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Bisztray Ádám: 
November kapui

„November kapui megnyílnak,
s beömlik rajtuk a köd,
száraz völgyét, vékonyka csemetefáit
áztatja késve jött eső...”

Bisztray Ádám: 
November kapui

„November kapui megnyílnak,
s beömlik rajtuk a köd,
száraz völgyét, vékonyka csemetefáit
áztatja késve jött eső...”

Márton-napi népszokások
November 11-én van Tours-i Szent Márton napja, melyet hazánkban is egyre több helyen 

ünnepelnek különféle programokkal. A népszokások egyrészt a mezőgazdasági munkák be-
fejezéséhez, az adventi időszakhoz és az év vége közeledtéhez kapcsolódnak, másrészt a le-
gendához, mely szerint Szent Márton egy libaólban rejtőzött el, mikor püspökké akarták 
választani, de a libák elárulták rejtekhelyét a gágogásukkal. Márton napja a karácsony előtti 
negyven napos böjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor nagy mulatságokat, bálokat rendez-
tek a jövő évi bőséges termés érdekében. A Márton napi ételek jellemzően libafogások pl. 
sült liba, libaleves. Innen ered a mondás ”Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át 
éhezik” Szokás volt a liba húsából, főként a hátsó részéből küldeni a papnak is, innen ered 
a „püspökfalat” elnevezés. A bőséges lakomát Márton poharával, újborral öblítették le. Az 
év további időjárását is megjósolták a Márton napi időből, miszerint „Márton napján, ha a 
lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál.” Magyarországon is egyre népszerűbb a 
Márton napi fáklyás felvonulás, mely német nyelvterületről ered, Szent Márton emlékét őr-
zi és a jó cselekedet jelképező fényt juttatja el az embereknek. Kunfehértón is évek óta meg-
ünnepeljük Márton napját, melyre ez évben is szeretettel várjuk a falu apraját-nagyját!
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Szüreti Nap

Az időjárás végre kegyeibe fogadta soron következő rendezvé-
nyünket, így a Szüreti Napot kissé hideg, de ragyogó napsütéses 
időben rendezhettük meg október 08-án.

A helyszín az Erdei Ferenc tér volt, ahol már kora reggeltől külön-
féle programok várták az érdeklődőket.

9 órától rajtolt a Szüreti Futóverseny, ahol az iskolások és a leg-

sportosabb lakosok, vendégek mérhették össze tudásukat. A leg-
kisebbek, az óvodások és az 1-2.osztályosok az Erdei Ferenc teret 
futották körbe, a 3-6. osztályosoknak már 700, a 7-8.osztályosok-
nak 1500, a felnőtteknek pedig 2100 métert kellett teljesíteni. A 
befutókat meleg tea, alma és csokoládé várta a célkapu melletti sá-
torban. Folytatás a 3. oldalon.
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Szüreti Nap
Folytatás a 2. oldalról.
Eredmények:
I. korcsoport- óvodások:
1.Huszár Anna Sára, 2. Nagy Olívia, 3. Patocskai Tamás, 4. Csala 
Gergő
II.korcsoport- lányok:
1.Patocskai Csenge, 2. Dobos Petra, 3. Tósaki Réka
II.korcsoport- fiúk:
1.Ficsór Gergő, 2. Varró Milán, 3. Tárnoki Szabolcs
III.korcsoport-lányok:
1.Patocskai Emese, 2. Erdélyi Fanni, 3. Szanyi Cintia
III.korcsoport-fiúk:
1.Németh Gergő, 2. Faragó Róbert, 3. Lajkó Levente Nimród
IV.korcsoport-lányok:
1.Horváth Andrea Gyöngyvér, 2. Seprényi Evelin Dzsenifer, 3. Banka 
Dorina Anna
IV.korcsoport-fiúk:
1.Tóth Dominik, 2. Tusori Amadé, 3. Kozák Richárd
V.korcsoport-lányok:
1.Szanyi Zsanett, 2. Sarok Réka, 3. Erdélyi Tímea
V.korcsoport-fiúk:
1.Lajkó Gábor, 2. Banka Attila Konrád, 3. Szabó Döme Zsombor
VI.korcsoport-16-35 éves lányok:
1.Németh Brigitta, 2. Németh Juliett
VI.korcsoport-16-35 éves fiúk:
1.Mohai László, 2. Kovacsev Kristóf, 3. Kovács-Bukor Dávid
VII.korcsoport-35 év feletti férfiak:
1.Patocskai Tamás, 2. Taskovics Sándor, 3. Míg Károly
Összesített versenyben a második osztályosok teljesítettek a legeredmé-
nyesebben, ezért idén őket illeti meg a vándorserleg.

Gratulálunk minden helyezettnek!
Az eredményhirdetést követően egy óriási meglepetés várta a gyereke-

ket, mely az „égből” érkezett. Végre nem igazi, hanem cukoreső esett, 
amit a gyerekek pillanatok alatt összeszedtek.

Ezután a Lyra együttes gyermeknek szóló előadása következett a 
színpadon. 

Egész napos programként a Natura tanya népi játszótere, íjászkodás, 
az óvoda kézműves sátra, Csősztalálkozó és a Mezőgazdasági Gépki-
állítás, látványpréselés és mustkóstolás várta a kicsiket-nagyokat egya-
ránt. Az érdeklődők kedve nem lankadt, egészen sötétedésig kitartottak 
a játékoknál. A Vöröskereszt helyi szervezetének sátrában palacsintát, a 
„Rosszcsontok” óvodai alapítvány sátrában pedig kenyérlángost is lehe-
tett enni, melyek bevételét jótékonysági célokra fordítják a civil szerveze-
tek. Az adományokat ezúton is nagyon köszönik mindenkinek!

Nem maradhatott el a hagyományos Házi Süteménysütő és a Házi 
lekvárok versenye sem a Vöröskereszt szervezésében.

A délután a traktoros felvonulással folytatódott. A szépen feldíszített 
gépek hosszú sora indult meg, hogy a falu utcáit végigjárja, az Erdei Fe-
renc téren maradókat pedig a Kiskun Citerazenekar muzsikája szóra-
koztatta. A traktoros felvonulást Művelődési Háztól a legkisebbek ba-
bakocsis-kismotoros felvonulása váltotta fel, melyhez a traktoron utazó 
ünneplők is csatlakoztak, immáron gyalogosan.  A menet a fő utcán vé-
gighaladva visszaért a kiindulóponthoz, ahol a helyi amatőr csoportok 
fellépése következett a színpadon. Záró programként a Rézhúros Banda 
húzta a talpalávalót. A mulatság este a Sportcsarnokban folytatódott a 
Jótékonysági Szüreti bállal a Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány 
szervezésében, melyről az SZMK vezetése számolt be:

„Hagyományainkhoz híven a szüreti nap lezárásaként ismét megszer-
veztük az Önkormányzat támogatásával a Jótékonysági Szüreti bálun-
kat 2016. október 8-án. Közel 200 fő gyűlt össze az Általános Iskola 
Sportcsarnokában, akik adományaikkal támogatták a Kunfehértói Ál-
talános Iskoláért Alapítványon keresztül az iskolás gyerekeket. Köszö-
nettel és hálával tartozunk az Extractum Pharma Zrt.-nek a nagyértékű 
tombolatárgy felajánlásért, a Holdruta Társaság hagyományőrző kultúr-
csoportjának a színvonalas műsoráért, az alkotókörnek a remekbe sza-
bott díszletért, az általános iskola tanári karának a szüreti dekorációjá-
ért és mindenkinek, aki tombolatárgyat ajánlott fel és nem utolsó sorban 
azoknak a szülőknek, akik munkájukkal hozzájárultak a bál megszerve-
zéséhez.” Kunfehértó Község Önkormányzata és a Községi Sportegye-
sület nevében köszönjük a  Halasi Borászati Kft.-nek a felajánlott bort és 
Halász Tamásnak az almát, mellyel rendezvényünket segítették.

Vöröskeresztes hírekOktóber 8-án ismét a Szüreti 
Naptól volt hangos a játszótér. Az 
önkormányzat jóvoltából a Vörös-
kereszt helyi csoportja is kitelepült 
jótékonysági palacsintasütés céljá-
ból. Ebben az évben egy kicsit más-
képp folyt a munka, a halasi TES-
CO áruház kicsiny csoportja úgy 
gondolta, hogy szeretne segíteni, 
tenni valamit egy jó ügyét. Régebbi 
ismertség okán minket választot-
tak. Tetszett a segíteni akarásunk 
és annak módszere is. Megkeres-
tek bennünket és felajánlották se-
gítségüket. Reggel 9-kor már tett-
re készen állt csoportjuk, hogy az 
általuk hozott alapanyagokból pa-
lacsintát varázsoljanak. Délig szor-
galmasan sütötték, és szolgálták fel 
a finomságokat, melyek elkészíté-
sében részt vett Szentkirály József 
igazgató úr is. Ezenkívül  László 
Lívia, Ábrahám Endre Lajter Er-
zsébet, Hollóházi Edit, Mészáros 
Edina, és Kovács B. Kálmán jeles-
kedett a munkálatokban. Úgy vál-

tunk el a csoporttól, hogy Májer 
Kinga összekötő révén továbbra is 
tartjuk a kapcsolatot. Köszönjük! 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
Tolnai Mátyásnak a nagyon finom 

ebédet, melyre saját költségén hív-
ta meg a palacsintasütőket! 

 Idén is megrendeztük a szü-
reti sütemény és házi lekvá-
rok versenyét, az eredmények a 

következők: 
Sütemények versenye: 
1. Hunyadi kürtös: Csokis meg-

gyes diós süteménye
2. Gömzsik Jánosné Körtés csoda 

nevezetű süteménye
3. Darányi Zsuzsanna Tejberi-

zses körtés süteménye 
Lekvárok versenye: 
1. László Lívia 
2. Lajkó Ferencné 
3. Faragó Emília 
Különdíj a legújabb versenyzőnek
Különdíjat kapott továbbá Májer 

Istvánné, Szalai- Hegyi Tímea, Bá-
lint Ferencné, Gömzsik Bernadett.

A díjak Huszár Zoltán polgár-
mester úr és Szentkirály József úr a 
TESCO igazgatója adta át.

A különdíjakat, melyek a Kézmű 
Kft munkái voltak, az önkormány-
zat ajánlotta fel. 

Mindenki támogatását köszön- 
jük!

Hír: Vöröskereszt 
helyi csoportja



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

Kollégái köszöntötték

Kis ünnepségnek adott ott-
hont a Polgármesteri Hivatal 
díszterme október utolsó mun-
kanapján. Csupity Zoltán Cím-
zetes Főjegyző urat köszöntöt-
ték kollégái nyugdíjba vonulása 
alkalmából.

Az ünnepelt több mint har-
minc évet dolgozott a hivatal-
ban. Pályafutását 1983-ban, még 
a Községi Tanács vb titkáraként 
kezdte, majd 1990-től a Polgár-
mesteri Hivatal jegyzője lett. A 
három évtized alatt több polgár-
mester munkáját segítette, tá-
mogatta. Sokat tett a Gyermek-
és Ifjúsági Tábor fejlesztésért, 

hogy az újra vonzó turisztikai 
célpont legyen a környező isko-
lák csoportjai számára. 1984-től 
a Községi Sportegyesület elnö-
keként dolgozott, szívügye volt 
a helyi sportélet fellendítése, kü-
lönösen sokat tett a futballcsa-
patért és a számos roncsderbi 
futam megszervezéséért.

Az utóbbi években jelentős 
szerepet vállalt rendezvénye-
ink megszervezésében, lebonyo-
lításában, különös tekintettel a 
Sörfesztiválra.

Köztisztviselőként végzett 
munkája elismeréséül 2013-ban 
megkapta a Címzetes Főjegyző 
címet, a több mint három évti-
zeden át végzett kiemelkedő, 
pontos, céltudatos VB. titkári 
és jegyzői tevékenységérét, va-
lamint a község sport-és kultu-
rális életében való aktív részvé-
teléért és a község fejlesztéséért 
tett erőfeszítéseinek elismerése-
ként 2016. májusában  „Kunfe-
hértó Díszpolgára”  kitüntetést 
kapott.

Eddigi munkáját megköszönve 
egészségben gazdag, hosszú, bol-
dog nyugdíjas éveket kívánunk!

MÁK iroda Kiskunhalason
A közelben is intézhetjük ál-

lampapír ügyeinket- megnyitot-
ták a MÁK kiskunhalasi irodáját. 
A Magyar Államkincstár a napok-
ban nyitotta meg az országban az 
59. kincstári állampapír értéke-
sítő pontját, ezúttal Kiskunhala-
son. Az ügyfélszolgálat szerdán 

és csütörtökön, 9-15.30-ig várja 
az ügyfeleket a Városháza épü-
letében (volt utazási iroda).

Az iroda szolgáltatásai: értékpa-
pír nyilvántartási számla, Start-
értékpapír számla, Tartós Befek-
tetés számla nyitási és kezelési 
szolgáltatások

Ismét lehet pályázni 
kedvezményes üdülésre!

A Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítvány október végén újra meg-
nyitotta az Erzsébet-program pá-
lyázati felületét. A programban 
ismét lehetőség nyílik kedvezmé-
nyes üdülésre pályázni a nyugdí-
jasoknak, fogyatékkal élőknek és 
a nagycsaládosoknak. 

A pályázatokon való részvétel 
legfontosabb feltételei a nyug-
díjasok esetében a legalább 60 
éves kor és a legfeljebb 111.000 

- forintos nyugdíj; a fogyatékos-
sággal élőknél a legalább 18 éves 
életkor és a jogosultság igazolá-
sa; nagycsaládoknál pedig, hogy 
az egy főre jutó átlagjövedelem 
ne haladja meg a minimálbér 
85%-át.

Az adatlapokat kizárólag elekt-
ronikusan lehet beküldeni, érvé-
nyes regisztrációt követően.

Bővebb információ és pályázati 
adatlap:www.erzsebetprogram.hu

Sporthírek
Foci eredmények

A Kunfehértóért 
Közalapítvány 

pályázatot hirdet
A Kunfehértóért Közalapítvány pályázatot hirdet tanulmányi 

verseny, sporttevékenység és rendezvény támogatása témakörök-
ben magánszemélyek és egyesületek részére.

Bővebb információ és  jelentkezési lapok: www,kunfeherto.hu 
vagy 507-106.

TATAHÁZA SE-KUNFEHÉRTÓ KSE 1-5
Hazai góllövők: Doszpod József (3), Bozsóki Imre, Katus Ferenc
Az őszi bajnokság utolsó hazai meccse elsöprő győzelmet hozott 

az örök rivális Kiszállás ellen
KUNFEHÉRTÓ KSE-KISSZÁLLÁSI SC 5-1
Hazai góllövők: Doszpod József, Bozsóki Viktor (2), Balázsevics 

Péter, Szklár Dávid
KUNBAJAI SE-KUNFEHÉRTÓ KSE 6-3
Hazai góllövők: Bozsóki Viktor (2), Doszpod József
Az őszi bajnokság végeztével a csapat a tabella 5. helyén áll, 19 

pontot szerezve.
Gratulálunk és sikeres felkészülést kívánunk a tavaszi bajnokság-

ra! Hajrá KSE!
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Védőnő ajánlja
 Alvás

Az alvás nem más, mint egy 
védekező mechanizmus, az 
idegrendszerünk kifáradása el-
len. Alvás során a szerveze-
tünkben egy sor regenerációs 
folyamat zajlik. 

Csökken a vérnyomás és a 
pulzus, ezáltal csökkenti a szív 
terhelését, így ki tudja pihen-
ni a napközbeni terhelést. Jó 
hatással van az immunrend-
szerre, ugyanis alvás során az 
immunrendszer sokkal hatéko-
nyabban dolgozik, mivel a kü-
lönféle napi tevékenységekkel 
járó igénybevétel helyett ilyen-
kor a kórokozók legyőzésére, 
vagy épp a gyulladásos folya-
matok mérséklésére összpon-
tosíthat. Az immunrendszer 
sejtjei mély alvásban különö-
sen aktívak. 

Viszont egyáltalán nem mind-
egy, hogy mennyit alszunk. Már 
egyetlen olyan éjszaka is, ami-
kor csak nagyon keveset vagy 
egyáltalán nem alszunk, egé-
szen komoly negatív hatásokat 
képes gyakorolni a testünkre 
és az egészségünkre. Több nap 
után pedig egészen extrém tü-
neteket tapasztalhatunk. 

Az alvásigényünk az élet-
korral folyamatosan változik, 
ezért pedig egy melatonin ne-
vű hormon a felelős. Ennek a 
hormonnak a szintje gyermek-
korban magas, (ezért is nagy a 
csecsemők, és kisgyermekek al-
vásigénye, egy újszülött napi 
akár 20 óra alvást is igényel) 
idős korra pedig fokozatosan 
lecsökken. 

Ez az alváshormon elsősor-
ban az agyban elhelyezkedő to-
bozmirigyben termelődik. Ez a 
mirigy reagál a bennünket érő 
fényhatásokra, tehát nappal 
csökken a tobozmirigy melato-
nin-termelése, míg alkonyatkor 
nagyobb mennyiségű hormon 
szabadul föl, jelezve a szerve-
zetnek, hogy fel kell készülnie 
az éjszakai nyugalomra.

A bennünket érő fény meny-
nyisége azonban nemcsak a 
nappalok és az éjszakák, ha-
nem az évszakok váltakozásá-
val is összefügg, ami szintén 

befolyásolja melatoninterme-
lésünket és ezáltal alvásunk 
minőségét is. Minél több fény 
éri szervezetünket, annál keve-
sebb melatonin termelődik.

Ez magyarázza azt, hogy ta-
vasszal és nyáron általában to-
vább maradunk ébren és ke-
vésbé érezzük magunkat 
fáradtnak.

Ősszel és télen aztán, ahogy 
egyre rövidebbek a nappa-
lok és kevesebb a fény, foko-
zódik a melatonintermelés. 
Az eredmény: fáradékonyab-
bak leszünk, és megnő az al-
vásigényünk. Részben a me-
latonintermelődés átállásával 
magyarázható a sokak által ta-
pasztalt tavaszi fáradtság is. Az 
arra érzékeny egyének számára 
problémát jelenthet a hormon-
szint változása, és ezért nap-
közben is kimerültnek érezhe-
tik magukat.

Vannak, akik valamilyen ok 
miatt az éjszakát nem képe-
sek nyugodt, alvással eltölte-
ni, vagy maga az elalvás okoz 
gondot. 

Mit tehetünk annak ér-
dekében, hogy kellően kipi-
hentek legyünk?

* Az alvásigényünknek meg-
felelően aludjunk, ne túl keve-
set, és ne is túl sokat (a túl sok 
alvás nyomottá tesz, nem kelti 
a frissesség érzését)

* A napnak mindig ugyan-

azon órájában igyekezzünk le-
feküdni és felkelni, még hétvé-
gén is

* Akármennyire nehéz, mi-
re ágyba kerülünk próbáljunk 
meg a gondjainktól megszaba-
dulni, ugyanis ez is a nyugodt 
alvás feltétele. Ne tévesszük 
szem elől, hogy problémáin-
kat csak kipihenten, gondolko-

dásra készen vagyunk képesek 
megoldani, tehát éjszakára el 
kell őket engednünk.

A gondjaink elengedésében, 
pihenésben, kikapcsolódásban 
relaxációs technikák egész so-
ra kész segíteni, csak meg kell 
találnunk a számunkra legmeg-
felelőbbet, amelyet valóban 
kedvvel és sikerrel tudunk al-
kalmazni. Ez lehet mozgásos 
technika (mint például a jó-
ga), relaxációs zenék, vagy akár 
csak egy általunk kedvelt, meg-
nyugvást hozó zenemű meg-
hallgatása, de segítségül hívha-
tunk egy meleg fürdőt is, mely 
izmainkat ellazítja, így segít a 
mindennapi stressz egyik leg-
gyakoribb, gyakran észrevétlen 
jelének feloldásában.

* Ha valamilyen apró szer-
tartások előzik meg a lefek-
vést, az is sokat segíthet a rá-
hangolódásban, ez lehet akár 
olvasás is. Ugyanígy, ha nehe-
zen tudunk kikapcsolódni, ne 
vigyünk haza munkát, ne néz-
zünk felzaklató műsorokat le-
fekvés előtt, és semmikép-
pen ne vigyük laptopunkat az 

ágyunkba! A vibráló fények kö-
zelsége stimulálja idegrendsze-
rünket, amely nagyban megne-
hezíti az elalvást.

* A frissítő mozgás, izmaink 
kellemes elfáradása elősegíti a 
nyugodt alvást. De vigyázzunk, 
hogy intenzív sporttevékenysé-
get ne végezzünk közvetlenül 
lefekvés előtt, mert az felpör-
geti szervezetünket, és megne-
hezíti az elalvást. Tanácsos 2-3 
órával tervezett esti nyugovónk 
előtt befejezni a testmozgást. 
Napközben tartózkodjunk mi-
nél többet a friss levegőn!

*  Lefekvés előtt a hálóhe-
lyiséget jól szellőztessük ki! 
A hálószoba legyen csendes, 
sötét, megfelelő hőmérsékle-
tű. Ideálisnak a 19-20 oC hő-
mérséklet mondható, de a lé-
nyeg az, hogy mi jól érezzük 
magunkat. 

* Fekhelyünk legyen kényel-
mes, egyenetlenségektől men-
tes. Lehetőség szerint kemé-
nyebb matracot válasszuk, 
természetes anyagból, mely jól 
szellőzik és nem marad meg 
benne a nedvesség. A párna 
ne legyen nagyon magas és ke-
mény, mert a gerinc számára 
megterhelés jelent. 

* Alvás előtt legalább egy 
órával már ne étkezzünk, 
emésztőrendszerünknek is 
szüksége van szünetre ahhoz, 
hogy munkáját jól tudja vé-
gezni másnap, azaz hozzájá-
ruljon kipihentség-érzésünk-
höz. Késő délután már ne 
fogyasszunk alkoholt, kávét, 
energiaitalt, kólát, (fekete) 
teát. Ezek az italok felpörge-
tik szervezetünket és anyag-
cserénket, a koffein stimulálja 
idegrendszerünket, így na-
gyon megnehezítik az elalvás 
folyamatát és nem teszik lehe-
tővé a nyugodt alvást. Sokan 
azért isznak meg egy-két po-
hárkával lefekvés előtt, hogy 
könnyebben elaludjanak. Ez 
az elalvást lehet, hogy segíti, 
de aki alkoholt fogyaszt, nem 
tud olyan mélyen és pihente-
tően aludni. 

Sarok Zsófia védőnő
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Sajnos egyre több a tragédia- előzzük meg!

TÁJÉKOZTATÓ FŰTÉSI SZEZON VESZÉLYEIRŐL
Bár egyre több otthonban elkezd-

ték már a fűtést, még nem késő a fű-
tési szezon hivatalos indulása előtt 
szakemberrel ellenőriztetni a tüze-
lő-fűtőberendezéseket és az égéster-
mék-elvezető rendszereket. Fűtési 
technológiától függetlenül komoly 
veszélyt jelenthet a készülékek nem 
rendeltetésszerű használata, a sza-
bálytalan kivitelezés, illetve a rend-
szeres műszaki felülvizsgálat vagy 
ellenőrzés elmulasztása. A szabály-
talan kivitelezés miatt az égéster-
mék visszaáramolhat, a tüzelő-fűtő-
berendezés meghibásodhat. A zárt 
térbe visszajutó gázok már alacsony 
koncentrációban is komoly veszélyt 
jelentenek az emberekre és a házi-
állatokra. A műszaki felülvizsgálat 
és ellenőrzés fontos feltétele a fű-
tési rendszer biztonságos működte-
tésének, hiszen időben kiderül, ha 
valamilyen karbantartási vagy javí-
tási munkára van szükség. Rendsze-
resen ellenőriztessük berendezése-
inket szakemberrel és engedjük be 
otthonunkba a lakossági sormunkát 
végző kéményseprőt. A nem rendel-
tetésszerű használat következtében 
jelentős anyagi kárral és esetenként 
súlyos sérülésekkel járó tűzesetek 
alakulhatnak ki, de nem ritka a fi-
zikai robbanás sem. Nagyobb esély-
lyel rakódik le káros anyag az olyan 
égéstermék-elvezető rendszerben, 
amelyben hulladékot vagy más, 
nem megfelelő tüzelőanyagot éget-
nek, az elzáródott kéményből pedig 
a mérgező anyagok visszaáramol-
hatnak a lakótérbe. Ezek a veszély-
források a megfelelő használattal 
teljes mértékben kiküszöbölhetőek. 
A teljes biztonság elérését segítheti 
a megfelelő minőségű és megbízha-
tóan működő szén-monoxid érzéke-
lő, amelyet tüzelő-fűtő berendezé-
seink közelében célszerű elhelyezni. 
Mivel a szén-monoxid színtelen és 
szagtalan gáz, ezért csak ezek a mű-
szerek képesek jelezni a mérgező 
gáz jelenlétét. Vásárlás előtt min-
dig tájékozódjunk, mely termékek 
megbízhatóak és kérjük szakem-
ber segítségét. A július elsején ha-
tályba lépett jogszabályváltozások 
egyről két évre ritkították az olyan 
égéstermék elevezetők ellenőrzését, 
amelyhez gázüzemű anyaggal üze-
melő tüzelőberendezés vagy zárt 
égésterű tüzelőberendezés csatlako-
zik. Ezeknek az égéstermék-elveze-
tőknek az ellenőrzését a közszolgál-
tató az alábbi ingatlanok esetében: 

– a természetes személy tulajdoná-
ban lévő és gazdálkodó szervezet 
székhelyeként, telephelyeként, fi-
óktelepeként be nem jegyzett ingat-
lan esetében, – a kizárólag termé-
szetes személy tulajdonában lévő 
ingatlanokból álló társasház, lakás-
szövetkezeti lakóépület esetében, 
amelyben az égéstermék-elvezető 
társasházi osztatlan közös tulajdon-
ban van, – a nem kizárólagosan ter-
mészetes személy tulajdonában lévő 
ingatlanokból álló társasház, lakás-
szövetkezeti lakóépület esetében, az 
ingatlan használójának megrendelé-
se alapján a megrendelővel közösen 
megállapított időpontban, de legké-
sőbb a megrendelést követő kilenc-
ven napon belül végzi. A sormunka 
megrendelésének elmaradása tűzvé-
delmi bírság kiszabását vonja maga 
után! 

A gyűjtőkéményekről: Mint min-
den kémény, a gyűjtőkémény mű-
ködése is a huzat elvén alapszik. A 
meleg füstgáz-levegő keverék kön-
nyebb, mint a külső hőmérsékle-
ten lévő levegő és ezért felfelé áram-
lik. Ezzel vákuumot, szívóhatást fejt 
ki, minél hosszabb a kémény, annál 
nagyobbat. Gyűjtőkémény esetében 
ugyanakkor a szívóhatás megoszlik 
a bekötött készülékek között, így a 
huzat egy-egy készüléknél kisebb le-
het. Ez kielégítheti a műszaki elvárá-
sokat, de előadódhat olyan helyzet, 
hogy egyes bekötéseknél megszűnik 
a huzat, sőt, a lakás felé áramlik a 
füstgáz. Ez előre nem kiszámítható, 
így vannak olyan gyűjtőkémények, 
melyek működése labilis, a füstgáz 
visszaáramolhat a lakásokba, nem 
biztonságos a működésük. Gázfűtés 
esetén a meleg füstgázokból a hide-
gebb kémény falára savas-vizes kon-
denzátum csapódik ki. Ez a híg sav 
tönkreteszi a maltert, betont, így ré-
seket tud képezni a lakóhelyiségek 
falán, ami csökkentheti a huzat ha-
tását, és egyben utat nyit a füstgáz 
beáramlásának a lakóhelyiségbe. Az 
ilyen égéstermék elvezetők tömörte-
lenek, azaz használatuk az égési gá-
zok lakásokba történő áramlása mi-
att életveszélyes. Az elmúlt években 
megnőtt azon háztartások száma, 
ahol szilárd tüzelőanyaggal fűtenek. 
A szilárd anyagok, vagy olaj égeté-
sekor keletkező korom lerakódik a 
kémény falára. Az egyre vastagabb 
koromréteg leszűkíti a kémény bel-
ső kerületét, sőt, magas hő hatásá-
ra akár meg is gyulladhat. Mindez 

elkerülhető azzal, ha mindenki be-
engedi a kéményseprőt, aki el tudja 
végezni a kémény tisztítását. Szilárd 
tüzelőanyaggal és olajjal működő 
fűtőeszközök esetén az ingyenes la-
kossági kéményseprés változatlanul 
évente történik, gázüzemű fűtőbe-
rendezések esetén kétévente. Gya-
kori, hogy az emberek nem olyan 
anyaggal fűtenek, mint amilyen tü-
zelőanyag elégetésére az adott fűtő-
eszközt megtervezték, esetleg nem 
tartják karban, nem tisztítják fűtő-
berendezésüket. A nem rendeltetés-
szerű használat jelentős anyagi kár-
ral és esetenként súlyos sérülésekkel 
járó tűzesetekhez is vezethet. Több 
korom rakódik le az olyan égéster-
mék-elvezető rendszerben, amely-
ben hulladékot vagy más, nem meg-
felelő tüzelőanyagot – lakkozott, 
festett, vagy nedves fát – égetnek. 
A lerakódott koromréteg fűtés so-
rán izzani kezd, meggyullad és akár 
kéménytűzhöz is vezethet, a ké-
ményről a tűz pedig másodpercek 
alatt átterjedhet a ház tetőszerkeze-
tére és egyéb részeire. A lerakódott 
korom eltávolításával, a fűtőeszköz 
és a kémény karbantartásával meg-
előzhetőek a kéménytüzek. A fűtő-
eszköz takarításához hívjanak szak-
embert, a kémény tisztítását pedig 
tegyék lehetővé a kéményseprők 
részére. A katasztrófavédelem ké-
ményseprő-ipari szerve elérhető a 
http://kemenysepres.katasztrofave-
delem.hu/ weboldalon és a 1818-as 
telefonszámon a 9.1-es menüben. A 
lakóközösség összefogásával elérhe-
tő a probléma gyors megoldása. 

A szén-monoxidról: A szén-mono-
xid színtelen, szagtalan, nem irritá-
ló gáz, jelenlétét érzékszerveinkkel 
nem tudjuk észlelni. A szén-mono-
xid tökéletlen égés során keletkezik. 
Sajnos többnyire emberi mulasztás 
okozza a bajt. A nem megfelelő álla-
potú, nem karbantartott vagy nem 
megfelelően méretezett kémények, 
hosszabb ideje bevizsgálatlan kazá-
nok és egyéb, helytelenül használt 
nyitott égésterű berendezések a baj 
fő okozói. A kéményt, gáz, olaj és 
hagyományos fűtőkészülékeket, re-
zsókat, kályhákat rendszeresen el-
lenőriztessük és azokat önkényesen 
sohase módosítsuk. A kiépített szel-
lőzőket ne takarjuk le, ne tömítsük 
el, konyhai páraelszívók felszerelése 
előtt kérjük ki szakember vélemé-
nyét. Fontos a rendszeres szellőzte-
tése azoknak a helyiségeknek, ahol 

a tüzelőberendezést használjuk. 
A tüzelő-fűtő berendezéseknél a 
légutánpótlásról gondoskodni kell, 
mert azok a helyiség levegőjét (oxi-
génjét) fogyasztják. A kéménysep-
rők által feltárt hiányosságok meg-
szüntetéséről a lehető legrövidebb 
időn belül gondoskodjunk. Modern 
nyílászárók esetén szellőzés létesíté-
se szükséges, a füstgáz visszaáramlás 
megelőzése érdekében. A rossz mű-
szaki állapotú fűtő berendezések és 
kémények, illetve a nem megfelelő 
szellőztetés miatt sajnos minden év-
ben vannak halálos szén-monoxid-
mérgezések. A színtelen szagtalan 
szénmonoxid gáz érzékelésére cél-
szerű gázérzékelőt telepíteni – ami 
csak néhány ezer forintba kerül, de 
sok esetben életet menthet – amely 
baj esetén éles riasztó hangot hal-
lat. Ebben az esetben az épület át-
szellőztetése mellett hívjanak segít-
séget. Az első és legfontosabb, hogy 
a szén-monoxid lehetséges forrása-
it kiiktassuk. A gáz- és egyéb típusú 
kazánokat és a hozzájuk csatlakozó 
szellőzőket évente legalább egyszer 
ellenőriztessük. A balesetek 60-70 
százalékát a levegő utánpótlás hi-
ánya okozza. A nyílászárók cseré-
je után fontos ellenőriztetni, hogy 
van-e elég szellőzés akkor is, ha az 
ablakok zárva vannak. Ha nincs, ne 
az ablak szigetelését szedjük ki, az 
nem segít. Érdemes beszerezni ab-
lakkeretbe építhető szellőzőmegol-
dást, de a méretezés miatt kérjük 
ki épületgépész szakember vélemé-
nyét. Sok gondot okoz, ha gáztü-
zelésű rendszerek mellett kandalló, 
konyhai vagy vécében elhelyezett 
szagelszívó van. Ezek mind sok-
kal nagyobb teljesítményűek, mint 
a gázkazán, és könnyen előfordul-
hat, hogy a gázkészülék kéményén 
keresztül szívják be a működésük-
höz szükséges levegőt. Egy kandal-
ló akár a több szobával odébb lévő 
kémény működését is akadályoz-
hatja. A kazánok lamelláin felgyű-
lő piszok miatt a szén-monoxidnak 
esélye sincs a távozásra, ráadásul eb-
ben az esetben még a gázkészülékbe 
épített visszaáramlás gátló sem lép 
működésbe, mert az égéstermék el 
sem jut a ki- áramlás útjában elhe-
lyezett érzékelőig.

forrás: Bács-Kiskun Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége
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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



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

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:
Tósaki Maja 2016.10.02.

an: Tóth Linda
Gratulálunk!

     
Elhunytak:

Nemes Jánosné (szül:1937.)
Tolnai György (szül:1955.)

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

Pásztor Józsefnét 

az Ady E. utca 25-ben, 

aki október 01-én 

ünnepelte 93.

Kazinczi Ferencnét 

a Kiserdő utca 13-ban, 

aki október 17-én 

ünnepelte 87.

Törteli Lajost 

a Fő utca 12-ben, 

aki október 14-én 

ünnepelte 86.

Dudás Sándornét 

a Rákóczi utca 106-ban, 

aki október 25-én 

ünnepelte 86.

Zsömbör Lajosnét 

a V. körzet tanya 26-ban, 

aki október 03-án 

ünnepelte 84.

Horváth Károlyt 

a II. körzet tanya 67-

ben, aki október 11-én 

ünnepelte 83. 

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
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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
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Állatok VilágnapjaHulladékgyűjtés volt 
az iskolában!

Iskolai hírek

2016. szeptember 30-án meg-
rendeztük a szokásos őszi hulla-
dékgyűjtést. Reggel 8 órától dél-
után 3 óráig érkezett a papír és 
PET palack az iskola udvarára. 
Ennek eredményeként összesen 
5200 kg papírhulladékot és 370 
kg PET palackot szállítottak el 

Minden évben versenyt szerve-
zünk az alsó, ill. a felső tagoza-
tos osztályok között.

A végeredmény:
Alsó tagozat:
I. hely:  4. osztály
II. hely:  3. osztály

III. hely:  2. osztály
IV. hely:  1. osztály
Felső tagozat:
I. hely:  6. osztály
II. hely:  8. osztály
III. hely:  5. osztály
IV. hely:  7. osztály
Gratulálunk az összes osztály-

nak, nagyon lelkesek és ügyesek 
voltak! 

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani: az Arany Kapu Zrt.-
nek, hogy ismét biztosították 
számunkra a mérési lehetőséget, 
az FBH-NP Nonprofit KFT-nek 
és a Felső-Bácskai Hulladékgaz-
dálkodási Kft.–nek az elszállítá-
sért! Valamint minden kedves 
szülőnek, hozzátartozónak és fa-
lubelinek, akik segítettek!

Az elektromos hulladék meny-
nyisége sosem látott méretet öl-
tött. Nagy köszönet illet min-
denkit, aki vette a fáradságot és 
behozta régi készülékeit, támo-
gatva ezzel iskolánk diákjait!

Hír: Németh Mónika

Erdei iskola
Eredményhirdetés

A Kunfehértói Általános Iskola 
két osztálya (5. és 8. osztály) 2016. 
szeptember végén 3 napos erdei is-
kola programon vehetett részt a 
kunfehértói Gyermek- és Ifjúsági 
Táborban. A felső tagozatos tanu-
lók játékos formában elevenítették 
fel a vízzel kapcsolatos tudásukat és 
szereztek új tapasztalatokat. Erdé-
lyi László és Bankos Zsolt vezetésé-
vel megtekinthettük a falu szenny-
víztisztításának és víztisztításának 
folyamatát. A tópart körüli ismer-
tető táblák érdekes információval 

gyarapították ismereteinket. Játé-
kos ügyességi feladatok, éjszakai 
bátorság próba és kézműves foglal-
kozás színesítette programunkat. 

A jövőben is szeretnénk tanuló-
inkat megismertetni a tanulás e 
formájával.

Köszönjük a támogatást, segítsé-
get: Kunfehértó Önkormányzatá-
nak, Huszár Zoltánnak, Mosolyvár 
Óvoda dolgozóinak, Vörös Lajosné 
Irénkének és nem utolsó sorban a 
szülőknek!

Szervező: Szöllős Anita

Az Állatok Világnapja alkalmá-
ból 2016.október 5-én délelőtt, 
rendőrkutyás bemutatón vehet-
tek rész az iskola tanulói, me-
lyet Madarász Dávid és kollégá-
ja, Radics Dávid és Merész névre 
hallgató rendőrkutya  tartottak 
az iskola pályáján. A gyerekek 
nagy örömmel fogadták vendé-
geinket. A bemutató végén kér-
déseket tehettek fel a gyerekek.

Ezen a napon, délután ke-
rült sor a kisállat simogatóra 
is, ahol a tanulók mutathatták 
be egymásnak házi kedvencei-
ket és mesélhettek a gondozási 
feladatokról. 

Láthattunk többek között: gö-
rög teknőst, oroszlánfejű törpe-
nyulat, leopárdgekkót, tengeri-
malacot, cicát, kecskepapagájt, 
sárga hullámos papagájt, koro-
nás keresztes pókot.

Jó hangulatban telt el a dél-
után is.

Hír: Kazinczy Borbála

Izgatottan gyűltek össze az iskolások a Könyvtár olvasótermé-
ben. A Művelődési Ház és Könyvtár az alsós osztályosoknak rajz, 
a felsősöknek novellaíró versenyt hirdetett, melyre sok szép alko-
tással nevezetek a gyerekek. A zsűri nehéz helyzetben volt, íme az 
eredmények:

Rajz: 1. osztály: 1. Madácsi Fruzsina, 2. Rántó Gyögyvér, 3. Ron-
tó Nóra. Különdíjas: Szabóm Anna Viktória. 2. osztály: 1. Patocs-
kai Csenge, 2. Király Nóra, 3. Varró Milán. Különdíjas: Rontó Pé-
ter. 3. osztály: 1. Huszár Eleonóra, 2. Jenován Petra, 3. Seprényi 
Elek Tamás. Különdíjas: Kiss Kíra. 4. osztály: 1. Jenován Emma, 2. 
Szász Csenge, 3. Tőzsér Alíz. Különdíjas: Maruzsa Maja 

Novella: 1. Seprényi Éva Alexandra, 2. Tolnai Csenge, 3. Cserkó 
Zsófia. Gratulálunk a díjazottaknak!
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Nyári motoros élmények és túrák

Sok szeretettel gratulálunk a családnak Monda Nóra keresztelője alkalmából, melyet 2016.szeptember 18-án
tartottak a kunfehértói Szent József Kápolnában. Keresztszülők: Czagány-Mákos Lúcia és Monda Csaba

A Kunfehértói Motoros Baráti 
Kör az eddigi szokásoknak meg-
felelően a motoros szezon végén 
összegzi a szezon kiemelkedő és 
legemlékezetesebb eseményeit és 
túráit.

A 2016-os évben is időnkhöz és 

anyagi lehetőségünkhöz mérten 
részt vettünk különböző motoros 
programokon és túráztunk az or-
szágon belül és kívül.

Nem a teljesség igényével, de 
sok helyre elmotoroztunk propa-
gáltuk Kunfehértót.

A szezont a Kiskunhalasi 
TÉLÜZŐ motoros felvonulással 
kezdtük, ezt követően a Szegedi 
motoros szezonnyitón képvisel-
tük a klubot.

Meglátogattuk vajdasági bará-
tainkat az OLD-BIKERS MK-t 
Hajdukovon.

Ugyancsak tiszteletünket tet-
tük Dunafalván a DUNAMEN-
TI MOTOROSOK meghívására 

majd ellátogattunk Sándorfalvára 
az ottani motoros rendezvényre.

A Kiskunhalasi KONOK-KU-
NOK MK. rendezésében egy 
egész napos családi és gyer-
meknapi programra voltunk 
hivatalosak.

Nem hagytuk ki a Jánoshal-
mi napokat a helyi JANKOVEC 
MK. meghívását sem, valamint a 
Soltvadkerti Motoros találkozót.

Ellátogattunk az Akasztói Má-
ria napi Búcsúra a helyi Motoros 

Baráti kör vendégeként.
Vendégei voltunk a Vajdaság-

ban Hajdu járáson rendezett szü-
reti napoknak. 

Sok élménnyel és baráttal gaz-
dagodtunk programjaink során, 
de azt hiszem mindannyiunk 
számára a négynapos több mint 
1000-km hosszú ERDÉLYI TÚ-
RA volt a legemlékezetesebb.

Augusztus 18-án 12-motorral 

keltünk útra Csernakeresztur ne-
vű helységbe ahol a Szatmári ven-
dégház biztosította számunkra a 
szállást és ellátást, ami nagyon 
vendégszerető és családias volt.

A Környék elragadó tájait igye-
keztünk bejárni motorral, Vajda-
hunyad vár szépsége, Déva vá-
rának kiemelkedő magánya és 

őrzőfelügyelete Déva városá-
ra a meredek sziklafalak közötti 
motorozás, megannyi természe-
ti szépség szinte megbabonázott 
bennünket.

Majd miután visszazökkentünk 
a valóságba és a szép természeti 
tájak után megérkeztünk a mi kis 
síkvidéki szép falunkban szomo-
rúan vettük tudomásul, hogy las-
san vége a motoros szezonnak.

Természetesen a hagyománya-
inknak és a lehetőségeinknek 
megfelelően aktivizáltuk magun-
kat a Kunfehértói rendezvénye-
ken is úgy a falunapi, mint a szü-
reti napi programokon. 

Nagyon sajnáljuk, hogy itt nem 
következik egy hosszú felsoro-
lás a támogatok nevével, de KÖ-
SZÖNJÜK a szerény támogatást 
HUSZÁR ZOLTÁN Polgármes-
ter úrnak valamint a HOLDRU-
TA TÁRSASÁGNAK.

Köszönjük anyagi és erkölcsi tá-
mogatását a KMBK-tagjainak és 
kívánunk minden motorosnak 
Széles utat- Sok benzint- Gumi-
fákat és minden Kunfehértóinak 
Jó Egészséget!

KMBK-tagjai, 
Juhász István


