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Szellő fut, szellő száll,
csókot ad szellő-lány.
Nap melenget, fény mesél,
mikor a tél véget ér.
Néked int a hóvirág,
s a barka bontja bársonyát.
Itt a tavasz: kikelet,
s a HÚSVÉT is közeleg.
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Az orrszarvúak földjén Afrikában

Gyöngyi Krisztián ökológus előadásának összefoglalója
Gyöngyi Krisztián két angliai egyetemen végezte tanulmányait, alapképzés keretein belül
a vadvédelmi szakot hallgatott,
majd az ökológia mesterképzést,
jelenleg pedig doktori címének
megszerzésére készül. Krisztián
jelenleg Malawiban tevékenykedik, ahol a fekete orrszarvúak védelmét tűzte zászlajára. A fekete
orrszarvú nagytestű növényevő,
háromujjú patás állat, hajtásokat
fogyaszt, leginkább a bozótokban találja meg táplálékát. Látása gyenge, de szaglása és hallása
kitűnő. Egy kifejlett nőstény körülbelül 1,3 tonna, míg a hím tömege hozzávetőleg 1,5 tonna.
Az orrszarvúak 50 millió éve jelentek meg először a Földön. A
valaha volt legnagyobb orrszarvú
súlya a 20 tonnát is elérte és körülbelül 20-30 ezer évvel ezelőtt
élt. A ma élő legnagyobb szárazföldi emlős az afrikai elefánt is
„csupán” 6-6,5 tonnás súlyt ér el.
Ma öt orrszarvú faj él a Földön,
három Ázsiában, kettő Afrikában (a fehér és fekete orrszarvú).
Gyakorlatilag mindegyik orrszarvú-fajta kritikusan veszélyeztetett faj, sajnos a kihalás szélén
áll. A fehér orrszarvú fajtamentő
programja Dél-Afrikában a legsikeresebb, az elmúlt 50 év törekvéseinek eredményeképpen

ma kb. 20.000 példány él ott. Ez
annak is köszönhető, hogy sok
marhatenyésztő gazda tért át az
orrszarvúak tenyésztésére.
A fekete orrszarvú ezzel szemben hozzávetőleg 96 %-os fajtaösszeomlást, populációveszteséget
szenvedett el az elmúlt negyven
évben. Ezt leginkább az orvvadászok illegális tevékenysége eredményezte. Egy évszázaddal korábban még 600-700 ezer példány
élt Afrikában és a kontinens teljes
területén megtalálhatóak voltak.
Jelenleg azonban csupán 5000
egyed található összesen. Az orvvadászat kiváltó oka a Dél-Kelet
Ázsiai ősi, tradícionális gyógyászat, ugyanis itt az orrszarvútülök porból készült gyógyszereket
gyártanak és vízzel vegyítve isszák meg. A kínai hiedelmek szerint az így elkészült gyógyszerek
több mint kétszáz betegségre jelentenek hatékony gyógymódot
(többek között a rákra is). A kínai középosztály bővülésével pedig egyre csak növekszik a kereslet
ezen termékek iránt (ennek eredményeként a saját ázsiai orrszarvú populációjukat már korábban
teljesen kiirtották, majd fordultak
Afrika felé). Ezen kívül Burmában antidepresszánsként használják, Indiában pedig afrodiziákumként, azaz vágykeltő szerként,
továbbá az arab világban (például
Jemenben) státusz-szimbólum az
orrszarvútülökből készült tőr.
Folytatás a 3. oldalon.
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Az orrszarvúak földjén Afrikában

Gyöngyi Krisztián ökológus előadásának összefoglalója
Folytatás a 2. oldalról.
Az orrszarvútülök a hajhoz és a
körömhöz hasonlóan szaruállományból áll (keratin), semmiféle gyógyító hatása nincs, a nyugati
tudományágak által bizonyítottan
haszontalan anyag. Ennek ellenére
ma egy font (454 gramm) orrszarvútülök a feketepiacon 70.000 dollárt ér, azaz gyakorlatilag drágább,
mint az arany, a gyémánt vagy a
kokain. Ez a ma létező legdrágább
természetes anyag.
Malawi Kelet-Afrika déli részén
fekszik, a világ egyik legszegényebb
országa, 40-50 évvel ezelőtt még
szinte középkori körülmények között éltek, ezen csak a globalizáció
változtatott. Magyarországnál 30
%- al nagyobb ország, lakossága körülbelül 17 millió fő. Az országban
korábban több száz fekete orrszarvú élt, de 1991-re, itt is az orvvadászatnak köszönhetően teljesen eltűntek. Ennek elkerülése érdekében
1993-ban több nemzetközi szervezet összefogva Dél-Afrikából telepített vissza fekete orrszarvúakat Malawiba. Ma 26 példány él ebben az
országban.
Krisztiánt 2012-ben kérték fel,
hogy vezesse az orrszarvú-rehabilitációs programot a Liwonde Nemzeti Parkban. Ez a park Malawi legkisebb védett területe (540 m2).
Munkája legnagyobb részét a parkvédelem teszi ki. Ez gyakorlatilag
azt jelenti, hogy a fegyveres vadőrökkel az illegálisan elhelyezett
csapdákat gyűjtik be, a csapdába
esett állatokat segítenek kimenteni és ellátják sérüléseiket vagy lesben állnak és igyekeznek elkapni,
illetve letartóztatni az illegális tevékenységet folytatókat. Az orvvadászok csak az állatokra jelentenek
veszélyt, emberre nem igazán, hiszen csak kezdetleges fegyvereket
használnak (íj, elöltöltős puska) és
azt sem emberekre koncentrálva.
Krisztián és fegyveres nyomkereső vadőr társai reggel öt órakor kelnek, majd távcsővel, GPS-el, nyomkövető radarral és rádió adóvevővel
felszerelkezve napi 20-25 kilométert gyalogolnak a park területén,
ahol keresik az állatokat, figyelik és
nyilvántartják őket. Ehhez befogó
műveletekre van szükség: ilyenkor
figyelik a szélirányt, ugyanis rend-

a szaporításra is, a beltenyészet elkerülése érdekében máshonnan is
hoznak egyedeket. Végső céljuk,
hogy egy biztos, 100 példányból álló populáció alakuljon ki, amelyből
majd tudnak visszatelepíteni Malawi más nemzeti parkjaiba is.
Krisztián és felesége, Orsi oktatási tevékenységet is folytat: a parkot
körülvevő falvak és települések iskoláiban öko- klubot vezetnek. Ennek
keretében a helyi gyerekeket a természetvédelem fontosságára, környezettudatosságra nevelik. Fákat ültetnek
és komposztálnak. Orsi egyébként
mindenben támogatja és segíti Krisztián munkáját: a befogásoknál is mindig jelen van, illetve a pályázatok és
jelentések megírásában is rendkívül
hasznos munkát végez.
Kívánjuk, hogy munkájuk sikerrel járjon és meg tudják menteni Földünk egyik legveszélyeztetebb élőlényét, a fekete orrszarvút a kihalástól.
kívül fontos, hogy szélárnyékban vút tud eltartani, nagyon fontos
Gyöngyi Krisztián, ökológus
maradjanak, vigyázni kell, hogy az kontrollálni az ökológiai eltartókéelőadása alapján
orrszarvú ne szagolja ki őket, mert pességet. Krisztiánék odafigyelnek
összeállította: Lukács Tamás
akkor megijed és elrohan. A művelet során az orrszarvúakat 3040 méteres távolságból elkábítják,
de ezt szigorúan csak állatorvos végezheti, hiszen egy emberre rendkívül veszélyes anyagot használnak
az úgynevezett M99-et: ebből egy
csepp elég az emberi szervezetnek a
halálhoz (6 másodperc alatt az ember elveszti az eszméletét, majd 10
másodperccel később beáll a halál).
Az orrszarvúaknál 4 mg-ot használnak, ők ettől két órán át alszanak. Ez idő alatt ültetik tülkükbe a nyomkövető chipet. Ehhez ki
kell fúrni az orrszarvútülköt, majd
egy, a fogászatban is használatos tömőanyaggal fedik el a lyukat. Ez a
chip egyáltalán nem zavarja az állatot és a szarvát sem gyengíti, ezen
kívül esztétikailag sem észrevehető. Korábban lábra erősített gyűrűket használtak, de abba ágak és
más dolgok is beleakadhattak, így
ez jóval sérülésveszélyesebb volt.
Ezen kívül a fülüket is be szokták
metszeni.
Krisztián kutatási tevékenysége
abból áll, hogy figyeli az orrszarvúak élőhelyét, növényzet minőségét, tehát összességében orrszarvúak életminőségét. Figyelemmel
követi, hogy a park, hány orrszar-
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Önkormányzati hírek A környezetterhelési díjról
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben készíti el Arculati Kézikönyvét. Az Arculati Kézikönyv elfogadásának szabályait jogszabály rendeli el. Ennek első állomása a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása, melyet a testület a 2017. március 29-i ülésén fogadott el.
Lezárult a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0028 azonosító számú „Kiskunhalas Ivóvízminőség-javító Projekt”. A projekt keretén belül – a 13 településen - megvalósult 14 vízműtelep felújítása, 8 víztorony felújítása, 2
új víztorony építése, 13,694 km új vezetékhálózat kiépítése és 12,781
km meglévő ivóvízvezeték hálózat felújítása. A beruházás összértéke:
3.008.435.000,- Ft. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a vagyont 2017. március 31. napjától átadja a tagönkormányzatoknak. Kunfehértót érintő vagyonrész 253.318.980,- Ft.
Az átadott vagyont - bérleti - üzemeltetési szerződés keretében - a Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. üzemelteti 2017. április 1. napjától. A „MINENNAPI VIZÜNK” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás miután feladatát elvégezte, 2017. szeptember 30. napjával
megszűnik.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g) pontja alapján a Képviselő-testület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást, a h)
pontja alapján tájékoztatja a lakosságot a helyi adókból származó bevételek összegéről.
2016
gépjárműadó
iparűzési adó
telekadó
ifa
építményadó
összes adóbevétel 2016.

16.613.048,106.021.479,2.559729,849.300,24.400.127,150.443.683,-

Faültetés volt márciusban

Tavaszi faültetés keretén belül a Fehértó Non-profit Kft. összesen
320 db facsemetét ültetett el településünkön. 160 db magyar kőris
és 160 db szilfa a község különböző területein, míg 100 db fehér fűz
a tófürdőn került elhelyezésre.
hír: Lukács Tamás

Pályázati hírek
Hetek óta folynak a pályázati előkészületek az Efop-1.5.3-16
Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben-kedvezményezett térségek című felhívás kapcsán,
melyre Kunfehértó Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani, konzorciumi formában. A projektben a humán szolgáltatások
szakember ellátottságának fejlesztése, a hátrányos helyzetű, aktív korú
emberek foglalkoztatásának javítása, a helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése és a
települési életminőség javítása,a vidék megtartó képességének fejlesz-

tése a fő prioritás. A pályázati célokhoz igazodva igen színes és sokrétű
programcsomagot állítottunk össze,
mint pl. jóga, aerobic, gerinc- és senior torna, Szülők Iskolája és klubdélutánok a Művelődési Házban,
Szülés felkészítő és babamasszázs
tanfolyam, anyatejes táplálás tanácsadás, futball bajnokság és „Mozogjunk együtt” sportprogramok,
óvodai tánc-és sportfoglalkozások,
úszás, Nyári napközi. A pályázat a
hónap végén benyújtásra került és
bízunk benne, hogy pozitív elbírálás alá kerül.
hír: Ficsórné Sáfár Anett

A környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11.§-a alapján a talajterhelési díjfizetési kötelezettség
azt a kibocsátót (vízfogyasztót) terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi
zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól
terheli. Kunfehértó esetében
2016. január 1. napjától. A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj meghatározott
alapja (a fogyasztott víz mennyisége) a meghatározott egységdíj (1.200 Ft) valamint a település közigazgatási területére
vonatkozó területérzékenységi
szorzó (1,5) határozza meg.  Ez
azt jelenti, hogy egy köbméter
ivóvíz-fogyasztás után 1.800,forint talajterhelési díjat kell
megfizetni.
A talajterhelési díj alapja a
szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel
igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz
mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelem-

be vett víz mennyiségével.
A talajterhelési díj alapja
csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított
szervezettel (Kunfehértó Község Önkormányzata, Fehértó Non-profit Kft.) szállítat
el, amely a folyékony hulladék
jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja.
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
13/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelete alapján 100%ban mentességet élveznek azok
a természetes személy kibocsátók, akiknek az ingatlanán
nincs épület, és kizárólag kerti csappal rendelkeznek, illetve
az éves vízfogyasztása nem éri
el a 10 m3-t.
A talajterhelési díjat a kibocsátónak (fogyasztónak) kell
megállapítania, bevallania (díjmentes esetekben is!) és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet
követő év március 31-éig.
Amennyiben
utólagosan
csatlakozna a rendelkezésre álló kiépített közcsatornára, úgy először keresse a
Kunfehértói
Polgármesteri Hivatala műszaki ügyintézőjét személyesen (Kunfehértó, Szabadság tér 8.) telefonon
(77/507-107) vagy e-mailen
(kfto.muszaki@gmail.com).
hír: Kristóf Andrea, jegyző
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Múzeumban jártunk

Kiskőrösre utaztunk

Ahogyan óvodánkban már hagyomány, a március 15-i ünnep közelében Kiskőrösre, a Petőfi házba látogatnak el a nagycsoportosok. A gyerekek már az utazást is élvezték. A régi ház belsejét csodálkozva és érdeklődve nézték. Ezek a berendezési tárgyak már szokatlanok a mai
gyerekek számára. Volt is kérdésük: Mit csináltak Petőfiék, ha már sötét este volt? Volt tévéjük? Interneteztek? A szobornál elhelyeztük a saját készítésű nemzeti színű virágaikat. Majd a múzeumban megnéztük
a kiállítást.

A korábbi múzeumi órák folytatásaként voltunk a Thorma János Múzeumban a nagycsoportosokkal. Végigvezettek minket, megnéztük a kiállítást. A magyarázat, bemutatás a kicsikhez illő volt - nagyon köszönjük- így
érdeklődve figyeltek az ovisok. A lányoknak a gyűrűk, karkötők, karperecek tetszettek, a fiúkat pedig a kardok, fegyverek érdekelték. Ezután többféle játék, játékos feladat következett, amit nagyon élveztek a kicsik.

Kunfehértó Község Önkormányzata A közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/B §. alapján pályázatot hirdet Mosolyvár Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2017. 08. 01 – 2022.
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 lényeges
feladatok: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.) meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény
teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 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, büntetlen
előéletű és cselekvőképes legyen,
* vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
* a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű teljes
munkaidőre szóló kinevezés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fej-

lesztési elképzeléseket is részletező vezetési program
- végzettség és szakképzettség igazolása másolattal,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító másolatok,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
- nyilatkozat, amelyben 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 pályázatot elbíráló testületi ülésen
zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2017. augusztus 1. napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatás Intézet
közszolgálati állásportálján való megjelenést követő 30. nap.
A pályázattal kapcsolatos további információ: A pályázati kiírással
kapcsolatban további információt nyújt: Huszár 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”.
- Személyesen: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.)
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „pályázat -óvodavezető”
tárgy megjelöléssel 1 példányban papíron és 1 példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 18.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendeletben foglalt pályázati eljárást követően, az eljárásban
résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör gyakorlója Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
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Pályázatot nyert az óvoda

Újabb pályázatot nyertünk melybe előbb 15, majd 30 gyermeket
vonunk be. A kiírás szerint a legidősebb ovisainkkal foglakozunk a
pályázati program szerint. A táblajáték foglalkozásunkat kiegészítjük a Rubik kocka megismerésével. Kirándulást is tervezünk Budapestre a Minipoliszba és egy vendégünk lesz – Molnár Anna - aki
egy érzelmi intelligencia fejlesztő csapatjátékra invitálja a gyermekeket.
hír: Harnóczi Erzsébet

Óvodai beiratkozás a 2017/18.
nevelési évre a kunfehértói
Mosolyvár Óvodában:
2016. május 8-12. naponta: 8-15 óráig
helyszín: Kunfehértó Ady Endre utca 4.
Szükségesek a beiratkozáshoz:
* szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
* gyermek születési anyakönyvi kivonata
* gyermek lakcímkártyája
* gyermek TAJ kártyája
* ha van: sajátos nevelési igényt igazoló dokumentum, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultságát igazoló
dokumentum.
A 2011. évi CXC. törvény 8.§-a szabályozza az óvodába járást:
(1)Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség
kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben,
vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett
településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Színházlátogatás

2017. március 9-én mentünk a Kiskunhalasi Színházba autóbusszal. A buszon 45 gyerek utazott és 3 tanító néni. Az előadás címe „Minden egér szereti a sajtot”. Az előadás után a mozi előtti téren játszottunk és uzsonnáztunk. A legtöbben fogócskáztak a díszes
aszfalton. Kunfehértóra ugyanazzal a járművel utaztunk haza.
Jó móka volt, nekünk nagyon tetszett. Szerintünk jövőre is el kellene menni!
hír:   Németh Gergő és Jenován Emma, 4. osztályos tanulók
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Iskolai hírek
Tanulmányi verseny Lakiteleken

2017. március 1-2-án négy tanuló vett részt megyei tanulmányi versenyen, Lakitelken. A 3.
osztályból, matematikából Bak
Roland, nyelvtanból Kiss Levente, a 4. osztályból, matematikából Németh Gergő, nyelvtanból
Kállai Klaudia. A megyei versenyt négy levelező forduló előzte meg, amelyben ők bizonyultak a legjobbnak. A két napos versenyen, határon túli gyerekek is részt vettek. Tanulóink becsülettel
helyt álltak, oklevelüket és könyvjutalmukat Lezsák Sándortól az
Országgyűlés alelnökétől vehették át.
hír: Sívóné Fodor Ágnes

Atlétika verseny
Március 3-án, Jánoshalmán került megrendezésre
a Hunyadi Terematlétika
Verseny. A felső tagozatos
tanulók két korcsoportban,
három
versenyszámban
mérhették össze tudásukat
(30 méteres síkfutás, medicinlabda lökés, távolugrás).
Kunfehértó mellett mélykúti, borotai és jánoshalmi iskolások vettek részt az eseményen. Iskolánkat 12 tanuló képviselte eredményesen. Az izgalmas versenyzést hét
dobogós hellyel zárta a csapat. 30 méteres síkfutás: IV. korcsoport, lányok: 1. hely Bankos Enikő, 2. hely Erdélyi Tímea, 3. hely Sarok Réka.
IV. korcsoport, fiúk: 3. hely Lajkó Gábor. Medicinlabda lökés:. IV. korcsoport, lányok: 2. hely Erdélyi Tímea. IV. korcsoport, fiúk: 3. hely Lajkó Gábor. Távolugrás: IV. korcsoport, lányok: 1. hely Sarok Réka.
hír: Kunfehértói Általános Iskola

Petőfi szavalóverseny

2017. március 13-án
rendeztük meg iskolánkban a hagyományos Petőfi szavalóversenyt. 33
alsó tagozatos és 15 felső tagozatos tanuló vett
részt ezen. Felkészítő pedagógusaik Németh Mónika, Kenyeres Erika,
Fischer Lászlóné, Sívóné
Fodor Ágnes, Stammer

József és Ádámné Nagy Rita.
Alsó tagozatosok közül I. helyezést ért el Patocskai Csenge 2. osztály, II. helyezett Patocskai Emese 4. osztályos, III. helyen Baranyi
Réka 4. osztályos tanuló végzett.
A felső tagozatosok közül I. helyet Szanyi Zsanett 7. osztályos,
II. helyet Cserkó Zsófia 7. osztályos és III. helyet Fazekas Zsófia 7.
osztályos tanuló szerezte meg.
A zsűri, 3 tanulót részesített szép versmondásáért különdíjban.
Tósaki Réka 2. osztályos, Rafai Marcell 3. osztályos és Szabó Anna
1. osztályos tanuló részesült könyvjutalomban.
Köszönjük azon szülők érdeklődését, akik megtisztelték részvételükkel ünnepi rendezvényünket.
hír: Kerekes Anna
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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
06/30/2490979
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Fogorvosi Magánrendelés
Kedd, Péntek: 07.30-12.00
Gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 26.
Szerda: 13.00-18.00
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/30/2198386
Rendel : Dr Úrfi Edit
Rendel: Dr. Böszörményi József
Művelődési Ház és Könyvtár
Kedd 14.00-16.00
péntek 15.00 - 17.00
Kunfehértó Béke tér 3.
Csütörtök 13.00-16.00
szombat 09.00 - 11.00
Tel.: 77/407-065
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00
páratlan héten 13.00 - 14.00
Gyógyszertár
Nyitva tartás:
Tel.: 77/407-622
Kunfehértó Szabadság tér 11.
vagy 06/20/8074447
Tel.:06/77/407-012
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Rendel: Dr Székács István
Nyitva tartás:
Rendezvény esetén külön
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00
Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
nyitvatartással.
Tel.: 77/407-103
pénteken 08.00-12.00
vagy 06/30/2490979
HTKT SZSZK
Rendőrség
Gondozási Központ
Védőnői szolgálat
Kunfehértó Szabadság tér 10.
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/20/5396730
Tel.: 06/30/5114421
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls. Tel.: 77/407-506
Védőnő : Sarok Zsófia
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls. Részlegvezető:
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
Tel.: 06/20/5395617
Madácsi Erzsébet
fogadóóra
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00
Kedd: 13.00-14.00 -ig
Posta
Csecsemő tanácsadás
Kunfehértó Szabadság tér 9.
Mosolyvár Óvoda
Minden 4. csütörtökön
Tel.: 77/407-060
Kunfehértó Ady e. u. 4.

Kertvendéglõbe
terem 30-35
fõig kiadó!

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
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

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:
Székhely:
Kunfehértó, Tábor utca 27. (Sporttábor)
email: gazdalkodas.fnk@gmail.com
vagy feherto.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

Érdeklõdni: 20/210-2162
telefonszámon lehet.

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida
email: kfto.sporttabor@gmail.com
tel.szám: 30/6352-583
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Anyakönyvi Hírek

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
Csillag Pálnét

Csányi Károlynét

a Dózsa György u. 7-ben,

a Petőfi u. 8.-ban,

aki március 31-én

aki március 3-án

ünnepelte 84.

ünnepelte 86.

Szalai Károlynét

Bajusz Gábort

a Viola u. 6-ban,

a Jókai u. 4.-ben,

aki március 5-én

aki március 5.-én

ünnepelte 83.

ünnepelte 86.

Születtek:
Horváth Alexa Léna 2017. 03. 23
an: Tarjányi Viktória
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
az újszülötteknek és az anyukáknak is!

Elhunytak:
Bor Ferencné (szül.: 1931)
Kazinczi Ferencné (szül.: 1929)
Kónya Sándorné (szül.: 1936)
Őszinte részvétünk!

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

Szanyi György

Nagy Istvánnét

István Lászlónét

szobafestő, mázoló, tapétázó

az Óvoda u. 12-ben,

a Petőfi u. 35.-ben,

6413 Kunfehértó Jókai u. 41. Tel.: +36/30/3497529

aki március 20-án

aki március16-án ün-

ünnepelte 96.

nepelte 80.

Kiskopárdi Rozáliát

Gazsó Andrásnét

a Rákóczi u. 41.-ben,

a József Attila u. 11-ben,

aki március 12-én

aki március 17-én

ünnepelte 84.

ünnepelte 80.

Grácz Antalnét

Veverka Jánosnét

az Ady Endre u. 16-ban,

a József Attila u.36-ban,

aki március 20-án

aki március 19-én

ünnepelte 83.

ünnepelte 80.
születésnapját.

Lakossági hirdetés
Kunfehértó, Jókai u. 10 sz. alatti kertes ház
garázzsal, pincével, gázfűtéssel eladó.
Érd: 70/5003037
Ugyanitt új összeszerelhető alumínium garázs eladó.

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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Segítse adója 1%-val
a helyi civileket!
Kunfehértóért Közalapítvány
18350551-1-03
Kunfehértói Sport Egyesület
19972185-1-03
Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány
18347494-1-03
Rosszcsontok Alapítvány (óvoda)
18347078-1-03
Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete
18357668-1-03
Kunfehértói „Előre” Horgászegyesület
19045205-1-03

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

sporttábori konyha
2017-ben is várja régi és új előfizetőit,
ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket
a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.
Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

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

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne
tartani 2017-ben, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot.
Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor Ifjúsági Klubjában mi megoldjuk programját.
Gondolja át! Mindent egy helyen.
Horti Norbert vállalkozó Tábor utca 27.
Tel.:06/70/3404540
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.
______________________________
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www.kunfeherto.hu

Kiadja:
Fehértó Non-profit Kft.
Fõszerkesztõ:
Lukács Tamás
Megjelenik:
havonta 300 példányban
Szerkesztõség címe:
6413 Kunfehértó, Tábor u.27.
tel: 30/4929-953
email:
feherto.nonprofitkft@gmail.com
Tördelés
és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.
Kiskunhalas
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Tavaszi fáradtság
Napsütés, meleg, madárcsicsergés, végre itt a tavasz! Ennek ellenére sokan ilyenkor fáradtnak,
ingerlékenynek érzik magukat.
Sokan panaszkodnak ilyenkor
szédülésről, fejfájásról, aluszékonyságról. Ezek mind nagyon
kellemetlen tünetek és igen csak
visszafognak minket a hétköznapi teendőink gyors és hatékony
elvégzésében. Ez az állapot teljesen normális, ugyanis a szervezetünk ilyenkor kapcsol át téliről tavaszi üzemmódba. Tehát
semmiképpen sem betegségről
van szó.
De mi okozza ezt az állapotot?
Elsősorban a hormonháztartásunkban lezajló folyamatok,
vagyis a szerotonin (boldogsághormon), és a melatonin (alvási hormon) szintjének ingadozásai okozzák.

Mindkét hormont a tobozmirigy termeli, és mint egy karmesterként működik szervezetünk
szabályozásában. A szem pupillája szabályozza a szembe jutó
fény erősségét. Amint csökken
a fény, elkezdődik a melatonin
termelődése, a melatonin egy-

re nagyobb mennyisége álmossághoz, majd alváshoz vezet. A
vér melatonin szintje éjjel tízszer magasabb, mint nappal.
Ősszel, amikor rövidülnek a nappalok, több melatonin termelődik a szervezetünkben.
A melatoninszint jelentős napszaki ingadozást mutat. Megállapították, hogy emberekben a
vér melatoninszintje éjjel tízszer
magasabb, mint nappal.
A szerotonin képződését a fény
fokozza. A tél hosszú szürkesége után jelentős szerotoninhiány
alakul ki szervezetünkben, amely
a tavaszi napsütés hatására, csak
lassan és fokozatosan pótlódik.
A szerotonin alacsony szintje
pedig örömtelenséget, depressziót okoz. A biológiai óránk csak
nehézkesen képes átállni a tavaszi fényviszonyok diktálta gyor-

sabb ütemre. Ez egy igen fárasztó folyamat.
A hormonok mellett a vitamin,
só- és ásványi anyaghiány is befolyásolja a tavaszi fáradtság kialakulását. Téli étrend sokkal
több zsírt és szénhidrátot tartalmaz, kevesebb zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk.
A jó hír azonban az, hogy egy
kis életmódváltással könnyen
befolyásolhatjuk, mérsékelhetjük a kellemetlen tüneteket.
Fogyasszunk sok zöldséget és
gyümölcsöt, inkább többször kevesebbet együnk. A folyadékpótlás ebben az időszakban (is) elengedhetetlen, igyunk naponta
2-3 liter folyadékot, ami elsősorban víz legyen! És töltsünk, minél több időt a szabadban, kerti
munkával vagy sportolással.
szerk: Sarok Zsófia

Sporthírek
A Kunfehértó KSE megkezdte a Megye III. Déli csoport tava- patunk játszott már jobban is, de ennek ellenére a helyzetek
szi szezonját.
alapján, meg kellett volna nyerni ezt a mérkőzést. Az ellenfélről el kell mondani, hogy végig igen agilisan, lelkesen, olykor ag12. Forduló 2017.03.12
resszívan játszott.
Kunfehértó KSE – Vasút Bácska SE 3 – 1
Gól.: Balogh Sebastian (öngól), Doszpod József, Szklár Dá- 14. Forduló 2017.03.25
vid, ill. Bege Tamás
Kunfehértó KSE – Hercegszántó FC 0 – 1
Gól.: Kovács Zsolt
Kunfehértó szezon eleji formában, de biztosan verte Vaskút
csapatát. Meglepetésre a vendég csapat szerezte meg a veze- Csapatunk ezen a hétvégén a listavezetőt fogadta hazai pályán
tést, amit egy öngóllal egalizált csapatunk. Előnyünket, máso- nagyszámú nézőközönség előtt. Az előjelek alapján elmondhadik gólunkat, egy kezezés miatt jogosan megítélt tizenegyes- tó, hogy a mérkőzés esélyese minden szempontból a Hercegből, Doszi (Doszpod Józsi) szerezte. Győzelmünket a második szántó volt, ősszel sima 5-1-es vereséget szenvedtünk el tőlük,
félidőben Szklár Dávid biztosította be, egy kapus feletti szép és az eddigi tavaszi teljesítményünk sem volt kecsegtetett túl
átemeléssel.
sok jóval. Ennek ellenére a mérkőzés más képet mutatott. Csapatunk stabil védekezésből próbált ellentámadásokat vezetni,
13. Forduló 2017.03.18
remekül. Mindkét csapat több gólszerzési alkalmat szalasztott
Madaras – Kunfehértó KSE 1 – 1
el az első félidőben, de a kapukat nem sikerült bevenni. A máGól.: Kőmíves József ill. Doszpod József
sodik félidő is hasonlóan zajlott, mint az első, de a 63. percben a hercegszántói Kovács Zsolt egy beadásnak szánt lövése a
Csapatunk esélyesként érkezet Madarasra, hisz az őszi sze- kapunk bal felső sarkában kötött ki. Csapatunk ezután is stazonban 4-1 verte ellenfelét, és a tabella állása is erre utalt. A bil maradt, mindent megtett a gólszerzésért, egyenlítésért. A
mérkőzés elején minkét csapat több helyzetet is kidolgozott. mérkőzés végén ellenfelünket beszorítottuk, helyzeteket dolA 23. percben Bozsóki Viktor jobb oldalról remekül emelt kö- goztunk ki, de azokat nem sikerült értékesíteni, így maradt a
zépre, amit Doszpod Józsi félfordulattal kb. 14 méterről a kapu 0-1. A mérkőzés alapján elmondható, hogy csapatunk egyenjobb oldalába vágott! Ezután több ordító gólhelyzetet is kihagy- rangú ellenfele volt a listavezetőnek és ki-ki meccset játszott eltunk, ami a második félidő 54. percében megbosszulta magát. lene, bármelyik csapat megnyerhette volna a mérkőzést. Ebben
Kőmíves András egyéni akcióból egyenlíteni tudott. Ezután csa- az esetben azonban a szerencsésebb csapat nyert ezen a napon.
patunk próbálkozott, de egy idő után görcsössé vált. Egy alka- A mérkőzéshez hozzátartozik még, hogy a játékvezető is a középlommal még sikerült az ellenfél hálóját bevenni, Szklár Dávid pontban szeretett volna lenni. Összesen tíz sárga lapot osztott ki,
szabadrúgása kipattant a kapufáról, amit Bozsóki Imi értéke- állandón megszakította a mérkőzést.
sített, azonban a bíró (véleményünk szerint jogtalanul) les címén érvénytelenítette. A mérkőzés végén is akadt helyzetünk, Hajrá KKSE!
de nem tudtuk bevenni a kaput. Sajnos elmondható, hogy csahír: Nagy István
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Vadászbál 2017

A Fejértó Vadásztársaság 2017.
február 25-én rendezte meg idei
évi vadászbálját a kiskunhalasi
Tiszti Klubban. A szervezők elmondása szerint az utóbbi évek
legjobb vadászbálja került megrendezésre. Idén a korábbi éveket meghaladó vendégsereg szó-

11. oldal

Nőnap volt

rakozott együtt, körülbelül 130
fő jelent meg. A bálat Lakos Dé- A Nemzetközi Nőnap alkalmából a Polgármesteri Hivatal tanácsnes, vadásztársasági elnök nyi- termében Harnóczi Sándor, alpolgármester a dolgozó Urak segíttotta meg, majd a 2016/2017- ségével, virággal köszöntötte a település közintézményeinek Hölgy
es vadászidény „Dúvad díjának” munkavállalóit.
átadására került sor, melyet igazi vadászbáli ételsorból álló vacsora követett.
Az est egyik fő eseménye Huszár Ferenc hivatásos vadász és
vadászmester búcsúztatása volt,
aki összességében 48 évnyi munkaviszony után vonult nyugdíjba. Mivel Ferenc már korábban
minden olyan kitüntetést begyűjtött, ami adható, így egy tréfás
köszöntővel és egy hintaszékkel
ajándékozták meg társai. Az est
színvonalát meglepetésvendégként Szeredy Krisztina énekművész fellépése emelte. A hajnalig
tartó mulatozáshoz a talpalávalót Virág Norbert szolgáltatta.
hír: Fejértó Vadásztársaság
és Lukács Tamás

Húsvéti dekoráció
a faluban

Nordic Walking

Gólyahír

Horváth Alexa Léna

Az SZLHKSE Holdruta Társaság Nordic Walking csoportjának márciusi programja:
2017.03.25- én szombaton túrát
szervezett Jánoshalmán. A 23
résztvevő reggel 08:00-kor rajtolt az Erzsébet erdőtől. Király

tanyán tartott pihenő után tértek vissza a kiindulási ponthoz.
Minden elismerés a három legfiatalabb túrázónak, akik 3 éves
koruk ellenére is hősiesen teljesítették a 6 km-es távot.
hír: Csillag Erzsébet

12. oldal

K alauz

Kunfehértói

2017. április

Made in Hungária rock’n roll party
A Mosolyvár Óvoda Szülői Közössége minden év márciusában
jótékonysági bált rendez. Ez idén
sem történt másképpen, sőt a néhány évvel ezelőtt elkezdett hagyományt folytatva egy meghatározott témára fűztük fel a
rendezvényt. 2017 a jampecok
éve lett, így a sportcsarnok márci-

us 11-ére Hotel Menthollá változott. A stílusosan dekorált terem
este hattól nyitotta meg kapuit,
s várta a szebbnél szebb jelmezbe öltözött mulatni vágyókat. A
hangulatról a Mandisco Team,
a vacsoráról pedig a Sóstó Csárda gondoskodott. Az estét az ovis
szülők produkciója tette felejthe-

tetlenné, melyet Szőke József tanított be. Az egész hajnalig tartó
táncot csak egy „Limbó bajnokság” és a tombola szakította meg,
melynek ajándékait ezúton is köszönjük a felajánlóknak.
A rendezvényt nem várt érdeklődés kísérte, aminek következtében rekord bevételt könyvelhettünk el. A befolyt összeget az
óvodai öltözőszekrények korszerűsítésére kívánjuk fordítani. A
gyermekek nevében minden támogatást nagyon köszönünk!
szerk.: SzMK

Meghívó

Régen volt, hogy is volt...
Beszélgessünk Fehértóról, Kunfehértóról nyitott fórum a település történetéről
Helyszín: Kunfehértói Művelődési Ház és Könyvtár
Dátum: 2017. május 12, 11 óra
Házigazda: Huszár Zoltán, polgármester
Meghívott vendég: Végső István, történész
Moderátor: Lukács Tamás
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Közérdekű információ
„Felhívjuk minden érdeklődő és érintett figyelmét, hogy a közeljövőben kikapcsolásra kerül 2 db vonalas telefonszám a fogorvosi rendelőben és a védőnői rendelőben!
A fogorvosi rendelőben az új mobilszám +36 30 297-24-73
a védőnői rendelőben az új mobilszám +36 30 511-44-21!”

