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Süt a szép Nap, szép virágot
nyit a boldog július,
most születnek a villámok,
ott, ahol az ég borús.
Kicsi méhek, ti a füvek
halkan zörgő fiai,
legyetek a nyárhoz hűek,
ajtajához hajlani!...”
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Szalonnasütés

A Falunapra tervezett közös
szalonnasütést elmosta az eső,
ezért június 17-re hirdették meg
a programot a szervezők. A helyszín az Erdei Ferenc tér volt,
ahol a közös tábortüzet pokrócokkal vették körbe a kitelepült
a családok, baráti társaságok. A
remek estéhez nem kellett más,
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Rajzpályázatok nyertünk!
A tűzoltóságon jártunk

mint jó társaság, enni -és innivaló és kellemes zene, melyről
a Welcome együttes tagjai (Kis
Dávid, Nánai Ádám és Nemes
Jácint) gondoskodtak.
Köszönjük mindenkinek, aki
részvett a programon, reméljük, A Tigris csoportos gyermekek pályázatra küldték be rajzaikat
a közeljövőben ismét együtt tölt- és a „Tűzről pattant” pályázaton megnyerték a Legkreatívabb óvoda címet. Az oklevél mellé egy tűzoltósági látogatást is kaptak. Júhetünk egy kellemes estét!
nius 15-én délelőtt látogattunk el a kiskunhalasi tűzoltóságra, ahol
megnézhettük közelről a tűzoltó autókat, a benne lévő eszközöket,
sőt a fecskendőt ki is próbálhattuk. A sok élmény mellett tanultak
is a gyermekek a tűzről, annak feltételeiről, a tűzoltás módjairól, a
tűzoltók feladatairól.

Családi
Nap
2016.
08. 06.
Tófürdő
Részletes
programért
figyeljék a
plakátokat!
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nem az autóját…
Ő meg büszkén, boldogan szemléli a négykerekűt.
Na, mindegy… Tehát ott tartottunk, nézzük az ember autóját. Ha mondVálogatás a tanulók munkáiból
juk az egy csettegő, biztos nem az jutna eszünkbe: ,,Ő gazdag”.
Viszont ha egy cabrio, azért azon már talán látszik: ,,Ő gazdag”. Az ő autóját nézik meg, ha elhalad mások mellett, nem az előtte vagy utána haladóét,
Úgy tartja a mondás, hogy a pénz nem boldogít. Szerintem úgy az igaz, és ettől boldog lesz. Én legalábbis így látom.
Lehet, hogy mégsem boldog, és csak rosszul láttam?
hogy az ember alapból boldog és a pénz csak boldogabbá teszi.
Körül fogok nézni…
Bankos Enikő Emese 7.o.
Ez elég szomorúan hangzik, tudom, de ez a valóság.

Én és a pénz

Manapság szinte mindent a pénz határoz meg. Néha az én kedvemet is, de
csak akkor, mikor zsebpénzt kapok. Persze, ne úgy képzeljetek el, hogy egész
nap a pénzem számolom, és csak arra gondolok, hogy mikor kapom a következő zsebpénz adagom. Annyira nem érdekel…
Tény és való, hogy mikor el akarok menni vásárolni, örülök a pénzemnek
és annak mennyiségének. Szoktam gyűjtögetni, de az imént említett cselekvés az én esetemben kapzsiságnak nem nevezhető, ugyanis egyrészt szívesen hívom meg a barátaim valami nassolni valóra, másrészt, amekkora erőfeszítéssel gyűjtögetek, kb. ugyanannyira nyugodt a lelkiismeretem, mikor
költekezem.
Igazából szerintem én független vagyok a pénztől. Gyűjtögetek, költekezem és örülök is, ha kapok, de a döntéseim nem befolyásolják. Viszont a felnőtt koromra én is kíváncsi vagyok!
Bak Boglárka 7.o.

Én és a pénz
Alapvetően a pénz nem minden. Nem lehet szeretetet, ölelést venni belőle. Igaz, manapság mindent meg lehet rajta vásárolni, de a szeretetet, barátokat és a jó jegyeket sem.
Sajnos ma a pénzt túlértékelik, pedig akinek pénze van, nem nagyobb,
nem különb a többi embernél.
Véleményem szerint annyi mindig legyen, amennyi egy embernek, egy családnak a létfenntartásához szükséges, és a számlák kifizetésére is jusson.
Nekem egy kis spórolt pénzem van, melyet szülinapomra, névnapra vagy
karácsonyra kaptam.
Mindig kitűzöm, mit szeretnék venni: van, amikor rágcsára, máskor fényképezőgépre vagy éppen biciklire gyűjtök. Van, mikor nehezen bírom ki,
hogy egy nekem tetsző dolgot ne vegyek meg, de kibírom.
Ha egyszer nyernék a lottón, akkor betenném a takarékba és egy egzotikus nyaralás után élném a mindennapjaimat tovább… Senki nem különb a
másik embernél!
De röviden: a pénz nem minden, de teheti mássá az embereket, sajnos!
Cserkó Zsófia Eszter 7.o.

Én és a pénz
A pénz alapvetően nem annyira fontos. A kérdés az, hogy honnan nézzük.
Például a ,,normális” élethez igenis fontos. Viszont ha az úgynevezett gazdagok szemszögéből szemléljük, akkor még két kategória található. Az első: amikor ,,szórják a pénzt”, vagyis minden apró kacatot megvesznek, vagy
éppen az ellenkezője, azaz nagyobb dolgokra költekeznek, mint például a
legújabb telefon, tablet, vagy akár tévé, autó. A második: amikor gyűjtik a
pénzt, csak gyűjtik- gyűjtik, de csak a ,,menőzéshez” kell nekik.
Tegyük fel, hogy nyerek a lottón. Ez valószínűleg nem nagyon fog előfordulni, de tegyük fel… Biztos, hogy nem a legújabb akármilyen sportautót, vagy
luxuscikket fogom megvenni, csak hogy azt mondhassam el magamról:
--Nézzétek, milyen gazdag vagyok, látjátok, nekem még erre is telik!” Valójában az én nagy álmaim között két, na jó, talán több…
Töredelmesen bevallom, sokkal több dolog van, amit szeretnék.
Mondjuk: jó sok könyvre vágyom, de csakis olyat, amiről tényleg tudom,
hogy el fogom olvasni. Vagy például el szeretnék jutni az általam még ismeretlen helyekre, ahova természetesen a családomat is magammal vinném.
Akár még egy wellness hétvégét is kipróbálnék…
A lényege a dolognak, hogy szerintem a pénz egy többértelmű dolog. Van
az a mondás: ,,a pénz nem boldogít”.
Én úgy gondolom, talán helyes így is: ,,A pénz nem MINDENKIT boldogít”. Mert én úgy láttam, valakit igenis boldogít. Csak ha ránézünk egy emberre, pontosabban az autójára, mert hát nem az embert fogjuk nézni, ha-

A tükör előtt

A tükör előtt szerintem viszonylag sok időt szoktam tölteni. Mindig mást látok benne. Reggel, amikor belenézek, egy zombit látok, akinek a haja egy szénakazal, a tekintete olyan, mint aki nyitott szemmel alszik. Napközben az iskolában a mosdó tükrében megint valaki mással találkozom össze. Akkor egy
üde, mosolygós-- bár ez az elmúlt órától függ, mennyire volt érdekfeszítő, vagy
hogy kaptam- e rossz jegyet-- csinos öltözetű, rendezett lány köszön vissza.
Mikor hazaérek, újra a fürdőszobában található tükörben látok egy lányt, aki
fáradt, és olyankor mindig a hibákat kezdem keresni magamon.
Hmmm… A kezem rendben, bár egy picit száraz- el ne felejtsem bekenni. Aztán lássuk csak... Igen. Hát ez tökélete... MI? Az csak nem egy... egy...
PATTANÁS? De! Nemááár! Most mit csináljak? Nyomjam ki? Nem, azt
nem lehet! Akkor… Akkor… Na, igen. Ilyenkor jön az a bizonyos „feltúrom
a házat egy nem létező krémért, amiről aztán persze kiderül, hogy mégis létezik, és ott van a polcon az orrom előtt, de ekkor már késő, mert fel van túrva minden és most már biztos, hogy nem fogunk semmit megtalálni” dolog.
Vagy a másik, aminek a menete „a kiabálok anyuért, hogy csináljon valamit, mert nevetségesen nézek ki, de nem tud semmit sem csinálni, csak próbál nyugtatni, hogy biztos holnapra elmúlik, amiről mindketten tudjuk, nem
igaz, mert a pattanás nem egyik napról a másikra megy” eset.
Aztán még ott vannak azok az események, amiken elegánsnak kell lenni.
Olyankor anya mindig azt mondja, keljek fel korán, mert nem leszek kész
időben. Én persze megnyugtatom, hogy nyugi, anya, kész leszek (bár tudom,
hogy úgysem, csak ne kelljen korán kelni). Ám mikor eljutunk oda, hogy
felkelek, lezuhanyozom, felöltözöm, elkezdek sminkelni, (ami anyának nagyon ellenére van, mert szerinte egy tizenhárom éves lánynak még nem kéne sminkelni) elfoglalom a fürdőszobát és ha valaki valamit kérdezne, ezek a
válaszok: --Még 2 perc, már az utolsó lépésnél tartok.
10 perc múlva: --Mondtam, hogy még 2 perc! Újabb 10 perccel később… -Mit nem lehet azon érteni, hogy mindjárt kész vagyok!
Ekkor már mindenki sík ideg, mert már legalább 5 perce el kellett volna
indulnunk.
Hát, ez lett volna az én meglátásom a tükörről, és szerintem vannak olyan
gyerektársaim, akik valahogy ugyanígy vannak ezzel. Mert hát a külső az
fontos! Az alapján jön az az úgynevezett első benyomás, ugyanis ha egy ember meglát egy vadidegent az utcán, biztos vagyok benne, nem fog odamenni
hozzá és beszélgetni vele; egyrészt miért is menne oda, másrészt az a vadidegen mit szólna hozzá? Nem. Ő nem megy oda, ő csak egyszerűen megnézi,
milyen az arca, milyen a ruhája, majd megszületik egy vélemény, ami lehet,
hogy téves. Vagy akár tegyük fel, akinél megszületett a vélemény, elmondja a mellette álló barátnőjének- vagy haverjának- és megbeszélik, mondjuk,
hogy „eléggé furcsa az a vadidegen”…
DE! Gondoljunk bele, annak az embernek lehet, hogy pont ők a furcsák.
Ez az egész olyan különös, nem?
Bankos Enikő Emese 7.o.

Én a tükör előtt
A tükörben általában magamat látom: a zöld szemeimet, a szőke fürtjeimet,
és a huncut kis szeplőket az arcomon. Vannak szürke hétköznapok, amikor
fáradt vagyok és a csillogó szemeimből a szomorú arcom köszön vissza. Itt a
jó idő és ilyenkor én is boldogan nézek tükörbe, ilyenkor vidám energiával teli
arcomat látom viszont. Egyébként egy nőnek nélkülözhetetlen eszköz ahhoz,
hogy mindig leellenőrizhesse, mikor, hogyan néz ki éppen.
Pici babakorom óta jó kapcsolatot ápolok a tükörrel: mindig másnak láttam
magam benne, egyre nagyobbnak, érettebbnek és felelősségtudatosabbnak…
A változást pozitívan és negatívan is fel lehet fogni. Én úgy fogom fel, hogy ez
a felnőtté válás része.
Készítette: Cserkó Zsófia Eszter 7.o.
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Ballagás az Általános Iskolában
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Óvodai hírek
Új mosdó az óvodában!
csempe, az aljzat, a szaniterek,
a szellőzőberendezés.... A vidám
színek tetszenek az ovisoknak.
Köszönjük a fenntartónknak, Kunfehértó Önkormányzatának!!
Hír: Harnóczi Erzsébet
óvodavezető

Példamutató magatartásáért és
kitűnő tanulmányi eredményéért az Év Tanulója Bak Boglárka
7. osztályos tanuló lett.
Az Év Sportolója feliratú emlékplakettet Szanyi Zsanett 6.
osztályos tanuló vehette át.
Gratulálunk az elismerésekhez
és jó pihenést kívánunk mindenkinek a nyári szünetre!
Hír: Stammer József
tanár

Fotók: Szalai Szabolcs

2016. június 18-án intézményünktől 14 fő nyolcadik osztályos vett végső búcsút. A megható pillanatoknak a szülőkön
kívül sok rokon, barát, ismerős
volt a tanúja.
Az Év Közösségi Munkájáért kitüntető címet kimagasló
szervező tevékenységéért a végzős osztály tagja, a Diák Önkormányzat vezetője, Banka Dániel
Bence kapta.

A napokban birtokba vehettük
az első teljesen felújított gyermekmosdót a Mosolyvár Óvodában. A Tigris csoport mosdója
készült el először, jelenleg a másik két mosdón dolgoznak még a
szakemberek. Kicseréltek minden
vízcsövet, villanyvezetéket, új a

Úszásoktatás Jánoshalmán
A gyermekeknek egyre kevesebb lehetőségük van, hogy víz
közelébe kerüljenek, mivel a természetes vizek szennyezettek
és veszélyesek, a strandbelépők
(élményfürdők) belépőjegyei ezrekbe kerülnek, a Balaton és a
tengerek elérhetetlenek a többség számára, saját úszómedencéje keveseknek van. A kunfehértói gyerekek kiváltságos
helyzetben vannak, hiszen a kiskunhalasi strand, a jánoshalmi
tanmedence és nem utolsó sorban a helyi tó is szolgálhatja a
kikapcsolódást, esetleg lehetőséget adnak a versenyúszás alapjainak lerakására. Ehhez szükség
van a szakértő oktatásra is. A

kunfehértói óvodások pályázat
keretében Jánoshalmára utaztak és szereztek vízbiztonságot és sajátították el a mellúszás
alapjait. A foglalkozásokon több
problémát kellett megoldani.
A gyermekek képességei, a vízi
környezethez való motivációjuk
igen változatos volt, hiszen volt,
aki már átesett a vízhez szoktatás folyamatán és volt, aki a sokadik alkalommal is dideregve
fogta a medence szélét és nem
akarta a fejét beletenni a vízbe.
A sikerhez következetes és buktatókkal tarkított út vezetett. A
tanfolyam eredményes volt, hiszen az egyéni képességeknek
megfelelően a csoportból volt,

aki készség (tökéletesen) szintjén elsajátította és volt, aki részben sajátította el a mellúszást.
Természetesen, mivel óvodásokról van szó, az elsajátított ismeretek további megerősítésére van
szükség! A csoport munkáját jóra értékelem és külön köszönet
az óvónéniknek!
Milyen eredményeket értünk
el a közös munka során?
* hozzászokhattak az iskolai
óra menetéhez
* megismerkedtek öltöző, wc,
zuhanyzó, tan- és úszómedence
használatával
* magatartási normák megerősítése és speciális uszodai szabályok betartása

* tájékozódás a víz alatt a levegővétel visszatartásával
* siklás hason és háton
*
mellúszás
lábtempója és kartempója levegővétel
visszatartásával
* mellúszás kiemelt fejjel
* gyorsúszó lábtempó levegővétel nélkül
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek a kezdeti félelmet legyőzve
élvezettel gyakoroltak a vízben
és játékos feladatok és sok-sok
gyakorlás során megszerezték a
vízbiztonságot és elsajátították
egy úszásnem alapjait.
Hír: Bátyai Gábor
( testnevelő tanár,
úszó edző )
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Nyugdíjas Kulturális
Fesztivál

Nyugdíjas Klubunk tagjai ismét jó hírünket vitték.
Június 22-én a Kiskunmajsai Gyógy-és Élményfürdőben megrendezett 4. Nyugdíjas Kulturális Fesztiválon
vettek részt.
A rendezvényre több, mint

15 teleülésről érkeztek a fellépők, a kunfehértói csoport
két műsorszámmal készült.
Nagy örömükre szolgált, hogy
a Honfoglalás című produkciójuk zárta a rendezvényt.
Gratulálunk és további soksok fellépést kívánunk!

. oldal

Temetői nyilvántartás

Egy rendeletmódosítás miatt meg kellett újítanunk a temető nyilvántartó számítógépes programunkat, melynek keretében drónos légi felvételeket kellett készítenünk a tavasszal. Ennek eredményeképpen készítettünk el egy információs táblát is a temető bejáratánál.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a KÖSZOLG Kft-nek a
professzionális tábla elkészítéséért!

Tisztelt Lakosság!
A zöldhulladék lerakó
a Depó mellett megszűnt.
Új helyszíne
a Szennyvíz-tisztító
telep mögötti terület.
Kérem a jövőben
kizárólag oda helyezzenek
zöldhulladékot
(ág, gally, nyesedék, falevél, fű stb.)
Egyéb jellegű szemét lerakása
továbbra is hatóságilag tilos!
Kunfehértó Község Önkormányzata
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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Védőnő ajánlja
Aloe vera a házipatikában
Ez a növény mér évszázadokkal
ezelőtt is az emberek segítségére
volt, és még a mai napig előkelő
helyre rangsorolják a gyógynövények között. Az egyiptomiak
az örök élet növényének hitték,
fontos szerepet töltött be a mumifikálások során, a messze földön híres szépségű Kleopátra pedig ezzel is ápolta bőrét. Nagy
Sándor is ismerte, és sebgyógyításra használta.
Az aloe verának több mint 300
fajtája ismert, de közülük nem
mindegyik rendelkezik gyógyító
hatással. Ezt az eredetileg Afrikából származó növényt manapság már világszerte termesztik,
melegebb, szárazabb éghajlatú
vidékeken.
Az aloe a Liliomfélék családjába tartozó, virágos, zárvatermő
növény. Húsos, vastag, pettye-

zett levelei tömött tőrózsában
állnak, amelyek zöld, szürkés
vagy kékeszöld színűek.
A növény levelének külső bőrszövete alatt található az aloin
tartalmú cellulóz bőrszövet. Az
aloin hashajtó és hánytató hatású, amelyet a gyógyszeripar
alkalmaz.
A növény egész levelét egy gélszerű anyag teszi ki, melynek
számos jótékony hatásai vannak, mint például fertőtlenítő,
gomba-, baktérium- és vírusölő,
és erős gyulladáscsökkentő hatás. Antioxidáns szer, élénkíti a
sejtek anyagcseréjét, segíti a bőr
regenerálódását, tisztító és méregtelenítő hatása is lehet.
Érdekesség, hogy az egész növény 99%-a víz, és csupán a maradék 1% tartalmazza az aloet
híressé tevő anyagokat, melyek-

nek egymáshoz viszonyított
aránya tökéletesen igazodik a
szervezetünkhöz.
Tehát bátran használható kisebb horzsolások, égési sérülések
kezelésére. Arcpakolásként kiváló ránctalanító hatással bír, illetve mitesszerek és pattanások eltüntetésében is segítséget nyújt.
Ha ezek után valaki kedvet kapott egy saját növény beszerzéséhez, akkor álljon itt néhány jótanács a gondozásáról:
A növény a legjobban a világos, de tűző naptól védett helyet
kedveli, mert a tűző naptól levele bebarnul. Nem vízigényes, heti egyszer elég locsolni, de akár
ritkábban is. Táljában sose álljon a víz, mert gyökerei elrohadhatnak. Télen meleg helyre
kell tennünk, 5 fok a legalacsonyabb hőmérséklet, amin még

nem károsodik. Ha jól érzi magát, hamar növekedésnek indul,
a harmadik évtől kis sarjakat
hoz,ezeket 15 cm-es nagyságnál leválaszthatjuk, és külön cserépben nevelhetjük tovább, vagy
akár elajándékozhatjuk. Igazi gyógyhatással 3 éves korától
bír a növény, ekkor vannak jelen már a megfelelő arányban és
mértékben a hatóanyagok. Ha
a növény gél állományát közvetlenül szeretnénk felhasználni, a bőrszövet leválasztása után
a sárgás aloin réteget alaposan
mossuk le. A gélt nagyon rövid
időn belül érdemes felhasználni,
hisz pár órán belül oxidálódik,
így sokat veszít gyógyerejéből.
Használjuk bátran a minden
napokban!
Hír: Sarok Zsófia
védőnő

forrás:www.antsz.hu

Várjuk felkészülten a következő hőhullámot
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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
Horváth István
Péntek: 07.30 - 13.00
Fogorvosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 06/30/6196880
Háziorvosi ellátás
Tel.: 77/507-011
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel : Dr. Herczeg László
Víziközmű
Rendel: Dr. Székács István
Hétfő 08.00-12.30
Társulat
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Kedd 14.00-18.00
Kunfehértó Béke tér 3.
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00 Szerda 13.00-18.00
Tel.: 06/77/407-065
Tel.: 77/407-103 vagy
Péntek 08.00 -12.30
Ügyintéző: Tiringer Eszter
06/30/2490979
Kedd, Péntek: 07.30-12.00
Fogorvosi Magánrendelés
Szerda: 13.00-18.00
Gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 26.
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/30/2198386
Művelődési Ház és Könyvtár
Rendel : Dr Úrfi Edit
Rendel: Dr. Böszörményi József
Kunfehértó Béke tér 3.
Kedd 14.00-16.00
péntek 15.00 - 17.00
Tel.: 77/407-065
Csütörtök 13.00-16.00
szombat 09.00 - 11.00
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00
Nyitva tartás:
páratlan héten 13.00 - 14.00
Gyógyszertár
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Tel.: 77/407-622
Kunfehértó Szabadság tér 11.
Rendezvény esetén külön
vagy 06/20/8074447
Tel.:06/77/407-012
nyitvatartással.
Rendel: Dr Székács István
Nyitva tartás:
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00
Hétfő, Szerda, Péntek: 08.00-16.00 HTKT SZSZK
Tel.: 77/407-103
Kedd, Csütörtök: 09.00 - 17.00
Gondozási Központ
vagy 06/30/2490979
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Rendőrség
Tel.: 77/407-506
Védőnői szolgálat
Kunfehértó Szabadság tér 10.
Részlegvezető:
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/20/5396730
Madácsi Erzsébet
Tel.: 06/30/5114421
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls. Nyitvatartás: 08.00 - 16.00
Védőnő : Sarok Zsófia
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls.
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
Tel.: 06/20/5395617
Mosolyvár
fogadóóra
Óvoda
Kedd: 13.00-14.00 -ig
Posta
Kunfehértó Ady e. u. 4.
Csecsemő tanácsadás
Kunfehértó Szabadság tér 9.
Vezető: Harnóczi Erzsébet
Minden 4. csütörtökön
Tel.: 77/407-060
Tel.: 77/407-137

Kisgépek gyártását,
javítását,
lakatos- és esztergályos
munkát vállalok.
Huszár Sándor e.v.
géplakatos mester
Tel.: 0630/34-62-610

. oldal
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
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Köszöntő
Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat
születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!
KÖSZÖNTJÜK
Danajka Jánost
a Petőfi utca 50-ben, aki
június 23-án ünnepelte 92.

Hájas Sándornét
a Petőfi utca 11-ben, aki
június 07-én ünnepelte 87.

Horváth Mihálynét
a II.k.36-ban, aki
június 05-én ünnepelte 89.

Hegedűs Bite Istvánnét
a Hunyadi utca 1-ben, aki
június 04-én ünnepelte 85.

Fischer László Lajosnét
a Radnóti utca 9-ben, aki
június 10-én ünnepelte 89.

Bor Ferencnét
a II.k.140-ben, aki
június 09-én ünnepelte 85.

Somoskövi Józsefnét
a Rákóczi utca 60-ban, aki
június 29-én ünnepelte 89.

Sarok Mihálynét
a Petőfi utca 51-ben, aki
június 02-án ünnepelte 84.

Budai Kálmánnét
a Kiserdő utca 3-ban, aki
június 06-án ünnepelte 87.

Nagy Istvánnét
a Jókai utca 59-ben, aki
június 22-én ünnepelte 83.

2016. július

Anyakönyvi Hírek
Születtek:
Katus Milán 2016.06. 21
an: Kis-Kurgyis Krisztina
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Elhunytak:
Katona Istvánné (szül:1958.)
Seprényi Elek Károly (szül:1951.)
Tóth József (szül:1986.)
Megyesi Sándorné (szül:1936.)
Őszinte részvétünk!

születésnapját.

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

sporttábori konyha

Felújítja lakását, nyaralóját, vagy építkezésbe fog. Bízza a munkát
szakemberre. Festést, mázolást, tapétázást vállalok!

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.

Szanyi György

Horti Norbert vállalkozó
Tábor utca 27. Tel.:06/70/3404540
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!

szobafestő, mázoló, tapétázó
6413 Kunfehértó Jókai u. 41. Tel.: +36/30/3497529
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K alauz

Kunfehértói

. oldal

Sporttábori Konyha felhívása!
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

Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne
tartani 2016-ban, 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
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.
______________________________

K

Kunfehértói

alauz

www.kunfeherto.hu

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

10. oldal
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A Polski Fiat szerelmesei Kunfehértón találkoztak
Második alkalommal rendezték meg a Dél-Alföldi Polski Fiat találkozót, amelynek idén is
a kunfehértói kemping adott
otthont július 24-26.között.
Az résztvevők és az érdeklődők

száma jelentősen megnövekedett az előző éviekhez képest.
Igazi ritkaságokat is láthattunk
a rendezvényen, volt OT (old
timer) rendszámos jármű, nagyon ritka Polonez és olasz Fi-

at 125 special is a Polski Fiatok
mellett. A helyszín és a társaság remek volt, a kánikula pedig
tovább fokozta a hangulat hőfokát, így a nap végén igazi fel-

frissülést hozott a Tófürdő hűsítő vize.
A tervek szerint jövőre újra
megcsodálhatjuk a járműveket a
kempingben.
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Civil együttműködés Kunfehértón,
avagy a Holdruta Társaság
Kunfehértó hatvanpár évében
mindig is jellemző volt kisebb
ügyek, tevékenységek köré szerveződött társaságok, szakkörök,
csoportok működése. Ezen társa-

Ez idáig a hasonló szerveződések mind-mind (kevés kivétellel)
civil kezdeményezésű, formálisan nem behatárolt, szervezetileg
nem hatékony társaságok voltak,

ságok haszna a közösség életében ahol anyagi keret nem volt jelen
mérhető: a hasonló érdeklődé- a működéshez. Ezen próbált válsű, elfoglaltságot kereső emberek toztatni a HOLDRUTA TÁR-

hasznos kikapcsolódási lehetősége, ahol a befektetett munka maga az élmény, amellyel gyarapodnak és gyarapítják a falut is.
Lehet hobby, szabadidős tevékenység, alkotói munka, vagy
zene, mind-mind olyan tevé-

kenység, ahol az ember a többiekből merít és tanul. Az együttlét
az alapja annak a folyamatnak,
amely aztán közösségi élményt
tud nyújtani.

SASÁG (amely nem tévesztendő
össze a Holdruta Egyesülettel!)
azzal, hogy Együttműködést
kezdeményezett a bácsalmási
Szent László Határrendész Közhasznú Egyesülettel, amely 2003óta sikeresen működik és végez
aktív közösségi tevékenységet a térségben.
Az egyesület keretében
már több szakcsoport,
szakosztály
működik eredményesen. Az
egyeztetések eredményeképpen megnyílt a
lehetősége annak, hogy
a kunfehértói szabadidős közösségek, civilek,
alkotók tevékenységükhöz szakmai hátteret, pályázati forrásokat, valamint infrastrukturális hátteret is kapjanak.
Ezen Egyesület keretein belül így
már összefogva és irányítva a he-

lyi közösségek érdemi támogatást
kapnak működésükhöz, amelyben Sarok Krisztián szakmai segítsége nyújt biztos hátteret. Ide
tartoznak:
-Hagyományőrző csoport (Juhász-Vedresné Szabó Ibolya vezetésével, 06-20/217-6333)
-Alkotókör (Csesznák Veronika, 06-20/256-5106)
-Motoros baráti kör (Juhász István, 06-20/458-5084 )
-Kiskun Citerazenekar (kapcsolattartó: Kovács Mihály,
06-20/563-4524)
-Nordic Walking- csoport (Csillag Erzsébet, 06-70/452-5156 )
-Biciklis túrakör (Torma Tamás, 06-30/429-3632)
-Nyugdíjas kultúrcsoport (Madácsi Erzsébet, 06-30/474-6830)
Az elmúlt időszakban több sikeres pályázat révén több, mint
400.000,-Ft-ot költhetett a Társaság eszközökre, alapanyagokra, rendezvényeken használható sátorra, jótékonykodásra és
szervezhetett fellépéseket, kiállítást, társadalmi napot. A közeljövőben beindulnak a rendszeres
programok, úgy, mint művészeti
rajz-oktatás, festés, gyermekeknek alkotói-napok, amelyhez az
Alkotókör részére speciális berendezést lett biztosítva: rajzbakok, rajztáblák, eszközök. A
Hagyományőrzők lelkes felkészülésének köszönhetően táncműsorral, ahhoz varrt jelmezekkel, díszlettel örvendeztetnek

Legutóbb (június 11-12) a Holdruta Társaság Társadalmi napot
hirdetett, melynek keretében a
horgásztavak hínármentesítése,
környezetük rendbetétele történt meg, valamint gyermekek
lelkes részvételével a Horgász Ta-

meg mindenkit. A rendszeresen
megrendezésre kerülő Falunapi és Szüreti napi eseményekből
is részt vállalhat így bárki, akinek kedve van csatlakozni ezen
kezdeményezésekhez.

ten adjunk vissza annak a közösségnek, amelyben élünk.
Kérdéseikkel, elképzeléseikkel
kapcsolatban mindenki bizalommal fordulhat a Társaság szervezeteinek felelőseihez. (lásd fent)

nya épületének dekorációs festése. (3-as strandbejárat melletti épület) Ezen ingatlan Lakos
Dénes, a Horgász Egyesület elnökének felügyelete és támogatása mellett épül-szépül újjá, teret adva a jövőben a Társaság
rendezvényeinek.
A Társaság célja:
Együttműködésben gondolkodunk. Továbbra is várjuk – a teljességi igénye nélkül - azokat a
bringásokat, motorosokat, citerásokat, túrázókat, fotósokat, alkotókat, táncosokat, stb., fiatalokat és idősebbeket, akik számára
fontos az, hogy kedvelt tevékenységüket, szórakozásukat közösségben végezhessék, emellett
gondolatuk, elképzelésük van arról, hogy mit szeretnének megvalósítani az előttünk álló időszakban. Most lehetőségünk nyílik
érdemben tenni ezért!
Fontos az, hogy erőnkhöz mér-
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Óriási sikerek a fitnesz EB-n
Az Országos bajnokság után
nagy izgalommal vártuk az Európa Bajnokságra kijutáshoz szükséges ponthatárt. Óriási ujjongásban
törtünk ki, amikor megtudtuk,
hogy mind az öt produkciónkkal
kvalifikáltuk magukat és versenyezhetünk a 2016. június 30-án
Szlovákiában, Léván megrendezésre kerülő Látványtánc Sportszövetség Európa Bajnokságán,
melyen Magyarország, Szlovákia,
Románia, Ukrajna, és Kína egyegy csapata mérte össze tudását.
A KTÉ-Fitness Jánoshalma csapata 1 aranyérmet, 2 ezüstérmet
és egy produkciójukkal nyolcadik
helyezést értek el.
Nagy örömmel fogadtuk Czeller Zoltán polgármester úr SMSét, melyben „aranyos lányoknak”
nevezett bennünket.
A versenyzőink és a magunk nevében hálásan köszönjük minden
támogatónk segítségét.
Támogatóink:
Farkas András, Németh László,
Fenyvesiné Farkas Ágnes, Czeller
Zoltán és Jánoshalma város képviselőtestülete, Kunfehértó polgármestere és képviselőtestülete,
Rittgasszer János, Czagány-Má-

kosné Móczár Gertrúd, Aranykapu Zrt Kunfehértó, ExtractumPharma Zrt Kunfehértó, Haris
József egyéni vállalkozó, Árpás
László, Csényi Attila, Berta Péter,
Ott Ervin egyéni vállalkozó, Torma Tamás egyéni vállalkozó, Félegyházi Pékség, Lakatos László
Stílusüzlet.
Segítőink: Ságodi Lászlóné,
Csermák Zsuzsanna, Maruzsa Mihály, Bankos Katalin, Bankos Balázs, Szanyi György, Kovács Szilvia, Gálné Berényi Katalin, Baka
Orsolya és a SZÜLŐK.
Az EB-n résztvevő lányok: Gilicze Bátyai Dóra, Botka Lora, Bogdán Hanna, Friebert Dorina, Horváth Dóra, Kovács Eszter, Lencse
Petra, Maruzsa Maja (Kunfehértó), Onódi Eszter (Kunfehértó),
Rancsár Viktória, Szanyi Cintia (Kunfehértó), Szanyi Zsanett
(Kunfehértó), Vaski Virág, Zámbó Anna.
Edzők: Bátyai Gáborné, Bátyai
Fruzsina, Gilicze Bátyai Dóra, Gilicze Ákos
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívánunk a
lányoknak!
Hír:Bátyai Gáborné

A nagy meleg sem vette a túrázók kedvét Nordic Walking túra nyáron is
A hónap egyetlen túrájának
megszervezésére 2016.06.26-án
került sor. A túra útvonala: Kéleshalom, Szarvastelep Ódor-tanya. A 7,5 km-es távot a nagy

meleg ellenére 14 fő részvételével teljesítették. Immáron két
kisbabás anyuka is részt vett a
túrán, mind az anyukák mind
kisbabák nagyon élvezték a ba-

bahordozós túrázást, sőt mindkét baba el is aludt a túra közben és fél-fél órát szunyókáltak
a hordozókendőben az anyukák
hátán. Ezúton szeretné a csapat megköszönni Szabó Imré-

né Erzsikének a finom pogácsát
és Ódor Istvánéknak a szíves fogadtatást és vendéglátást valamint az az egy órát, amit pihenés képen náluk töltöttünk el.
Hír: Csillag Erzsébet

