: 0630/34-62-610
Felújítja lakását, nyaralóját, vagy építkezésbe fog. Bízza a munkát
szakemberre. Festést, mázolást, tapétázást vállalok!

Szanyi György

szobafestő, mázoló, tapétázó
6413 Kunfehértó Jókai u. 41. Tel.: +36/30/3497529
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Körzeti mesemondó
verseny 2015

A december 4-i iskolai mesemondó verseny két győztesének
nem kellett sokáig várnia egy
újabb megmérettetésre.
5-én délután, a kiskunhalasi
Martonosi Pál Könyvtárban gyűltek össze a város és vonzáskörzetének legjobb mesemondói.
Igazi élmény volt a verseny!
A hagyományos stílusú mesélők mellett volt, aki „amúgy
nagypapásan”, a fotelből adomázott, volt, aki hetykén félrecsapott kalapban, fehér gyolcsingben, mellényben, legényesen
szórakoztatta a népes hallgató-

ságot; s akadt, aki remekül idézte meg a „cserfes parasztlány”
figuráját…
Patocskai Emese 3. osztályos
tanuló Az ostoba férfi c. mesét
adta elő nagy derültséget keltve.
Bankos Enikő Emese 7.
osztályos növendékünk a szintén humoros magyar népmesét,
az Ábelesz-kóbeleszt mondta el.
Az első három helyre nem sikerült bejutniuk, azonban egy
izgalmas, tanulságos és szórakoztató délutánnal lettek
gazdagabbak.
Stammer József
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Interaktív táblák
az iskolában

A TIOP-1.1.1 projektnek köszönhetően intézményünkben
6 db interaktív tábla került felszerelésre. A XXI. század osztálytermeinek eszközét mondhatni Mikulás ajándékként
kapták a gyerekek és a pedagógusok. Mivel nálunk eddig nem volt egyetlen teremben sem interaktív eszköz, így

mindenkire az újdonság varázsával és a felfedezés örömével hat. Használatukkal még
érdekesebbé,
izgalmasabbá,
könnyebben érthetővé tudjuk
tenni a megismerés, a tanulás
folyamatát, általuk közelebb
tudunk kerülni a Z generáció
gyermekeihez.
Szöllős Anita

Megújult a világítás
a tantermekben

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

Nagy László

háztartási gépszerelő
Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990
Kunfehértói Kalauz
Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény
A kivágott és megírt hirdetési szelvény leadási határideje minden
hónap 20-ig. Leadható a Művelődési Ház és Könyvtárban személyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!
A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámának megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség lenne rá. _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfehértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.
______________________________

Kunfehértón
az
általános iskola három tantermében már megújult világítás
fogadja a gyermekeket. Köszönjük Kunfehértó Önkormányzatának, hogy egymillió
(1.000.000,-) forintot költött a bizony már erősen kri-

tizálható, alkalmasint nem is
működő armatúrák, kapcsolók cseréjére.
Tanulóink így egészségesebb, kellemesebb, szebb környezetben tölthetik a tanórai
és egyéb foglalkozásaikat.
Czagányné Móczár Gertrúd
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Nyertes pályázatok
a karácsonyfa alá

Kiváló hírekkel zárjuk az évet, mivel két nyertes pályázatról kaptunk döntési értesítőt.
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy az MLSZ 2015.12.08-i
döntése alapján községünk nyert a pályaépítési program pályázatán,
így a jövő évben egy 20*40-es műfüves futballpálya épül a Sporttábor mellett, ezenvkívül a Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése című
pályázaton 1.003.990 ft-ot nyertünk eszközbeszerzésre.
Ficsórné Sáfár Anett

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha
2015-ben is várja régi és új előfizetőit,
ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket
a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.
Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó
Tábor utca 27. Tel.:06/70/3404540
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Anyakönyvi Hírek
Születtek:
HUCZEK IZABELLA
(2015.11.19. édesanyja: Huczek Viktória)
KINCSES ADÉL
(2015.11.22. édesanyja: Kozma Tímea)
Szeretettel gratulálunk!
Szépkorúak:
SZARVAS JÁNOSNÉ (szül.: 1928.12.08.)
ZENTAI ISTVÁN (szül.: 1933.12.11.)
HORVÁTH JÁNOSNÉ (szül.: 1919.12.11.)
DORA JÓZSEF (szül.: 1933.12.14.)
FEHÉR ISTVÁNNÉ (szül.: 1933.12.04.)
KÖRMENDI ISTVÁN IMRE (szül.: 1927.12.24.)
DR.SZÉP IMRÉNÉ (szül.: 1932.12.11.)
Boldog születésnapot kívánunk!
Elhunytak:
Deli András Mihályné (szül.: 1951.)
Theisz Péter (szül.: 1941.)
Fogadják őszinte részvétünket, fájdalmukban osztozunk.

Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8.
Közérdekû információk
Tel.: 06/77/507-100
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 07.30-12.00 és 12.45-16.15 13.00-15.00 Terhes tanácsadás
Tanyagondnok
Szerda: 12.45 - 16.15
Tanácsadás: 77/407-540
Kiss Zsigmond
Péntek: 07.30 - 13.00
Fogorvosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 06/30/6198320
Háziorvosi ellátás
Tel.: 77/507-011
Víziközmű Társulat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel : Dr. Herczeg László
Kunfehértó Béke tér 3.
Rendel: Dr. Székács István
Hétfő 08.00-12.30
Tel.: 06/77/407-065
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Kedd 14.00-18.00
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00 Szerda 13.00-18.00
Kedd, Péntek: 07.30-12.00
Tel.:
77/407-103
vagy Péntek 08.00 -12.30
Szerda: 13.00-18.00
06/30/2490979
Fogorvosi Magánrendelés
Művelődési Ház és Könyvtár
Gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 26.
Kunfehértó Béke tér 3.
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/30/2198386
Tel.: 77/407-065
Rendel : Dr Úrfi Edit
Rendel: Dr. Böszörményi József
Nyitva tartás:
Kedd 14.00-16.00
péntek 15.00 - 17.00
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Csütörtök 13.00-16.00
szombat 09.00 - 11.00
Rendezvény esetén külön
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00
nyitvatartással.
páratlan héten 13.00 - 14.00
Gyógyszertár
Tel.: 77/407-622
Kunfehértó Szabadság tér 11.
HTKT SZSZK Gondozási Központ
vagy 06/20/8074447
Tel.:06/77/407-012
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Rendel: Dr Székács István
Nyitva tartás:
Tel.: 77/407-506
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00
Hétfő, Szerda, Péntek: 08.00-16.00 Részlegvezető:
Tel.: 77/407-103
Kedd, Csütörtök: 09.00 - 17.00
Madácsi Erzsébet
vagy 06/30/2490979
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00
Rendőrség
Védőnői szolgálat
Kunfehértó Szabadság tér 10.
Napközi Otthonos Óvoda
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/20/5396730
Kunfehértó Ady e. u. 4.
Tel.: 06/30/5114421
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls. Vezető: Harnóczi Erzsébet
Védőnő : Sarok Zsófia
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls. Tel.: 77/407-137
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
Tel.: 06/20/5395617
fogadóóra
Kunfehértói Általános Iskola
Kedd: 13.00-14.00 -ig
Posta
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Csecsemő tanácsadás
Kunfehértó Szabadság tér 9.
Ig.: Czagány Mákosné Móczár Gertrúd
Minden 4. csütörtökön
Tel.: 77/407-060
Tel.: 77/507-711

Tájház
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő
15 óra után 06/30/3157011
Településüzemeltetés
Lukács Tamás
Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Tel.: 06/77/507-100
Tel.: 06/30/5528184
Szennyvízszippantás
Tel.: 06/30/35-68-658
EDF DÉGÁZ Kiskunhalas
6400, Kiskunhalas Kertész utca 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: ---Kedd: 16:00-20:00
Péntek: 8:00-12:00
DÉMÁSZ Kiskunhalas
6400, Kiskunhalas Mátyás tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 14:00-18:00
KiskunVíz

munkatársai
folyamatos elérhetőséggel:

Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974
Maruzsa Antal
Tel.: 06/20/7716424
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Kunfehértói jelölt az év agráremberei között
A
www.azevagrerembere.hu
weboldalon kiírt szavazáson, állattenyésztés kategóriában azon
14 ember között szerepel a helyi
Szalai László, akik elnyerhetik a 2015-ös év Az év agrárembere címét az adott kategóriában.
László bemutatkozása is olvasható a fentebb említett honlapon:
„Vállalkozóként fontosnak tartom, hogy a legmodernebb eszközökkel, berendezésekkel és
technológiákkal rendelkezzünk,
folyamatosan fejlődjön a vállalkozás, biztos munkahelyeket teremtve egy – egyébként
hátrányos helyzetű - külterületi
településrészen.”
Szakmai munkám során azt

tartom szem előtt, hogy hogyan
lehet úgy nagyléptékű fejlesztéseket párhuzamosan, egymásra
építve megvalósítani az állattar-

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne
tartani 2015-ben, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot.
Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor Ifjúsági Klubjában mi megoldjuk programját.
Gondolja át! Mindent egy helyen.
Horti Norbert vállalkozó Tábor utca 27.
Tel.:06/70/3404540

tás területén, hogy egyszerre teremtsünk és tartsunk meg munkahelyeket, a törvényi előírások
betartása mellett humánusan
bánjunk az állatállományunkkal, s hogy fejlesztéseink környezettudatos módon valósuljanak
meg. Azt gondolom, ez nagyon
fontos érték: a fejlődés alapja ez
az egyensúly lehet a jövőben is.
Egy kis hátrányos helyzetű, alapinfrastruktúrával hiányosan ellátott településrészen, Erdőszélen, – ahol én magam is élek
családommal – munkát adok a
helyieknek, talán ez a legfontosabb. A fejlesztéseink, a beépített
modern, zárt technológiák, az itt
élő közösség számára is élhetőbb

környezetet biztosítanak, társadalmi szerepvállalásommal pedig igyekszem képviselni és támogatni az itt élőket, megoldani
problémáikat. Éves szinten több
százezer háziszárnyast nevelünk
fel, a helyiek munkájára alapozva úgy, hogy közben közösséget
is erősítjük. Az elvégzett munkának ebben látom nagy értékét.
A vállalkozás rendelkezik a legszigorúbb követelményeket támasztó “Pusztagold” minőségi
szabvány rendszerrel, mely lehetővé teszi, hogy közvetett úton
a cég termékei megjelenjenek a
svájci és nyugat európai fogyasztóknál, de a Mcdonald’s és a
KFC termékei között is.

Szobafestés
Mázolás
Tapétázás

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
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Egy doboznyi szeretet

Szép számban gyűltek össze azok a cipősdobozok, melyeket a la- tárba, és a Vöröskereszt adott át családok részére. A hasznos játékosság állított össze és juttatott el az Adventi Udvarra és a Könyv- kok számos gyermek arcára csaltak mosolyt még karácsony előtt.

Segítség az ünnepek előtt a Vöröskereszttől
Élelmiszercsomagot
adományozott a Vöröskereszt 100 családnak Kunfehértón, melybe
tartós élelmiszerek kerültek. December 15-én, még karácsony
előtt jutottak el a családokhoz
az adományok, amelyet személyesen szállítottak házhoz a szervezet tagjai és önkéntes segítők.
Köszönet illeti az adományozás támogatóit:
Kunfehértó Község Önkormányzata
Aranykapu ZRT.
Extractum Pharma ZRT.
Pincebolt
Szalai Gép Kft.
Szalai László
Segítők: Lukács Tamás,
Horváth István

2015. december 3-án véradás volt a Művelődési Ház emeleti termében. A kecskeméti Vöröskereszt munkatársai rendkívül sikeresnek értékelték a délutánt, hiszen 34 fő
jelent meg és nyújtott segítséget embertársainak ilyen formában. Köszönjük a lakosságnak, hogy csatlakoztak a felhíváshoz!

A fehértói Vöröskereszt ezúton köszöni meg minden tagjának, önkéntes segítőinek, támogatóinak, és az önkormányzatnak az egészéves segítséget a 2015-ös
évben, és sikerekben gazdag, boldog
új esztendőt kívánnak minden kedves
Olvasónak!

2016. január

K alauz

Kunfehértói

Beszámoló az év utolsó
két túrájáról
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Programajánló
Január 30-án Asszonybál lesz…
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete
és a Művelődési Ház és Könyvtár idén
is szeretettel vár minden szórakozni vágyó hölgyet
a jótékonysági, batyus asszonybálba
2016.01.30-án, szombaton a Sporttáborban.
A jó hangulatról a jánoshalmi Kékingesek zenekar gondoskodik!
Belépőjegy, mely tombola is egyben, kizárólag elővételben,
a Művelődési Ház és Könyvtárban vásárolható.
A belépőjegy ára: 1.000Ft
Vendégvárás 6 órától.

Február 13-án KunfehérTOR a Tájház udvarán disznóvágással, finomságokkal, vásárosokkal, változatos programokkal,
meglepetés fellépővel! Részletek hamarosan a plakátokon!

A 2015. nov. 27-re kitűzött
napra a szemerkélő eső nem igazán kedvezett a túrázóknak, ennek ellenére 8 fő részvételével
teljesítették a kitűzött 16 km-s
távot.
Útvonal: Kunfehértó Erdei F.
tér - Pici-Paci porta és vissza
Kunfehértó Erdei F. tér.
2015.dec.13-án pedig hideg és

ködös idő köszöntötte a résztvevőket. A kellemetlen időjárás
sem tántorította el a túrázni vágyókat, hiszen a 7,5 km Kéleshalom - Szarvastelep útvonallal
szervezett túra 19 fő részvételével valósult meg. A természet
szépsége és a sok látnivaló mindenkit kárpótolt.
Horváthné Csillag Erzsébet

ITALDISZKONT - Kibővült választékkal

Ajánlatunk: Édességek jégkrémek, - üdítők, - sörök, - borok, - elektronikus
mobilfeltöltés, - 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!

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

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

Illésné

Lakossági Hirdetés!

BÁLOK, LAKODALMAK, CÉGES BULIK, HÁZIBULIK

CZIBOLYA JÓZSEF
zenész
Telefon: +3630/9076877
e-mail: czibolya83@gmail.com
www.koktelzene.hupont.hu
Igény esetén „KOKTÉL DUÓ”
felállásban két személlyel!

Kunfehértó, Jókai u. 29. sz. alatti
fél házrész ELADÓ.
Irányár:200.000 ft.
Érdeklődni a 70-664-94-81-es
számú telefonszámon lehet.
Két család részére is alkalmas ház
eladó Kunfehértón,
az Óvoda u.10. sz. alatt. Érdeklődni:
0620/521 2424 Vagy:06/30 395 8658.
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Karácsonyi pásztorjáték

A hagyományokhoz híven,idén is készültünk karácsonyi hangulatban zajlottak. December 18-án az iskolában adtuk elő a
Pásztorjátékkal,melyet november elején kezdtük el tanítani a gye- karácsonyi műsor keretén belül és december 25-én az ünnepi Szentrekeknek kolléganőmmel, Csiszár Szilviával. A próbák idén is jó misét követően került rá sor.
Kazinczy Borbála

2016. január
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Az iskolások is nagyon várták a karácsonyt
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Remekül szerepeltek az iskolás
focisták és kézilabdások Jánoshalmán

-Bátyai Fruzsina írása2015-12-02-án került megrendezésre a hagyományos Luca Kupa elnevezésű labdarúgó és kézilabda torna Jánoshalmán, melyen
a Hunyadi János Iskola, a Szent
Anna Katolikus Általános Iskola
és a Kunfehértói Általános Iskola vett részt.
A kupán idén 7. és 8. osztályos
tanulók képviselték iskolájukat.
A Kunfehértói Általános Iskola diákjai labdarúgásban és (idén először) kézilabdában is megmérettették magukat. A fiúk hatalmas
küzdelmeket vívtak a meccseken.
Tudni kell, hogy iskolánk tornaterme nagyjából fele akkora, mint
a jánoshalmi, szabványos kézilab-

da pálya. A fiúknak ezért nagy kihívás és megpróbáltatás évrőlévre eredményesen szerepelni a
jánoshalmi versenyeken, hiszen
teljesen más technikai és taktikai
felkészülést igényel a nagy méretbeli különbség. Ennek ellenére a
srácok kitettek magukért és idén

is méltón öregbítették iskolánk és
Kunfehértó hírnevét. Míg kézilabdában 3. helyezést értek el, labdarúgásban a 2. helyen végeztek.
Mind a két sportágban kiválasztották az iskolák csapatainak legjobb játékosát. A legjobban szereplő kunfehértói játékosok:

Labdarúgás: Somogyi András (7.
osztály, kapus)
Kézilabda: Banka Dániel Bence
(8. osztály, irányító)
A csapat tagjai (kézilabda és
labdarúgás):
Banka Dániel Bence
Binszki Dániel
Dávid Martin Csaba
Kovács Tamás
Lajkó Péter
Mucsi Roland
Ökördi Ádám
Pastrovics Mihály
Somogyi András
Szabó Döme Zsombor
Virág Norbert
Felkészítő testnevelő: Bátyai
Fruzsina

Mikulás foci a suliban
Ismét fergeteges hangulatban
zajlott a Mikulás foci, amit a felső tagozatnak december 3-án, az
alsónak december 4-én rendeztünk meg. Időnként a bírói síp
sem hallatszott a szurkolók hangerejétől. A gyermekek legalább
úgy küzdöttek, mintha a világbajnoki trófeáért játszanának.
Az eredmények a következőképpen alakultak:
Felső tagozat:
I. hely: 8. osztály
II. hely: 6. osztály
III. hely: 7. osztály
IV. hely: 5. osztály.
Legjobb kapus: Papp Zoltán
Gólkirály: Banka Dániel és Bodicsi Gábor
Különdíj: Horváth Andrea
Gyöngyvér
Alsó tagozat: 5 csapat indult

I. hely: 4. osztály
II. hely: 3/a csapat
III. hely: 2. osztály
IV. hely: 1. osztály
V. hely: 3/b csapat.
Legjobb kapus: Faragó Emília
Gólkirály: Pásztor Péter

Legjobb játékos: Németh
Gergő
Különdíj: Ficsór Gergő.
Gratulálunk mindenkinek!

csek vezetéséért, Banka Dánielnek szintén a meccsek
vezetéséért és a szervezésért, valamint Bátyai Fruzsinának és
Lehoczki Lívia tanár néniknek
Szeretnénk köszönetet mon- a segítségért, közreműködésért.
dani Csanádi Istvánnak a mecNémeth Mónika

