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Községi közéleti havilap XXII. évfolyam 9. szám 2016. szeptember Ára: 100 Ft

Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,
A hold bőség-szarujában
Szeptember aranya van.
Ez a nyár volt a legszebb,
Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.
Mert ez az én sorom, üdvöm,
Tűnőben szép nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén
Szeptember aranya van.
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Családi nap

le, rajzverseny, ügyességi játékok.
A legkisebbek a Baba-mama sátorban játszhattak, pihenhettek Sarok Zsófia védőnő felügyelete alatt.
A szervezők igazán gyermekbarát
környezetet hoztak létre, pelenkázó, szoptatós sarok, gyerekágyak és
sok-sok játék szolgálta a babák-mamák kényelmét. A felnőttek a kis-

Kunfehértó Község Önkormányzata augusztusban második alkalommal rendezte meg a Családi Napot a Tófürdőn.
Az időjárás sajnos az idei évben
eddig egyik rendezvényünknek
sem kedvezett, áztunk-fáztunk a
KunfehérTor-on, a Falunapon, a
Sörfeszten és a Családi Napon is.
A rendezvény hatalmas esővel indult, így a tervezett programok egy
része elmaradt, egy része átkerült
délutánra. A gyermekeket különféle meglepetésekkel várták pl. ingyenes légvár, trampolin, körhinta,
arcfestés, lufihajtogatás, óriás puzz-

kunhalasi EFI sátrában különféle
szűrővizsgálatokon vehettek részt,
valamint Horváth Ádám helyi fotós kiállítását nézhették meg a Galériában. Nem hiányozhatott a rendezvényről a Vöröskereszt helyi
szervezete - mely jótékonysági palacsintasütést szervezett- és kiskunhalasi Zöld Közösség tagjai sem, akik
környezetvédelemmel kapcsolatos
játékokkal várták a gyerekeket.
A színpadon a Kolompos együttes gyermekműsorát, majd a Miamanó Színház: Három kismalac című előadását és Tai Chi bemutatót
láthattak az érdeklődők. A programot Caramel koncertje zárta. A volt
„Megasztáros” közvetlenségével és
fülbemászó slágereivel nagy örömet
okozott a rajongóknak.
Reméljük, a következő Családi
Napot az időjárás a kegyeibe fogadja és ismét együtt tölthetünk egy
kellemes napot a Tóparton.

Holdruta Gyermekhét

Augusztus első hetében rendezte meg a Holdruta Egyesület
a XVIII. Holdruta Gyermekhetet a Tájházban. A gyermekhét
elsődleges célja, hogy értelmes
időtöltést kínáljon a gyermekeknek a szünidőben, valamint remek kikapcsolódást nyújtson
azoknak is, akik nem jutnak el

különféle táborokba. A szervezők naponta kb.50-60 gyermeket foglalkoztattak 9-16 óráig.
A programok ingyenesek voltak,
a külterületen élő gyerekek szállítása és étkeztetése is megvalósult az Önkormányzat és a Vöröskereszt segítségével.
A gyerekeket egész héten változatos programok várták, volt
kézműves foglalkozás, kirándulás, sorverseny, rajzverseny és
strandolás. A gyerekek egész héten lázasan készültek a Ki mit
tud?- ra, hogy záró programként
bemutathassák
produkciójukat. A fődíj a
Hunyadi Cukrászda által felajánlott fekete-erdő torta volt.
A két főszervező,
Ádám Dóra és Nagy
István ezúton szeretné
megköszönni a támogatók segítségét. Nagyon fontos, hogy a

jó cél érdekében valódi összefogás jött létre a községben, ki-ki
a lehetőségéhez mérten pénzbeli
vagy természetbeni adománnyal,
önkéntes munkával segítette a
gyermekhét lebonyolítását.
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Tájékoztató az országos népszavazással
kapcsolatosan
Mint ahogyan az Önök
előtt is ismert, a Köztársasági Elnök Úr 2016. október 2. napjára, vasárnapra
tűzte ki az országos népszavazás időpontját a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező
betelepítését?”
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján létrehozott
központi névjegyzék tartalmazza a választópolgárok adatait valamint a választásokkal kapcsolatosan
tett külön nyilatkozatait.

Változik
a Gyógyszertár
nyitvatartási
ideje
2016.08.29-től
a Fehértó Patika
szolgálati rendje
az alábbiak
szerint módosul:
Hétfőtől
- Csütörtökig:
8:00-17:00
Pénteken:
8:00-12:00
Szombaton,
vasárnap és
munkaszüneti
napokon: zárva

A választási eljárásról szóló törvény értelmében a
magyarországi lakcímmel
rendelkező választópolgár
kérheti
- akadálymentes szavazóhelyiség
igénybevételét (2016. szeptember 30.
16.00 óráig)
- Braille-írással ellátott
szavazósablon igénybevételét a szavazóhelyiségben
és mozgóurnás szavazáson
(2016. szeptember 23. 16
óráig)
- mozgóurna iránti kérelmet (2016. szeptember 30.
16.00 óráig) (szavazás napján 2016. október 2. 15.00
óráig)
- átjelentkezési kérelmetamennyiben lakóhelyétől

eltérő településen kíván
szavazni (2016. szeptember 30. 16.00 óráig)
külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételt (2016. szeptember 24.
16.00 óráig)
- személyes adatai kiadása
megtiltását
A
fenti
kérelmek
benyújthatók
* személyesen a lakóhelye
vagy bejelentett tartózkodási helye szerinti helyi választási irodában,
* levélben, a választás hivatalos honlapján, illetve
ügyfélkapun keresztül, személyesen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
A kérelemnyomtatványok
elérhetőek a www.kunfe-

hérto.hu
/Népszavazás
2016 /menüpont alatt valamint a Nemzeti Választási Iroda honlapján
(www.valasztas.hu) is. Az
önkormányzat honlapján
– a fent megjelölt helyen –
megtalálhatóak továbbá a
Választási Iroda elérhetőségei, egyéb népszavazással kapcsolatos tájékoztató anyagok stb.
A választással kapcsolatos bármely kérdésben a
Helyi Választási Iroda tagjai állnak rendelkezésükre
a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban (Kunfehértó, Szabadság tér 8.,
tel: 77/507-100).
Kristóf Andrea
aljegyző

HIRDETMÉNY

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki.
A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra
történő kötelező betelepítését?”
A SZAVAZÁS NAPJA:

2016. OKTÓBER 2.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15.-ig értesítést kapnak.
SZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt, vagy
forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda
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Védőnő ajánlja
Gerincferdülés, hanyag tartás
tartásban van, idővel gerincferdülés alakulhat ki. Az esetek
nagy részében ez a gerincferdülés kialakulásának oka.
A technika fejlődése sajnos
egyre jobban kihat a mozgásra. Manapság a gyerekek már
nem mozognak és töltenek a
szabadban annyi időt, mint korábban. Megelőzésre azonban
van lehetőség. Az úszás, a lovaglás, illetve minden olyan

A fent nevezett két jelenség
gyerekeknél manapság igen
gyakran fordul elő.
Természetes, hogy gerincünk
bizonyos fokú görbülettel rendelkezik, amely 8-10 éves korra alakul ki. Amikor megszületik egy újszülött, a gerince még
teljesen egyenes, azonban a
mozgásfejlődés során a fej emelésével, üléssel, járással, szépen
fokozatosan kialakulnak a már
említett görbületek. Így a gerinc egy dupla S alakot vesz fel,
ez biztosítja a rugalmasságát.
Gerincferdülés leggyakrabban
abban az életszakaszban alakul ki, mikor a fiatalok növekedése felgyorsul. Megfigyelhető az is, hogy évről évre több

gyereket és fiatal felnőttet érint
ez a probléma, aminek oka az,
hogy a gyerekek egyre hamarabb érnek, egyre jobban felgyorsul a biológiai fejlődésük,
de az izomerejük nincs arányban a növekedésükkel.
Egyszerűen, ha az izmok ereje nem megfelelő, nincs ami feszesen tartsa a gerincet.
Tehát ha sokat ülnek görbén
a tv, vagy a számítógép előtt,
vagy nem megfelelően cipelik az
iskolatáskát, ezek elősegíthetik
a gerincferdülés kialakulását.
A hanyag tartás egy hibás testtartás, önmagában nem mutatható ilyenkor ki a gerincen szerkezeti eltérés, de ha tartósan a
gerinc ebben a nem természetes

sport, amely egységesen terheli, az egész izomzatot, nagyon
hasznos.
A visszahúzódó magatartás és
pszichés zavarok szintén velejárói a kórképnek, ezért amenynyiben a hanyagtartás jeleit fedezzük fel gyermekünkön vagy
önmagunkon, megéri minél korábban elkezdeni a kezelést, az
aktív testmozgást.
Hír:Sarok Zsófia védőnő

Kupakgyűjtés

Hálás köszönet a
megtalálóknak
Molnárné Faddi Rita ezúton
szeretné megköszönni Czagány-Mákos Robertának és
Monda Tamásnak, hogy a Kiskunmajsán elhagyott pénztárcáját-iratokkal, pénzzel és
bankkártyával együtt- vissza-

juttatták neki. A két fiatal
időt, energiát sem sajnálva kutatta fel a pénztárca jogos tulajdonosát és azt személyesen
el is vitték neki.
Önzetlen és becsületes tettük
példa lehet mindenki számára!

A Baba-Mama Klub csatlakozott a kiskőrösi kupakgyűjtők
felhívásához, így megkezdték a
műanyag kupakok gyűjtését egy
beteg kislány számára.
Gyűjtőpontok Kunfehértón:
Védőnői szolgálat Rákóczi utca 13.

Művelődési Ház és Könyvtár
Béke tér 3.
A háztartásban keletkezett
mindenféle műanyag kupakot
várnak.
Sok kicsi sokra megy, segítsünk együtt!
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Fölényes győzelemmel indította a bajnokságot
a kunfehértói csapat a Vaskút otthonában

VASKÚTI BÁCSKA SE-KUNFEHÉRTÓ KSE 5-1
Hazai góllövők: Szklár Dávid, Szabó Tamás, Doszpod József (3)
A második forduló is szép eredményt hozott
KUNFEHÉRTÓ KSE-MADARASI SE 4-1
Hazai góllövők: Doszpod József, Bozsóki Viktor, Szabó Tamás
A negyedik gólt az ellenfél jutatta a hálóba.

A 3. fordulóval sajnos megszakadt a győzelemsorozat
HERCEGSZÁNTÓ FC- KUNFEHÉRTÓ KSE 5-1
Hazai góllövő: Szklár Dávid
KUNFEHÉRTÓ KSE-DUNAFALVA SE 2-5
Hazai góllövők: Szabó Tamás, Torma Dániel Szabolcs
Hajrá KSE!

ŐSZI SORSOLÁS
MEGYEI III. DÉL - labdarúgás - férfi - felnőtt - bajnoki - 2016/2017
1. forduló
2. forduló
3. forduló
4. forduló
5. forduló
6. forduló
7. forduló
8. forduló
9. forduló
10. forduló
11. forduló

2016.08.14
2016.08.21
2016.08.28
2016.09.03
2016.09.10
2016.09.17
2016.09.25
2016.10.01
2016.10.09
2016.10.16
2016.10.22

vasárnap
vasárnap
vasárnap
szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
vasárnap
szombat

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:00
15:00
15:00
14:30

VASKÚTI BÁCSKA SE-KUNFEHÉRTÓ KSE
KUNFEHÉRTÓ KSE-MADARASI SE
HERCEGSZÁNTÓ FC-KUNFEHÉRTÓ KSE
KUNFEHÉRTÓ KSE-DUNAFALVA SE
SZILÁDY RFC KISKUNHALAS-KUNFEHÉRTÓ KSE
KUNFEHÉRTÓ KSE-KISKUNHALASI FC II.-SPARTACUS
BÁCSBOKODI SK-KUNFEHÉRTÓ KSE
KUNFEHÉRTÓ KSE-GARAI KSE
TATAHÁZA SE-KUNFEHÉRTÓ KSE
KUNFEHÉRTÓ KSE-KISSZÁLLÁSI SC
KUNBAJAI SE-KUNFEHÉRTÓ KSE
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Tekerés Szabadkára

2016.08.27-én az SZLHKSE
Kunfehértói Nordic Walking csapat hét tagja a Halas Média és
Kultúra Kft. által szervezett VI.
Kiskunhalas Szabadka Barátság
Kerékpártúrán vett részt.
Útvonal: Kunfehértó - Kiskunhalas - Balotaszállás - Kisszállá-

si körforgalom - Tompa - Tompai
határátkelő - Szabadka. A megtett
táv: 110 km.
A közel 300 induló a kiskunhalasi Közösségek Háza elől 07:30kor startolt. 10 kilométerenkénti
pihenők után megérkezve Szabadkára a Zsinagóga udvarában par-

koltak le a kerékpárokkal, majd
sétálva mentek át a Városházára,
ahol a biciklistákat Szabadka alpolgármestere Horváth Tímea a
Városháza dísztermében köszöntötte. A Szárity szobor megkoszorúzása, ebéd és szabadprogram
után 15:30-kor volt a visszaindu-

lás. A NW csapat résztvevői hazaérkezés után elmondhatták magukról, hogy egy szép, tartalmas
és kellemesen fárasztó túrát tudhatnak maguk mögött. Gratulálunk minden résztvevőnek ehhez
a nem kis teljesítményhez!
Hír: Csillag Erzsébet

Iskolai hírek

Újra becsengettek az iskolába. A szeptember elsejei tanévnyitón
Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd iskolaigazgató megnyitotta a
2016/17-es tanévet.
Az igazgatónő külön köszöntötte a kis elsősöket és a hagyományokhoz híven apró ajándékkal kedveskedett nekik. Az ünnepélyes
megnyitón az iskola tanulóitól vidám verseket hallhattunk a szünidőről és az évkezdésről, valamint a nyolcadikos tanulók átadták a
legkisebbeknek az intézmény sálját/nyakkendőjét, így fogadva őket

az iskola kötelékébe.
Az idén 15 első osztályos tanuló kezdi meg tanulmányait az intézményben. Az igazgatónő beszámolt az új tanévhez kapcsolódó legfontosabb változásokról és bemutatta a tantestület legújabb tagjait.
Új pedagógusaink: Kenyeres Erika, Gyetvai József, Csontos Ferencné, Ádámné Nagy Rita, Soór László.
Óraadóként Dr. Tüskéné Vaszari Margit, Molnárné Gép Anikó,
Laczkó Zsófia, áttanító pedagógusként Mozga Tibor és Sztupinszki
Istvánné segítik az intézmény munkáját a tanév során.
Új technikai dolgozó is megkezdi munkáját, Binszkiné Daczi Zsuzsannával ezentúl az iskolában találkozhatunk.
Örömmel számolt be arról is, hogy Kunfehértó Község Önkormányzatának támogatásával megkezdődött az iskolai ebédlő
felújítása.
A munkálatok sajnos kicsit késve tudtak csak elindulni, de végre
megoldódni látszik egy évek óta húzódó óriási probléma.
Mindenkinek boldog, vidám, sikeres tanévet kívánunk!

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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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
Sarok Mihályt
a Petőfi utca 51-ben,
aki augusztus 24-én
ünnepelte 92.

Balázs Istvánt
a Fejértó utca 3-ban,
aki augusztus 26-án
ünnepelte 84.

Tüske Mihályt
a II.k. tanya 125-ben,
aki augusztus 01-én
ünnepelte 87.

Kaszap Károlyt
a Jókai utca 12-ben,
aki augusztus 15-én
ünnepelte 82.

Aszalay Józsefnét
a Kiserdő utca 15-ben,
aki augusztus 12-én
ünnepelte 84.

Grósz Lászlónét
a Bem utca 6-ban,
aki augusztus 28-án
ünnepelte 82.

2016. szeptember

Anyakönyvi Hírek
Születtek:
Dudás Dominik 2016.08.12. an:Temesvári Hajnalka
Herczeg Levente 2016.08.25. an:Berényi Krisztina
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Házasságot kötöttek:
Andóczi-Balog Réka és Szabó Norbert
Sok boldogságot!
Elhunytak:
Kazinczi Ferenc József (szül:1921.)
Tósaki Márton (szül:1957.)
Őszinte részvétünk!

Czagány Mákos Lajosnét
a Petőfi utca 4-ben,
aki augusztus 04-én
ünnepelte 81.
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

2016. szeptember
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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

Óvodai hírek
Harnóczi Erzsébetet, a Mosolyvár Óvoda vezetőjét kérdeztük az új nevelési évvel
kapcsolatban.
Hány óvodás jár szeptembertől
az intézménybe?
Az utóbbi években folyamatosan nőtt a gyerekek száma óvodánkban. Mostanában ekkora
létszámmal nem kezdtünk. 67
gyermeket írattak be eddig, de
év közben még növekedni fog
ez a létszám, mert több szülő jelezte, hogy 2,5 évesen szeretné
hozni gyermekét.
Milyen fejlesztések zajlottak a
nyár folyamán?
A nyáron mindhárom mosdónkat felújították. Fenntartónk, az
önkormányzat támogatásával
valósulhatott mindez meg. Színes, hangulatos lett a mosdó az
új csempékkel. Nem csak a látható részeket cserélték, a víz és
villany is felújításra került ezekben a helységekben. A kiegészítők is újak: törölközőtartó, pohár tartó…. Köszönjük.
Mindhárom
csoportszobában új szőnyegekkel vártuk a
gyermekeket az óvoda kezdésekor, melyeket szintén fenntartói hozzájárulásból tudtuk
megvenni
Milyen tervek vannak az új
nevelési évre?
A megszokott programjainkat mindenképpen megszervezzük az idén is: Mikulás és
Karácsony ünnepe, farsang,
nagycsoportosok kirándulása
Kiskőrösre, anyák napi műsor,
gyermeknap, búcsúzás. Tervezzük ebben az évben is, hogy a
nagycsoportosokkal
színházba megyünk és megszervezzük
az úszásoktatást. Márciusban
a szülőkel közösen rendezzük
meg az óvodabált.
A
községi
rendezvényeken részt veszünk, műsorral is
készülünk.
Keressük a lehetőséget arra,
hogy a kerékpározásra megfelelő helyet tudjunk biztosítani a
gyermekeknek.
Folyamatosan figyelve a pályázati lehetőségeket, szeretnénk
programokban,
eszközökben
bővíteni óvodánkat.
Köszönjük a tájékoztatást!
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Munkálatok
a bankautomatánál

Életmentő
készülék
községünkben

A K&H Bank 2016.09.20-án, kedden újabb
modellre cseréli a Polgármesteri Hivatal előtti
ATM-et.
A cseréhez kapcsolódó munkálatok körülbelül
10:00 órai kezdettel indulnának és a kora délutáni órákban fejeződnének be.
Türelmüket és szíves megértésüket köszönjük!

A Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése pályázat kapcsán lehetőségünk nyílik egy defibrillátor készülék beszerzésére, amely nagy szolgálatot tehet, ha gyors segítségre van szükség. Az
életmentő készülék jelenleg beszerzés alatt van,
a használatával kapcsolatos legfontosabb információkat később közöljük.

(forrás:www.police.hu)

2016. szeptember
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Ismét pályázatot nyert a Vöröskereszt helyi csoportja

A Magyar Vöröskereszt minden
évben kiírja a Kenedi Alap pályázatát alapszervezetei és tagozatai számára. A pályázat lényege:
Kenedi Tibor úr örökhagyóként
33,4 millió Ft-ot adományozott
a Vöröskeresztnek azzal a céllal,
hogy rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeken segítsen. Fontos, hogy olyan közösségi alapú
kezdeményezéseket támogasson,
amely a helyi igényeket figyelembe véve a helyben élő rászorulók
szükségleteire fókuszál.
A felhívás három témakörben
került kiírásra, pályázni lehetett
gyermektáborra, gyereknapra és
segélyakcióra.
A Vöröskereszt helyi szervezete
50.000 Ft-ot nyert a pályázaton,
melyhez 50.000 ft saját erőt tettek, így összesen 100.000 Ft értékben tudtak 50 gyermeknek iskolakezdési tanszertámogatást adni.
A Művelődési Ház és Könyvtár
parkjában Tóth Sándorné, a cso-

port elnöke köszöntötte a prog- ség vendéglátással folytatódott lyet ezúton is szeretnénk megramon résztvevő gyermekeket, Illés Gáborné támogatásával, me- köszönni neki. Sütizés, üdítőzés
után a Holdruta- Kunfehértói Fiatalok Egyesületének tagjai segítségével a gyerekek könyvjelzőt készítettek és a szülőkből álló zsűri
díjazta a legszebb alkotásokat. Játék és beszélgetés után jókedvűen köszöntek el a vendégek az önkéntesektől és egymástól is.
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy együtt tölthettük ezt a
szép délutánt!
Tóth Sándorné
MVK elnöke
szülőket, nagyszülőket, testvéreket. Külön köszöntötte az önkormányzat részéről megjelent Harnóczi Sándor alpolgármester urat.
A rövid bevezető után Törteli Anita, Faddi Ferencné, Majer Istvánné önkéntesek közreműködésével
kiosztásra kerültek az ajándékcsomagok. A gyerekek örömmel fogadták a tanszereket. Az ünnep-

Csere-Bere
Börze
Ha tele a szekrény kinőtt, megunt ruhákkal,
cipőkkel, játékokkal,
vagy más hasznos dolgokkal,
hozd el, add el, cseréld el!
Időpont: 2016. 09. 10. ( Szombat) 9:00-től 14:00-ig
( Kipakolni 8 órától lehet)
Helyszín: Tájház ( Rossz idő esetén a Művelődési Házban)

Mindenkit várunk sok szeretettel!
Érdeklődni: Sarok Zsófia ( 30 511 4421)
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A 2016/17-es tanév
elsős osztálya

2016. szeptember

Gratulálunk

Osztályfőnök: Lehoczki Lívia

Boldog és vidám iskolás éveket kívánunk nekik!

Novellaíró pályázat

Andóczi-Balog Réka és Szabó Norbert

A kunfehértói Művelődési Ház és
Könyvtár novellaíró pályázatot

Rajz
Rajzpályázat

hirdet felső tagozatosok számára.

A kunfehértói Művelődési
Ház és Könyvtár rajzpályázatot
M
hirdet alsó tagozatosok számára

A téma szabadon választott. Ha a novellával
kapcsolatban kérdésetek lenne, keressétek
Stammer József tanár urat.

„A kedvenc könyvem” címmel
Leadási határidő:2016.09.23.

A rajzok tetszőleges technikával készülhetnek.
A neveteket a rajz hátuljára írjátok.

Leadási határidő: 2016.09.23.
Miden osztályban
a legjobb első három helyezett
nyereményben részesül.
A neveteket
neveteket a novella hátuljára írjátok.

