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Szabó Lőrinc: 
Tücsökzene

Tudom semmi, de semmi közötök

hozzám, butuska tücskök a fű között,

mégis jólesik azt képzelni, hogy

mikor így este, ablakot nyitok,

nekem üzentek, sok hű kis barát,

lelkendezve, hogy szép a világ.
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Elérkezett a várva-várt június és vele a nyár minden ígérete. Napsütés, nyári záporok, za-
matos gyümölcsök, szünidő, vízpart, nyaralás, nagy bulik. Kunfehértón is kinyitott a Tó-
fürdő, a kemping és táboraink is szeretettel várják vendégeiket. Az aktív kikapcsolódást 
kedvelők a fitneszparkot és a műfüves futballpályát is választhatják. 

Programajánló a nyárra:
június 17.  

TÁBORTŰZ- közös szalonnasütéssel
      helyszín:Erdei Ferenc tér (lásd. 12. oldal)

június 24-26. 
II.DÉL-ALFÖLDI POLSKI FIAT TALÁLKOZÓ

helyszín:kemping

július 14-17. 
SÖRFESZTIVÁL
helyszín:Tófürdő

augusztus 06. 
CSALÁDI NAP

 helyszín:Tófürdő
Bővebb info: www.kunfeherto.hu, www.sorfesztkunfeherto.hu, 

www.kunfehertoinyar.hu
www.facebook.com/kunfeherto.kozseg vagy kunfeherto.taborok vagy sorfesztkunfeherto
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Falunap
A Falunap a hagyomány sze-

rint Pünkösdkor, idén május 14-
15-én került megrendezésre az 
Erdei Ferenc téren. Az időjárás 
sajnos nem kedvezett a rendez-
vénynek, a szakadó eső, az erős 
szél és hideg miatt az új kezde-
ményezések egy része nem ke-
rült megvalósításra.(pl. játszósa-
rok a legkisebbeknek, tábortűz, 
baba-mama foglalkozás)

Szombaton délelőtt a spor-
té volt a főszerep, rekordszá-
mú jelentkezővel zajlott a kis-
pályás futballmérkőzések sora 
az újonnan átadott műfüves pá-
lyán. Sajnos a szakadó eső miatt 
a meccsek egy részét a Sportcsar-

nokban kellett lejátszani.
Eredmények:
1.Erdőbetyárjai, 2.Csak kapu-

ra, 3. Maláta Szeráj
A tóparton pedig Pünkösdi 

Horgászverseny zajlott a Hor-
gászegyesület szervezésében.

A délutáni programokat, mint a 
görkorcsolya, aszfaltrajz és kerék-
páros ügyességi verseny a rossz 
idő miatt vasárnapra tették át a 

szervezők.
Délután a Halas-Fitness Egye-

sület tagjainak bemutatója nyi-
totta a színpadon a fellépések 
sorát. A lányok igazán kitettek 
magukért, ezúton is köszönjük a 
színvonalas produkciókat.

Ezután a Mosolyvár Óvoda kis 
cowboyai örvendeztették meg a 
nézőket vidám kis műsorukkal, 
majd a helyi Általános Iskola be-
mutatói következtek. A blokkot 

a Nyugdíjasklub előadása zárta.
Az esti buli előtt a Triál Duó 

extrém kerékpáros bemutatója 
szórakoztatta az érdeklődőket 
a színpad melletti raklaptorony-
nál, majd a napot diszkó zárta a 

legkitartóbb vendégeinknek.
Vasárnap délelőtt az elmaradt 

versenyek kerültek lebonyolí-
tásra, szebbnél-szebb aszfaltraj-
zok készültek, a legügyesebb ke-

rékpárosok és görkorcsolyások is 
megmérethették magukat.

Eredmények:
kerékpár: 1. Faragó Róbert, 2.Van-

csik Bálint, 3. Horváth Zoltán.
Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
aszfaltrajz: 1. Faragó Ro-

land, 2. Savanya Szintia, 3. Szász 
Csenge

görkorcsolya: 1. Horváth Hen-
rietta, 2. Faragó Roland, 3. Hen-
rich János

A szervezők izgalmas ügyessé-
gi játékokkal is kedveztek a gye-
rekeknek, az egyes állomásokon 
különféle feladatok várták a je-
lentkezőket, akik pontokat kap-
tak a teljesített feladatokért. A 
feladatsor horgászatból, célba do-
bálásból és különféle mókás já-
tékokból állt, melyek teljesíté-
se során minden versenyző jól 
szórakozott.

Délután kettőtől Huszár Zoltán 
polgármester úr ünnepi beszéde, 
majd a kitüntetések átadása kö-
vetkezett. A község rendezvé-
nyein való sokévi önzetlen segít-
ségért polgármesteri elismerést 
kapott Vajda József, valamint 
Csanádi István.

Kunfehértó Község Képvise-
lő Testületének döntése alapján 
a „Kunfehértó Díszpolgára” ki-

Falunap
tüntetést ez évben Csupity Zol-
tán Címzetes Főjegyző úr kap-
ta. A kitüntetéshez ezúton is 
gratulálunk!

Polgármester úr külön köszön-
tötte az oromi delegációt, köztük 
Nyilas László tartományi elnö-
köt, akik elfogadták meghívásun-
kat a közös ünneplésre. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy az ün-
nepség alatt Peter Beer, a gödai 
testvértelepülés volt polgármeste-
re is megérkezett.

A Kunfehértóért Közalapítvány 
hagyományosan a falunapi ün-
nepségen adja át a „Tiszta udvar, 
rendes ház” elismerését, melyet 
Kurgyis Gábor kuratóriumi elnök 
adott át.

A legszebb porták 2016-ban:
Ludmány Kornélia és Ludmány 

Gyula Petőfi utca 40.
Ragadics János Lászlóné és Ra-

gadics János László  
Radnóti utca 15.

Pintérné Fischer Éva és Pintér 
József Móra Ferenc utca 9.

Ezután a Vöröskereszt he-
lyi szervezetének titkára, Tóth-

né Marika emléklappal köszönte 
meg a véradók segítségét. Sztrin-
kó Péter András, Tóth József, Do-
bos Zoltán, Papp Szilvia tízsze-
res, Taskovics Sándor és Fischer 
László tizenötszörös és Nagy Zol-
tán Lászlóné harmincszoros vér-
adót köszöntötték. Hagyomány, 
hogy minden évben köszönetet 
mondanak azoknak, akik a leg-
jobban támogatták a Vöröske-
reszt működését. Idén Huszár 
Zoltán, Szalai László, Kónya 
Sándorné és Maruzsa Mihály ré-
szesült az elismerésben.

A süteménysütő verseny „cso-
kis csodák” felhívására sok-sok fi-
nomsággal neveztek be. A legíz-
letesebb süteményt Darányi 
Zsuzsanna készítette. A további 
nyertesek Csatári László, az „Ik-
rek” és Gál Orsolya.

A szervezet jótékonysági felhí-
vására sok plüssjáték gyűlt össze 
a színpadon, melyet a Református 
EGYMI Pedagógiai Szakszolgála-
tához juttatnak el a szervezők.

A délután a motorosok Str-
eetfigter bemutatója szórakoz-

tatta a vendégeket, majd a he-
lyi és az oromi hagyományőrző 
csoportok színvonalas fellépése 
következett. 

Ezután a bajor sörfesztiválok 
hangulatát hozták el Kunfehér-
tóra a lelkes óvodás szülők-ne-
velők és szimpatizánsok. A ko-
reográfiát Szőke József tanította 
be, aki évek óta önzetlenül, ide-
jét-energiáját nem sajnálva segí-
ti az Óvoda Jótékonysági Bálját a 
produkció betanításával, melyet 
a fellépők nevében ezúton is na-
gyon köszönünk!

A szakadó eső ellenére nagyon 
sokan várták Aradszky László fel-
lépését, aki először járt nálunk. A 
népszerű slágerek jókedvet vará-
zsoltak a zsúfolásig megtelt sátor-
ba és a vállalkozó kedvű rajongók 
még táncra is perdültek.

A Falunapi rendezvények egy 
fergeteges Welcome bulival 
záródtak.

A szervezők hálás köszöne-
tet mondanak mindenkinek, 
aki hozzájárult a programok 
lebonyolításához!

Falugyűlés

2016.05.23-án 17 órától Fa-
lugyűlésre hívták a község lakó-
it a hivatal dísztermébe a köz- 
ség vezetői.

Először Csupity Zoltán cím-
zetes főjegyző úr köszöntötte 
a megjelenteket. A közszolgál-
tatók közül az Edf Démász, a 
Kiskunvíz képviseltette magát, 
valamint Madarász József kör-
zeti megbízott jelent meg. A la-
kosság részéről elég gyér volt az 
érdeklődés, kb. 30 fő részvéte-
lével zajlott a falugyűlés.

Első napirendként megemlé-
keztek az elmúlt évben elhuny-
takról, majd köszöntötték a leg- 
ifjabb lakókat.

Ezután Huszár Zoltán polgár-
mester úr beszámolója követ-
kezett. Átfogó képet kaphat-
tunk az önkormányzat múlt 
évi munkájáról, a kiadások-és 
bevételek alakulásáról, a lezaj-
lott és még folyamatban levő 
beruházásokról, rendezvények-
ről. A legfontosabb a szenny-
vízberuházás lezárása volt, va-

lamint kiemelte a Parceli út 
rendezését, a volt „Felvásárló-
telep” megvételét, a belterü-
leti utak engedélyes tervének 
elkészültét, a Tájház villany-
és fűtéskorszerűsítését, a fit-
neszpark kialakítását, a hivatal 
fűtéskorszerűsítését.

Polgármester úr ismertette az 
idei évre vonatkozó elképzelé-
seket, terveket. Továbbra is ki-
emelt szerepet kapnak a tófür-
dővel, turizmussal kapcsolatos 
feladatok, valamint az iskolai 

ebédlő korszerűsítése, ezenkí-
vül az önkormányzat igyekszik 
megragadni a pályázati lehe-
tőségeket, melynek fedezetére 
önerőt különítettek el az idei 
költségvetésben.

A beszámoló után a lakosok 
kérdéseket a tettek fel közle-
kedéssel, utcaképpel, akadály-
mentesítéssel kapcsolatban, 
melyre az illetékesek megpró-
báltak kielégítő választ adni il-
letve a közeljövőben megoldást 
találni a problémára.
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Kunfehértó Község Önkormányzata 
a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A §. alapján PÁLyÁZATOT hIRDET
Mosolyvár Óvoda

ÓVODAVEZETő (MAgASABB VEZETő)
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2016. 08. 01 – 

2021. 07. 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6413 Kunfehértó, Ady 

E. u. 4. szám
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-

ges feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény-
ben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői 
feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az 
intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes működé-
sének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény 
alapító okirata szerint. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XX-
XIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: 
* főiskola óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

iskolai végzettség és szakképzettség,
* pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 

szakképzettség
* pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
* Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon 

a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, bün-
tetlen előéletű és cselekvőképes legyen,

* vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
* a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló 

határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű tel-
jes munkaidőre szóló kinevezés

* részletes szakmai önéletrajz
* az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, 

fejlesztési elképzeléseket is részletező vezetési program
 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
* Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai ön-

életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, végzett-
ség és szakképzettség igazolása másolattal, 3 hónapnál nem régebbi er-
kölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító másolatok, nyilatkozat 
a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat, amely-
ben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők 
a pályázatba betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik, szakmai 
tapasztalat igazolása másolattal, nyilatkozat, hogy a pályázó kéri-e a pá-
lyázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2016. au-
gusztus 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Hu-

szár Zoltán polgármester, tel: 06-77-507-101.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak 

a Kunfehértó Község Önkormányzat címére történő megküldésével 
(6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni: 
„pályázat-óvodavezető”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 18.
A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A pályázat kiírója fenn-

tartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.  
Közzététel: www.kunfeherto.hu 2016. 05. 26, Kunfehértói Kalauz 

2016. 06. 06, Közigállás: 2016. 05. 31, Halasi Tükör 2016. 06.01. 

Szenzációs régészeti leletek 
Kunfehértón-avagy nem is 
olyan fiatal a településünk?

Május elején kaptuk a hírt, 
hogy egy késő avar kori temetőt 
tártak fel a kiskunhalasi Thorma 
János múzeum régészei az Arany 
Kapu Zrt. területén. A területet 
korábban már részben feltárták, 
most pedig egy pályázati forrás-
nak köszönhetően a teljes feltá-
rásra is sor kerülhetett. A sírok-
ban kardot, íjat és ékszereket is 

találtak, ami arról árulkodik, 
hogy jómódban éltek az itt élő 
lakosok.  A leletek a Thorma Já-
nos Múzeumban kerülnek kiállí-
tásra, remélhetőleg még ebben az 
évben és tervben van egy idősza-
kos kunfehértói kiállítás is, hogy 
a helyiek is jobban megismerked-
hessék lakhelyük történelmét.

forrás:www.halasinfo.hu

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.   

                                        ______________________________
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helyesírási verseny 
2016.április

Iskolai hírek

Iskolánkban évek óta hagyomány a helyesírási verseny, amely egyfajta 
„stresszmentes megmérettetésnek” is felfogható, hiszen érdemjegyet nem 
kapnak rá a tanulók, azonban önellenőrzésre tökéletes.

Ebben az esztendőben tollbamondás volt a feladat, két korcsoportban. (5-
6.o. és 7-8. o)

Nagy örömömre szolgált, hogy 22 tanuló vett részt a versenyen.
A kisebbek a Rákóczi-féle szabadságharcról írtak, a 7-8. osztályosok a hí-

res nyelvésznek, Simonyi Zsigmondnak az életéről.
Idéznék néhány helyesírási szempontból fogós kifejezést: „zúgolódás, két-

séges, rójon, karddal, karabéllyal, meglepetésszerű, szívélyessége, Magyar 
Nyelvőr című folyóirat, Nyelvőr-beli, etimológiai, pályája, tekintélyes”, stb.

Az első három helyezett A magyar helyesírás szabályai című akadémiai ki-
adványt vehette át egy-egy ötös mellett.

A többiek piros pontot kaptak. A kedves olvasó még biztosan emléke-
zik arra, hogy egy bizonyos számú piros pont (általában 5 darab) átváltha-
tó ötösre.

Következzen a verseny legjobbjainak az eredménylistája:
I. Kozák Richárd 5.o.      4 hiba
II.Bankos Enikő Emese 7.o.    5 hiba
III.Csala Krisztián 5.o.      6 hiba
IV.Pfendler Emese 7.o.      8 hiba
V.Katus Olga 6.o.      9 hiba
V.Szanyi Zsanett 6.o.     9 hiba
VI.Bodicsi Gábor 6.o.     10 hiba
VII.Németh Melánia   8.o.   11 hiba
VIII.Kiss Dominika 8.o.     12 hiba
IX. Zámbó Karina 5.o.     13 hiba
IX. Ragadics Tímea 7.o.     13 hiba
X.  Király Alexandra 8.o.    14 hiba

  Hír: Stammer József tanár

„A Sport legyen a Tied”
Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága és a Magyar Diáksport Szö-

vetség közös szervezésében összesen 14 sportág mutatkozott be a Messzi 
István Sportcsarnokban Kecskeméten. A rendezvényen több mint ezer 
általános iskoláskorú gyerek vett részt. A program fő célkitűzése, hogy 
országszerte segítse a sport beépülését a gyermekek mindennapjaiba.

A 4. osztályos tanulóknak lehetősége adódott, hogy részt vegyen ezen 
a rendezvényen és játékos keretek között kipróbálják a különböző sport-
ágakat. Többek között a kajak-kenut, teniszt, tollast, vívást, asztalite-
niszt, stb. Ezen kívül fejlesztő ügyességi játékokkal is megismerkedhet-
tek. Közben pecsétek gyűjtésével ajándékokat kaptak. Fárasztó, élmény 
dús nap volt. Köszönjük a lehetőséget!     Hír: Németh Mónika tanár

Éremeső a Délvidéki Isko-
lák Atlétikai versenyén

Büszkén jelenthetjük ki, hogy 
idén 18. alkalommal került 
megrendezésre a DIV atlétikai 
verseny.

Május 27-én a tóparti sportpálya 
adott otthont a rendezvénynek. 
8 település több, mint 300 diák-
ja várta lelkesen, hogy összemér-
hessék „tudásukat”. A Kunfehér-
tói Általános Iskola igazgatónője, Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd 
nyitotta meg a rendezvényt, majd a következő versenyszámokban kép-

viselhették a diákok iskolájukat: a 
kisebbek a 4*100 m-es váltófutás-
ban, 60 m-es síkfutásban, 400 m-
es síkfutásban, távolugrásban, kis-
labda dobásban, míg a nagyobbak 
ezeken felül még magasugrásban, 
800 m-es síkfutásban és 100 m-es 
síkfutásban indulhattak.

Iskolánk tanulói a számos pontot érő helyezések mellett az alábbi do-
bogós eredményeket érték el:

I. korcsoport: 
Rontó Péter (2 arany: 400 m., 60 m. , 1 bronz:4*100m-es váltó), Fi-

csór Gergő (2 ezüst: 400 m., 60 m. 1 bronz: 4*100 m-es váltó), Berná-
th Marcell (2 bronz: 4*100 m-es váltó, távolugrás), Faragó Roland (1 
bronz: távolugrás), Sarok Gergő (1 bronz: kislabda), Bankos Marcell ( 
1 bronz: 60 m.), Lajkó Levente (1 bronz: 4*100 m-es váltófutás).

Szanyi Cintia (3 arany: 4*100 m-es váltó, 60 m., 400 m.), Patocskai 
Csenge (1 arany: 4*100m-es váltó, 1 bronz: 60 m.), Maruzsa Maja (1 
arany: 4*100 m-es váltó), Huszár Eleonóra (1 arany: 4*100 m-es vál-
tó), Bodicsi Mária Luca (1 ezüst: kislabda).

II. korcsoport:
Németh Gergő (1 arany: 4*100 m-es váltó, 1 bronz: 60 m.), Faragó 

Róbert (1 arany: 4*100m-es váltó), Pásztor Péter (1 arany: 4*100m-
es váltó, 1 ezüst: 60 m., 1 bronz: kislabda), Tusori Amadé (1 arany: 
4*100 m-es váltó).

Patocskai Emese ( 1 arany: 4*100 m-es váltó, 1 bronz: 60 m.), Erdé-
lyi Fanni (1 arany: 4*100 m-es váltó, 1 bronz: kislabda), Ficsór Flóra 
(1 arany: 4*100 m-es váltó), Bata Anita (1 arany: 4*100 m-es váltó), 
László Vanessza ( 1 ezüst: 60 m.).

III. korcsoport:
Vargacz István Bálint ( 1 bronz: távolugrás), Somogyi András ( 1 

bronz: 100 m.).
Szanyi Zsanett ( 1 arany: 100 m., 2 ezüst: 4*100 m-es váltó, távolug-

rás), Erdélyi Tímea ( 2 ezüst: 100 m., 4*100m-es váltó), Onódi Eszter 
(1 ezüst: 4*100 m-es váltó), Katus Olga (1 ezüst: 4*100 m-es váltó).

IV. korcsoport:
Nagy Emese ( 1 arany: 400 m., 2 ezüst: 4*100 m-es váltó, 100 m.), 

Bankos Enikő Emese ( 1 ezüst: 4*100 m-es váltó), Sarok Réka (1 ezüst: 
4*100 m-es váltó), Faragó Éva ( 1 ezüst: 4*100 m-es váltó).

Összesen: 9 arany, 12 ezüst és 12 bronzérem.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Kunfehértó Önkormányzatá-

nak, illetve valamennyi dolgozójának, akik segítséget nyújtottak a ver-
seny lebonyolításában.

Gratulálunk az összes résztvevőnek, reméljük, hogy jövőre ismét 
találkozunk!

hír:Lehoczki Lívia tanár
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Biztonságos óvoda 
címet nyertünk

A Coop-Halas Zrt. bejelentése 
alapján tájékoztatjuk 
a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a Coop ABC nyitva tartása 
2016.05.20-tól az alábbiak szerint módosul:

hétfőtől- péntekig  5.30-18.00
szombat 5.30-13.00
vasárnap 7.00-12.00

Vadasparkban  
jártunk  

Úszni tanulunk

Május 24-én gyermeknapi 
programként elvittük az óvodás 
gyermekeket a szegedi Vadas-
parkba. Már az utazást is élvez-
ték, de ennél is jobban tetszettek 
az állatok....zsiráf, zebra, púpos 
teve , oroszlán.....melyeket so-

kan csak képen láttak eddig. A 
kirándulásunk vége felé az eső 
„beleszólt” a terveinkbe, de en-
nek ellenére tele élménnyel ér-
keztünk haza. Köszönet a Szülői 
Szervezetnek, hiszen anyagilag 
támogatta programunkat.

A szülők igényeit figyelembe véve fakultatív programként szer-
veztük meg az úszásoktatást óvodánkban. Három héten át napon-
ta utazunk Jánoshalmára az önkormányzat iskolabuszával, hogy az 
úszni vágyó nagycsoportosokat tanítsa Bátyai Gábor úszásoktató. A 
gyerekek bátrak a vízben és nagyon élvezik az órát. Izgalommal vár-
ják a folytatást.

Hír:Harnóczi Erzsébet

Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium a Közlekedéstudomá-
nyi Intézet közreműködésével, 
Közúti Közlekedésbiztonsá-
gi Akcióprogram keretében  pá-
lyázatot hirdettek „Biztonságos 
Óvoda”címmel, melyet óvo-
dánk – a Mosolyvár Óvoda - is 
megpályázott

A pályázat legfontosabb cél-
ja az óvoda pedagógiai prog-
ramba integrálható közútiköz-
lekedésbiztonsági módszertani 
segédletek megismertetése az 
intézményekkel, óvodapedagó-
gusokkal, az intézmények köz-
lekedésre nevelési tevékenységé-
nek támogatása.

A kiírók a mi óvodánkat is ér-
demesnek tartotta a cím elnyeré-
sére. Június 2-án trénerük meg-
látogatott minket, megkaptuk 
az elismerő oklevelet, és a gyere-
kek játékos tesztlapokat töltöt-
tek ki a biztonságos közlekedés-
sel kapcsolatban.

 hír:Harnóczi Erzsébet
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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



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

CZIBOLYA  JÓZSEF
zenész

Telefon: +3630/9076877
e-mail: czibolya83@gmail.com

www.koktelzene.hupont.hu

Igény esetén „KOKTÉL DUÓ” 
felállásban két személlyel!

BÁLOK, LAKODALMAK, CÉGES BULIK, HÁZIBULIK

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2016-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

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
Születtek:

Kádár-Kósa Hanga  2016.05. 01 an: Kósa Andrea
Szabó Ákos 2016.05. 12. an: Szabó Orsolya
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Elhunytak:
Faddi Kálmánné  (szül:1929.)

Tegzes Lajos (szül:1939.)
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

Katona Jánost 
a II.k.46-ban, aki 

május 24-én ünnepelte 85.

Balázs Istvánnét 
a Fejértó utca 3-ban, aki 

május 25-én ünnepelte 83.

Undi Sándornét 
a Ady E.u.9-ben, aki 

május 09-én ünnepelte 81.

Szilágyi Mihálynét
 a Szabadság tér 3-ban, aki 
május 23-án ünnepelte 81.

születésnapját.

Köszönet
A Falunap margójára….

A Vöröskereszt helyi szer-
vezete rendszeresen kitele-
pül községünk rendezvényei-
re. Így volt ez a Falunapon is, 
ahol a Vöröskeresztes Sátor-
ban a szorgos kezek egész nap 
sütötték a finom palacsintát. 
Az adományokból befolyt ösz- 
szeget a Holdruta Gyermek-
hét támogatására fordítják. 
Tóthné Marika, az egyesü-
let titkára a lap hasábjain ke-
resztül szeretné megköszönni 
az Önkormányzatnak a lehe-
tőséget, valamint mindenki-
nek, aki adományával segí-
tette munkájukat. Ezenkívül 
nagy köszönet jár Tolnai Ma-
tyinak, aki a saját költségén 
egy finom pörkölttel vendé-

gelte meg a Falunapon dolgo-
zó egyesületi tagokat.

Ezúton kérik a lakosokat, 
hogy a felesleges, de még jó ál-
lapotban levő edényeket, ház-
tartási felszereléseket, szer-
számokat, bútorokat, ruhákat 
ne dobják ki, hanem juttassák 
el a Vöröskeresztnek.

Gyűjtőpont: Művelődési 
Ház és Könyvtár (hétköznap 
8-16.30-ig) 

Előzetes egyeztetés után a 
szállításról is tudnak gondos-
kodni, ha valaki nem tudja 
bevinni őket a könyvtárba.

Kapcsolat és bővebb in-
fo: Tóth Sándorné Marika 
30/835-0852
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Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási
gépek és klímák javítását, karbantartását. 

NAgy LÁSZLÓ
háztartási gépszerelő

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

Kiskunhalason a Sóstó mögött hobbitelek eladó.
Érdeklődni a 70/397-6963-as telefonszámon lehet.

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2016-ban, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot. 

Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor If-
júsági Klubjában mi megoldjuk programját.

Gondolja át! Mindent egy helyen.

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

Kiadja: 
Kunfehértó Község 

Önkormányzata
Megjelenik: 

havonta 400 példányban
Szerkesztõség címe: 

6413 Kunfehértó,  Béke tér 3. 
Telefon: 77/407-065

e-mail: kfto.muvhaz@gmail.com
Tördelés 

és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.

Kiskunhalas

www.kunfeherto.hu

K a l a u z
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Szolgáltatásaink:
• szobafestés, mázolás, tapétázás, homlokzatfestés
• díszítőfestés, díszlécek, rozetták
• laminált padló, padlószőnyeg lerakás

Elérhetőség: Torma Tamás
 Tel.: +36 30 508 2733, +36 30 913 8507
 6413 Kunfehértó, Rákóczi u 65.
 e-mail: torma.tamas.83@gmail.com

Szobafestés
 Mázolás
 Tapétázás

Lakossági hirdetés! Önkormányzati hírek
A tóparton folyamatosan zajlik a villamos energiaellátó 

rendszer felújítása, bővítése. A munka jelenlegi szakaszában 
már helyükre kerültek a díszkivilágításhoz szükséges kande-
láberek, és a földmunkák nagy része is lezajlott már. Kérünk 
minden kedves tópartra látogatót, hogy különös figyelemmel 
legyenek a még nyitott kábelfektetési árkokra. 

Köszönjük a türelmüket!

Lezárult a két gyalogosátkelő kivitelezése. A műszaki át-
adásra májusban került sor mindkét létesítmény esetében, az 
illetékes hatóság a forgalomba helyezési eljárást lefolytatta.

Az Erdei Ferenc téren felállított és beüzemelt kandeláberek-
nek köszönhetően a kültéri fitneszparkot már sötétedés után 
is használhatják a sportolni vágyók.

A most induló beruházások:
* óvodai vizesblokkok felújítása
* iskolai ebédlő épületének felújítása
* a TSZ út teljes hosszában történő felújítása

hír: Lakatos Tamás műszaki ügyintéző
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Védőnő ajánlja
Napvédelem

Végre beköszöntött a már ré-
góta várva várt jó idő! Több időt 
tölthetünk a szabadban, sétálha-
tunk, túrázhatunk és napozha-
tunk. A kellemes időtöltések köz-
ben azonban ne feledkezzünk 
meg a megfelelő napvédelemről. 
Ez különösen a gyerekeknél na-
gyon fontos, ugyanis a gyerekek 
bőre érzékeny, emiatt fokozot-
tan hajlamosak a napszúrásra és 
a leégésre. Fontos tudnunk azt is, 
hogy már az áprilisi, májusi nap-
sugarak is károsak lehetnek.

De mégis mit tehetünk 
megelőzésként? 

Amikor napvédelemről beszé-
lünk, kétféle lehetőség merülhet 
fel. Az egyik az un. mechanikai 
védelem, amikor arra fordítunk 
figyelmet, hogy ne érje a gyere-
keket közvetlen napfény. 

 Hogy mi is tartozik ide? 
Mindig gondoskodjunk arról, 

hogy a gyerekek árnyékban le-
gyenek, világos, sűrűn szövött, 
de szellős ruhát viseljenek, va-
lamint a napszúrás megelőzése 
érdekében a kis sapka haszná-
lata is elengedhetetlen. 6 hóna-
pos kor alatt ajánlatos inkább a 
mechanikai védelmet előnyben 
részesíteni. 

A másik lehetőség (persze csa-
kis a mechanikai védelem mel-
lett!) a fényvédő termékek hasz-
nálata. A piacon számtalan 
termék közül választhatunk, 
vannak krémek, naptejek, sp-
rayk, kinek éppen melyik a szim-
patikusabb. A krémek általában 
zsírosabbak, de ellenállóbbak a 
vízzel és a homokkal szemben, 
míg a naptejek általában folyé-
konyabbak, könnyebb állagú-

ak és könnyebben beszívódnak 
a bőrbe. A fényvédő krémek ki-
választásánál az elsődleges szem-
pont a faktorszám. A faktorszám 
azt mutatja meg, hogy az adott 
készítmény milyen mértékű UV-
B sugárzás elleni védelmet bír. A 
bőr akár 10 perc alatt is leéghet 
a perzselő nyári napon. A fakt-
orszám valójában azt a szorzót 
jelenti, hogy hányszor hosszabb 
ideig lehet a napon tartózkod-
ni anélkül, hogy a bőr súlyosabb 
károsodást szenvedne. Például 
10 perc napozás helyett, 15-ös 
fényvédelemmel elméletileg 150 
percet is napon lehet tartózkod-
ni. Azonban figyelni kell arra, 
hogy időközönként a krémeket 
újra kell alkalmazni, különösen 
a gyerekek esetében, mert a víz, 
a homok, a törölköző és a nap-
sugárzás hatására a fényvédelem 

mértéke csökken.
A barnulás egy természetes re-

akció, amely során tulajdonkép-
pen a bőrünk védekezik a nap-
sugaraktól. Az UV-sugarai közül 
két típus ismert, az UV-A, és az 
UV-B. Az UV-A sugarak felelő-
sek az öregedésért, hosszú távon 
károsítják a bőrt, és a bőrrák ki-
alakulásában is szerepet játsza-
nak. Az UV-B sugarak a D-vi-
tamin képződésében működnek 
közre, de mégis veszélyesebbek, 
lényegesen nagyobb szerepet ját-
szanak a bőrrák kialakulásában.

Tehát ezért is fontos a napvédő 
krémek használata. 

Megfelelő krém, öltözet, folya-
dékpótlás, és az aranyszabály, 
hogy délelőtt 11óra és délután 
16 óra között kerüljük a közvet-
len napsugárzást!

Hír:Sarok Zsófia védőnő
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Nordic Walking hírek
 

Az elmúlt hónapban a Holdruta 
Társaság Nordic Walking csapa-
ta a május két ünnepéhez kötött 
túrát szervezett, mindkét esetben 
az időjárás kedvezőtlen volta elle-
nére szép számmal vállalkoztak a 

túrázásra.
 Május 1. túra: útvonala a kö-

vetkező volt Kunfehértó tópart 
- Pici Paci porta - Kéleshalmi 
homokbuckák és vissza. A túra út-
vonalának nagy része egybeesett 

az Alföldi Kéktúra útvonalával, 
mely nagyban megkönnyítette a 
tájékozódást. A 18 km-es  távot 6 
fő sikeresen teljesítette.

 Pünkösdi túra: 10 km 10 fő 
részvételével. Rajtolás a Kunfehér-
tói Falunap helyszínéről, az Erdei 
Ferenc térről történt. Kunfehértó 
és környékét bejárva az indulási 
ponthoz tértek vissza a túrázók. E 

túra különlegessége, hogy a legfia-
talabb résztvevő másfél éves volt, 
aki hősiesen teljesítette a távot. 
Visszaérkezéskor minden részt-
vevő jólesően fogyaszthatta el a 
Kunfehértói Vöröskereszt által 
felajánlott finom palacsintákat, 
melyet ezúton is szeretne megkö-
szönni a Nordic Walking csapat.

hír:Csillag Erzsébet
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Elkészült az új faház a kempingben

Tovább szépültünk

Két  új, fedett kiülővel gazdagodott a játszótér


