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Weöres Sándor: 
Szép a fenyő

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.
Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az új esztendő.
Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.
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Márton NapMárton napjának előestéjén im-
máron tizedik alkalommal ren-
dezte meg a település a lámpás 
felvonulást. 

A tíz év alatt kialakult hagyo-
mányokhoz híven idén is a Sport-
csarnoknál volt a gyülekező, ahol 
Bohner Ferencné, a Gyermekott-
hon egykori vezetője, az esemény 
alapítója köszöntötte a lámpások-
kal megjelent népes „sereget”. Be-
szédében ismét felelevenítette a 
Márton naphoz kötődő történe-
tet, illetve a még ma is élő Márton-
napi hagyományokat. Ezt követő-
en a több száz fős lámpás menet 
a Tájházhoz indult, ahol a gondo-
san elrejtett cukorkás papírlibákon 
kívül, vidám, játékos, táncos prog-
ramok várták a gyerekeket és a fel-
nőtteket egyaránt: a Mosolyvár 
Óvoda Csiga csoportja egy rövid 
műsorral, az Általános Iskola ta-
nulói a „Gyertek haza ludaim” já-

gítségének köszönhetően kenyér-
lángost, sült almát, sült tököt, li-
bazsíros kenyeret és meleg teát 
fogyaszthattak vendégeink. 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
a felajánlásokat Turcsik Mihályné-
nak, aki 50 kg sütőtökkel és Ha-
lász Gergelynek, aki egy láda almá-
val támogatta rendezvényünket. 

Köszönjük minden segítőnk-
nek, hogy jóvoltukból újabb 
sikeres eseményt tudhatunk 
magunk mögött, a kedves részt-
vevőknek pedig köszönjük, 
hogy jelenlétükkel megtisztel-
ték a  rendezvényt. Másnap, azaz 
Márton napján pedig a Kunfehér-
tói Általános Iskoláért Alapítvány, 
az iskolai Szülői Munkaközösség 
közreműködésével, jótékonysági 
bállal várta a szórakozni vágyókat 
(erről részletesebben lásd a Már-
ton Napi Bál című cikkünket a 
11. oldalon). ■

Oromi falunapon járt delegációnk

Idén is meghívást kaptak Kun-
fehértó képviselői a vajdasági 
Orom település falunapjára. Ez 
a mostani különleges alkalom 
volt, mert a májusi kunfehértói 
aláírást követően, ünnepélyes 

keretek között Oromban is kéz-
jegyükkel látták el testvértelepü-
lési egyezményt a községek veze-
tői. Így a korábbi évek informális 
köteléke hivatalos testvértelepü-
lési kapcsolattá alakult.  

Lékó Róbert oromi tanácsel-
nök arról számolt be, hogy a 
szintén magyarországi Kőrös-
tarcsa és a szomszédos Csanta-
vér után, Kunfehértó immáron 
a harmadik testvértelepülésük.  
Huszár Zoltán kunfehértói pol-
gármester pedig a jövőbeli lehe-
tőségekről beszélt: „Sok olyan 
lehetőség nyílt ezáltal, ami azt 
gondolom, hogy nagyon-nagyon 
hasznos lehet, mind a helyi kö-
zösségnek, mind Kunfehértó 
életében, gondolok itt arra, hogy 
jelentős összegeket lehet lehívni 
rendezvények megtartására, il-

letve én bízom abban, hogy eset-
legesen eszközvásárlásra is tu-
dunk közösen pályázni Orom 
településével.”

Az oromi művelődési otthon-
ban a műsor egy rövid videóval 
kezdődött, majd felléptek a helyi 
óvodás és iskolás gyerekek, vala-
mint a Petőfi Sándor Művelődé-
si Egyesület szakcsoportjai is. 

Az összesen háromnapos ese-
mény alatt megmozdult az 
egész falu, ilyenkor, ahogy az 
lenni szokott hazalátogatnak 
olyanok is, akik oromi kötődé-
sűek, azonban már nem élnek a 
településen, így lehetőség nyílt 
a kapcsolatépítésre, és a barát-
kozásra is. ■

(forrás: www.pannonrtv.com) 

tékkal, Ádám Dóri pedig táncház-
zal készült. 

Ez idő alatt már javában zajlott 
az ilyenkor szokásos zsűrizés. Idén 
is rengeteg lámpást neveztek be a 
szépségversenybe, több mint fél-
száz darabot. A készítők idén is 
kitettek magukért, feladva ezzel 
a leckét a zsűrinek: Czagány-Má-
kosné Móczár Gertrúd, iskolaigaz-
gatónak, Csontos Ferencné, rajz 
szakos pedagógusnak, valamint 
Harnóczi Erzsébet, óvodavezető-
nek, akiknek ezúton is köszönjük 
segítségüket. Végül, ha nehezen is, 
de ki kellett választaniuk az első 
három helyezettet, döntésük a kö-
vetkezőképpen alakult:
1. helyezett – Kazinczi Martin
2.  helyezett – Rántó Gyöngyvér
3.  helyezett – Engi Zoé

Idén második alkalommal ke-
rült megrendezésre a Márton-na-
pi hagyományokhoz kapcsolódó-
an a házi újborok versenye. Ismét 
szakavatott zsűri kóstolgatta a ne-

vezett borokat, hálásak vagyunk a 
részvételükért. Gubikné Vargacz 
Erzsébet, borász, a Koch Pincé-
szet üzemvezetője, Andóczi-Balog-
né Rózsa, borász, az Arany Kapu 
Zrt. munkatársa és Huszár Zoltán, 
borkedvelő polgármester javaslatá-
ra a 2017. év borlovagja címet Sas-
vári Gábor kapta, a különdíjjal pe-
dig Rajkai Andreát jutalmazták.

A rendezvény egész ideje alatt 
a helyi Vöröskereszt önzetlen se-
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■

Időjárás állomás 
működik Kunfehértón
Az időjárás állomás a kunfehér-

tói tavak környezete időjárásá-
nak folyamatos figyelemmel kísé-
résére szolgál, amely a Sportpálya 
mellé került telepítésre. 

A tavak fejlesztéséhez szüksé-
ges engedélyeztetési eljárások el-
engedhetetlen része a térség pon-
tos időjárás adatainak megadása.

A tíz méter magas megfigyelő ál-
lomás tetején egy szélmérő talál-
ható, ami a szélirány és a szélerős-
ség vizsgálatára szolgál, ezen kívül 
az állomás méri és rögzíti még az 
aktuális hőmérsékletet, a légnyo-
mást, illetve a csapadékmennyi-
séget is. Továbbá az időjárás ál-
lomás része egy kamera, melynek 
segítségével az időjárás alakulása 
képen is követhető. A telepítés és 
az üzembe helyezés az idokep.hu 

együttműködésével és segítségé-
vel valósult meg. A rögzített ada-
tok is ezen az internetes portálon 
tekinthetőek meg, melyek évek 
múlva is listázhatóak és lekérhe-
tőek maradnak. ■

Szociális tűzifa 2017
Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. évben ismét pályá-

zatot nyújtott be szociális tűzifa támogatásra. Az idei évben 120 
m3 egyéb keménylombos tűzifa vásárláshoz kapott támogatást.

A helyi rendelet alapján kérelmet a jogosultak a következő fel-
tételek megléte alapján nyújthatnak be a Polgármesteri Hivatal 
szociális ügyintézőjénél:

„1.§ A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó település közigaz-
gatási területén élő, a szociális törvény 3.§ (1) – (3) bekezdései-
ben meghatározott személyekre. 

2.§  (1) A Képviselő-testület egyszeri alkalommal, tűzifát biz-
tosít a fával tüzelő,

a) aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki kiskorú gyer-
meket/gyermekeket egyedül nevel;

b) időskorúak járadékára jogosult személynek, aki egyedül él;
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-

vényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyerme-
ket nevelő családnak; 

d) lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, aki kis-
korú gyermek/gyermekek eltartásáról gondoskodik;  

e) a kiskorú gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult személynek, akinek csa-
ládjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át,

f) 60 év feletti, egyedülálló személynek, akinek havi jövedelme 
nem haladja meg a  mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 200 %-át,

g) rehabilitációs,-  rokkantsági,- egészségkárosodott ellátásban 
részesülő személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó ha-
vi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj leg-
kisebb összegének 200 %-át,

h) azon egyedül élő személyeknek, akik rendszeres jövedelem-
mel nem rendelkeznek, és szociális ellátásban sem részesülnek.”

A beadási határidő 2018. január 31-ig meghosszabbításra 
került.

További felvilágosítást a következő telefonszámon kérhetnek:  
77/507-104 ■

Elkezdődtek a munkálatok 
a csapadékvíz elvezetés 

beruházása kapcsán

Víziközmű-társulati 
Tájékoztató

November végén a Víziközmű 
Társulat tájékoztató fórumot 
tartott, a sokakat érintő és ér-
deklő, érdekeltségi hozzájárulás 
visszatérítésről a Polgármeste-
ri Hivatalban.  Az előadó Szabó 
Szilárd volt, a Társulat pénz-
ügyi tanácsadója, az elszámolá-
si eljárás lebonyolítója. 

A KEOP finanszírozás megnö-
velésének köszönhetően több 
támogatás érkezett a szenny-
vízberuházáshoz, ezáltal az ön-
kormányzat pedig úgy döntött, 
hogy kevesebb forrást kér a ví-
ziközmű-társulat tagjaitól. Ez 
a két tényező vezetett el oda, 
hogy a Társulat az elszámolás 
során visszatérítést tud fizetni 
azoknak, akik maradéktalanul 
befizették a hozzájárulást. Ez 
a visszatérítés előzetes számí-
tások szerint 60.000 forintnyi 
összeg lesz tagonként, melyek-

nek a kifizetése legkorábban de-
cember közepén kezdődik meg. 
A minél gyorsabb ügyintézés ér-
dekében a Társulat ügyfélszol-
gálata hosszabb nyitva tartással 
fog dolgozni. Azonban a ban-
ki és a lakástakarék ügyinté-
zés akár több hónapba is telhet, 
amire a Víziközmű Társulatnak 
nincs ráhatása. Ugyan a vissza-
térítéssel csökken a fizetnivaló, 
de a fennmaradó tartozásokat 
mindezek ellenére ki kell fizet-
ni, a maradék követelést az Ön-
kormányzat veszi majd át és a 
jegyző jogosult behajtani. 

A Víziközmű Társulat a tagi 
elszámolásokat követően meg 
fog szűnni, de ez még több hó-
napos „vég”-elszámolási idősza-
kot igényel.

Teljes körű tájékoztatást 
minden társulati tag levél for-
májában fog hamarosan meg-
kapni. ■
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2017 – A Pályázatok éve
Nem tétlenkedtünk 2017-ben sem, hiszen az év első felében, 

majdnem minden hónapban nyújtottunk be egy vagy akár több 
pályázatot is, melyek kronológiai sorrendje a következő:

Február 
VP-7.2.1-7.4.1.3-16 „A vidéki térségek kisméretű infrastruk-

túrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, ál-
lapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagé-
pek beszerzése”

A projektben külterületi út fejlesztésére és erőgép beszerzésé-
re pályáztunk.

Bethlen Gábor Alap „A magyar kultúráért és oktatásért - Köz-
ponti pályázati felhívás (2017.) - I. A magyar közösség céljait 
szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása” 

Külhoni zenekarok kunfehértói bemutatkozására kértünk 
támogatást.

Március
Bethlen Gábor Alap „Testvér-települési programok és együttmű-

ködések (2017.)
Testvértelepülési programok megvalósítására pályáztunk.

Április
EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szem-

léletben – kedvezményezett térségek
Az egészséges életmód népszerűsítésével kapcsolatos progra-

mokra, eszközökre pályáztunk.

Június
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló pia-

cok infrastrukturális fejlesztése”
Fedett piactér kialakítására nyújtottunk be támogatási 

kérelmet.

Július
TOP-3.1.1-16 kódszámú, „Fenntartható települési 

közlekedésfejlesztés” 
A felhívásra belterületi kerékpárút megépítése tárgyában ad-

tunk be támogatási kérelmet.
Cseh Tamás Program Ideiglenes Kollégium felhívása
Tóparti klubkoncertek megvalósítására pályáztunk.

Augusztus
TOP-1.4.1-16 „A foglalkoztatást és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgálta-
tások fejlesztésével”

Mini bölcsőde kialakítására nyújtottunk be támogatási 
kérelmet.

TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése”

Az óvoda és a művelődési ház energetikai korszerűsítésére 
pályáztunk.

EFOP-1.8.5-17 „Menő menzák az iskolákban – Egészséges ét-
kezést és életstílust népszerűsítő programok” 

A projekt során a gyerekek egészséges táplálkozással kapcso-
latos ismereteit szeretnénk bővíteni, ezenkívül szemléltformáló 
programokra és eszközbeszerzésre kértünk támogatást.

Szeptember
TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése

A projekt keretén belül helyzetelemzés, közösségi interjúk, a 
helyi nyilvánosság fejlesztése, részvételi fórumok megszervezé-
se és információs pontok kialakítása, fejlesztése valósulna meg.

Az idei évben beadott pályázatok közül eddig három pozitív 
elbírálásról kaptunk értesítést:

A Kunfehértói Általános Iskola az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program EFOP-4.1.3-17 kódszámú, „Állami fenntartá-
sú köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruk-
turális fejlesztése” című felhíváson 77 millió forintnyi támoga-
tást nyert, amelyből a teljes tetőcsere, nyílászáró csere valamint 
a sportcsarnok felújítása fog 2018-ban megtörténni.

A Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány 20 millió Fo-
rintot nyert az egészséges táplálkozással kapcsolatos megelőző 
programokra, eszközbeszerzésre. 

Valamint a volt Cseh Tamás programon – új nevén Hangfoglaló 
– 1 millió Forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk tó-
parti koncertekre.

Fontos megemlíteni még a tavalyi évben a TOP-2.1.3-15 kód-
számú felhívásra beadott pályázatunkat, melyről májusban kap-
tuk a hírt, hogy támogatásra alkalmasnak ítélték. 40 millió Ft-
ot kaptunk a község központjának csapadékvíz elvezetésének 
kialakítására. A munkálatok késő ősszel megkezdődtek és vár-
hatóan a következő év elején fejeződnek be.

A fentieket összegezve bátran kijelenthetjük, hogy 2017. a pá-
lyázatok éve volt önkormányzatunk és intézményeink számára 
is, és reméljük, hogy a jövő évben további nyertes pályázatokról 
számolhatunk be olvasóinknak! ■ Ficsórné Sáfár Anett

Az Önkormányzat 
is támogatja 

a Vöröskereszt akcióját
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

100.000 forinttal támogatja a Magyar Vöröskereszt Kunfehértói 
Alapszervezetének karácsonyi jótékonysági élelmiszerosztását.
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Egy éve Kunfehértó szolgálatában – 
interjú Csernák Lajossal

Több mint egy éve alakult 
meg a Fehértó Non-profit Kft. 
Hogyan értékelnéd az első 
időszakot?

Nem tartom vészesnek. Sőt, 
ha csak a belső folyamatokat 
nézem, akkor szerintem aka-
dálymentes volt az átszerve-
ződés, illetve az egy éves mű-
ködés. Természetesen sok 
háttérfolyamatot, tárgyalást 
és papírmunkát igényelt, hogy 
minden a helyes mederben ma-
radjon vagy adott esetben abba 
kerüljön, de ezek szükségesek 
voltak a későbbi félreértések, 
bonyodalmak elkerülése ér-
dekében. Volt pár külső ha-
tás, ami nehezítette a körül-
ményeket: ilyen többek között 
a hulladékkezelési folyamatok 
tisztázása, a minimálbér emel-
kedés következménye vagy a 
munkanélküliségi ráta jelen-
tős és folyamatos csökkené-
se, hogy párat említsek, de 
minden esetben próbáltunk 
az adott helyzet megoldására, 
nem pedig a tovább bonyolításra 
koncentrálni. Ez az egy év sok 
tapasztalatot hozott, melyek 
alapján tovább tudjuk fokozni 
a hatékonyságot egyes közfel-
adatok ellátása esetében, mely 
egyben a lakosság szempontjá-
ból is könnyebbséget fog majd 
jelenteni. Előző munkáimból 
kifolyólag jól ismerem a járás 
településeit és úgy gondolom 
nem vagyunk lemaradva a tér-
ségtől, inkább azt lehet elmon-
dani, hogy van pár extra dolog 
is a közfeladatok ellátása so-
rán, mely nem jellemző a töb-
bi településre vagy csak a te-
hetősebbekre.  Mindenképp 
szeretném kiemelni a Kft. dol-
gozóinak segítségét és hasz-
nos tanácsait, mellyel támo-
gatták az egy éves működést, 
ezzel elkerülve a téves utakat 
és a felesleges folyamatok nagy 
részét. Persze mindig lehet csi-
szolni a dolgokon.

Mi bizonyult a legnehe-
zebb feladatnak az elmúlt egy 
évben?

Nagyon sok fejlesztésre lenne 
szükség, amihez jelenleg nincs 

elegendő forrás, ezért egyrészt 
bizonyos feladatokat le kellett 
írni a működésből, továbbá op-
timalizálni kellett a Kft. gaz-
dasági helyzetét, ami személyi 
állomány változással és csökke-
néssel is járt. Nehéz volt meg-
hozni ezeket a döntéseket, de 
nyílván azzal a céllal kerültek 
végrehajtásra, hogy az általuk 
biztosított lehetőségből a ké-
sőbbiekben fejlődni tudjunk, 
ha pedig tudunk fejlődni, ak-
kor akár a folyamatok is vissza-
kerülhetnek a működésbe, és a 
személyi állomány is bővülhet.

Mi az, amit mindenkép-
pen szeretnél megvalósítani 
Kunfehértón?

Legtávlatibb cél, egy olyan 
működési modell elérése, ami-
ben az üzleti folyamatokból 
származó nyereség fedezi a 
közfeladat ellátáshoz szüksé-
ges kiadások nagyobb részét. 
Ehhez nagyon sokat kell fej-
leszteni mind az infrastruktú-
rát, mind az eszközállományt. 
Először is szükség lenne egy 
arany középutat találni az Ön-
kormányzat és a Kft. gazdasági 
együttműködésében. Ez nehéz 
dió, mert az Önkormányzatnak 
az a célja, hogy minél kevesebb 
támogatásból, minőségi romlás 
nélkül lássa el a Kft. a felada-
tokat, továbbá bővítse a nyere-
ségalapú folyamatokat, amelyek 
további támogatáscsökkenést 
generálhatnak. Ugyanakkor, ha 
a Kft. bővíti a profitorientált fo-
lyamatait, összességében akkor 
is azzal szembesül, hogy nincs 
nyeresége amiből fejleszthet-
ne, ha az Önkormányzat túl-
zottan csökkenti a támogatást. 
Sajnos az első évünk ebbe az 
irányba ment el. Ennek ellené-
re optimistán látom a helyze-
tet, mert a Képviselő-testület 
rendkívül lojálisan áll hozzá 
a Kft. működéséhez – magán-
emberként is sokat segítenek 
a cégnek, ezáltal a település-
nek – és biztos megtaláljuk az 
egyensúlyi helyzetet. Továbbá 
a Kft.-ben is vannak még olyan 
potenciálok, amelyek kiakná-
zása ránk vár. 

Mi az, amin szükséges 
változtatni? 

A múlt hétvégi lottószelvé-
nyemen szereplő számok.

És a Kft.-vel kapcsolatban?
A Kft. esetében a kommuni-

káció és a marketing az, ami-
ben szerintem még sokat kell 
fejlődni. Leginkább a lakos-
sággal való diskurzuson kel-
lene csiszolni, így elkerülhe-
tő lenne, hogy döntések vagy 
szituációk kételyeket ébresz-
szenek egyesekben. Szeretnék 
egy jó kapcsolatot kiépíteni az 
itt élőkkel és szeretném, ha a 
Kft.-t a bizalmukba fogadnák. 

Hogy érzed magad Kunfehértón?
A népharag elkerülése ér-

dekében egy helyi lapban 
gondolom erre csak egyféle-
képpen érdemes válaszolni: 
Nagyon jól! Komolyra fordít-
va a szót vannak pozitív és 
negatív élmények is. Pozitív 
például, hogy jó a munkahe-
lyi légkör. Ha valami újdonság-
gal vagy ötlettel jön elő valaki, 
akkor annak a hasznossá-
gát vizsgálják a többiek, és 
ha mégis elvetésre kerül, ak-
kor sincs belőle sértődés. Na-
gyon kreatív a csapat, amivel 
egymást inspirálják a mun-
katársak, ez hasznos mind a 
cégnek, mind a településnek. 

Negatív az, hogy a műkö-
dést ért kritikákban sokszor 
találkozok olyannal, melyek 
vagy teljes mértékben nélkülö-
zik a háttérfolyamatok isme-
retét vagy az adott helyzet-
ben, rendezvényen jelen sem 
volt az, aki kritizálta a cé-
get. Magánemberként inkább 
pozitívnak mondanám az él-
ményeimet. Sok jó fehértó-
it ismertem meg, akikkel szí-
vesen beszélgetek, találkozok 
munkán kívül, ha jól emlék-
szem még nálam is voltak pá-
ran a pincében. 

Tervezed, hogy valamikor 
kunfehértói lakos legyél?

Ezen a kérdésen még nem 
gondolkoztam. Addig biztosan 
nem, amíg a Kft.-t vezetem.  
Egyrészt így jobban elhatárol-
ható a munkától a magánélet, 
ami szerintem fontos, más-
részt az egyes helyzetek objek-
tív megítélését nehezítené, ha 
Kunfehértón laknék. 

Szeretnél még valamit meg-
osztani velünk?

A közelgő ünnepekre tekin-
tettel a FEHÉRTÓ Non-pro-
fit Kft. minden dolgozója ne-
vében Kellemes Karácsonyt és 
Boldog Újévet Kívánok a kun-
fehértóiaknak! ■ 

Lukács Tamás

SEGÍTS, HOGY 
SEGÍTHESSÜNK!

ADOMÁNYGYŰJTÉS 
KUNFEHÉRTÓN

 Kunfehértó Gondozási Központja felhívással fordul a he-
lyi cégekhez, vállalkozókhoz, magánszemélyekhez, a helyi 
lakossághoz!  

 Kérjük, hogy ki-ki lehetősége szerint különböző felajánlások-
kal, adományokkal támogassa a településen élő rászoruló csa-
ládokat.  Elsősorban tartós élelmiszert, tisztítószert, játékokat, 
illetve az ünnepek közeledtével édességet, szaloncukrot, csoko-
ládét várunk. 

 Az adományaikat legyenek szívesek a Gondozási Központba 
2017. december 20. 16 óráig eljuttatni, hogy az intézmény közre-
működésével ki tudjuk szállítani a rászoruló családok számára.

„Melegítsük meg, MINDENKI KARÁCSONYÁT” közösen!”
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Mikulásvonattal a Fő-
városi Nagycirkuszba

Már lassan hagyománnyá válik, 
hogy Mikulás közeledtével útra 
kelünk és ellátogatunk Budapest-
re, hogy megnézzük a Fővárosi 
Nagycirkusz karácsonyi ünnepi 
műsorát. November 25-én majd-
nem 70 fővel szálltunk fel a Mi-
kulásvonatra, ahol útközben éne-
keltünk a Télapónak, aki cserébe 
a róla mintázott csokiszobrokkal 
ajándékozta meg a gyerekeket, de 
a felnőtteknek is jutott egy kis fi-
nomság a zsákjából.

A cirkuszban a „Csodagömb – 
Cirkuszi Nagykarácsony” című 
előadást tekintettük meg, amely-
nek keretében a rejtélyes varázs-
ló buborékai repítettek el minket 
a csodák birodalmába. Elefánt, 

lovak, akrobaták, gurtni-, diabo-
lo- és zsonglőrprodukciók káp-
ráztatták el a közönséget.   

Utazásunkban a falu kisbusza 
és a kedves szülők is segítettek 
bennünket. Köszönet érte. ■

Németh Mónika 

Beiskolázási 
tájékoztató est 

- 2017. november 21.

Internetes angol nyelvi versenyElektronikai hulladék-
gyűjtés - 

2017. december 11-12.
Tisztelt Lakosok!

A Kunfehértói Általános Iskolában ismét elektronikai hulladék-
gyűjtés lesz!

A gyűjtés időpontja: 2017. december 11-12. (hétfő – kedd): 
reggel 6-8 óráig, délután 15-18 óráig. Érkezéskor keresse az is-
kola dolgozóit!

A gyűjtésből befolyt összeg az iskola alapítványának számlájára 
kerül, mellyel a gyermekeket támogatják!

Elektronikus hulladéknak számítanak a következők:
mosógép, mosogatógép, elektromos tűzhely, hűtőgép, elektro-

mos barkács kisgépek, fúró stb., hajszárító, konyhai robotgépek 
(kenyérpirító, mikrohullámú sütő, robotgép) porszívó, bojler, 
televízió, hősugárzó, fénymásoló, elektromos írógép, varrógép, 
számítógép és alkatrészei, minden, ami elektromos árammal 
működik.

SZAKSZERŰTLENÜL SZÉTSZEDETT GÉPEKET NEM 
ÁLL MÓDUNKBAN ÁTVENNI! CSAK EGÉSZBEN, 
BONTATLANUL!

Bővebb információ az iskolában kérhető (Tel: 77/507-711). 
Fogjunk össze és támogassuk a gyermekeket!

Iskolánk a hagyomá-
nyokhoz híven idén 
is megszervezte a kör-
nyékbeli középfokú in-
tézmények, valamint a 
7-8. osztályos tanulók 
és szüleik találkozóját.

Az iskolák képviselői 
bemutatták intézmé-
nyük képzési struktúráját, a kö-
vetkező tanévben indítani kívánt 
osztályokat és azok elvégzésével 
szerezhető végbizonyítványokat, 
illetve szakmákat. Tájékoztattak 
a hiányszakmákról, azok népsze-
rűsítését segítő programról, va-
lamint az ösztöndíjrendszerről. 
Készségesen válaszoltak a felme-

rült kérdésekre, hiszen a közép-
fokú oktatás is jelentős változáso-
kon ment át az utóbbi időben.

Köszönjük mindenki megjele-
nését, reméljük segítséget tud-
tunk nyújtani a nyolcadikosok 
februári beiskolázásához, a hete-
dikeseknek pedig jövőjük terve-
zéséhez. ■

A résztvevő intézmények:
Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas
KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas
Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Kiskunhalas
KSZC Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Kiskunhalas
KSZC Vári Szabó István Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Kiskunhalas

2017. november 16-án a II. 
Rákóczi Ferenc Katolikus Gim-
názium internetes angol nyelvi 
versenyt szervezett, melyen is-
kolánk két 8. osztályos tanulója, 
Seprényi Éva Alexandra és Pap 
Zoltán vett részt.

A versenyen egy húsz kérdés-
ből álló feladatsort kellett meg-
oldani. A kérdések nagyon válto-
zatosak voltak. A tanulóknak 45 

perc állt rendelkezésükre, hogy 
az interneten megkeressék a he-
lyes válaszokat, mindezt termé-
szetesen angol nyelven. 

A versenyre sok diák érkezett 
Kiskunhalasról és a megyéből, így 
a december közepi eredményhir-
detést izgatottan várjuk. A rész-
vételért óriási dicséret jár Éviké-
nek és Zolinak, a felkészítésért 
Törteliné Salac Évának. ■

Színházban voltunk
November 13-án negyvennégy tanulóval együtt színházi előadá-

son vettünk részt Kiskunhalason. A gyerekek izgalommal várták az 
előadás napját. Egy délvidéki társulat előadásában nézhettük meg 
az egy felvonásos színdarabot, a Tigris Pétert. Együtt izgultunk a 
produkció alatt, hogy vajon megtalálja-e a bátorsághoz vezető utat 
a kis tigris? Mindannyian nagyon élveztük a színpadképet, és a szí-
nészek játékát, a gyerekek lelkes tapssal köszönték meg a műsort, 
amely tartalmas szórakozást nyújtott mindannyiunk számára. A 
DAKK különjáratának segítségével mindenki a megszokott időben 
ért haza, egy kellemesen eltöltött délután élményével gazdagodva.

Gyertek velem legközelebb is színházba! ■
Kerekes Anna, szervező pedagógus 
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2017/2018 ŐSZI SZEZON
Csapat M Gy D V Lg Kg Gk P
1. BAJASZENTISTVÁNI SK 11 10 1 0 55 5 50 31
2. KISSZÁLLÁSI SC 11 9 0 2 42 18 24 27
3. BÁCSBOKODI SK 11 8 0 3 59 16 43 24
4. KUNFEHÉRTÓ KSE 11 7 1 3 42 26 16 22
5. GARAI KSE 11 6 2 3 43 21 22 20
6. CSÁVOLYI SK 11 5 1 5 36 29 7 16
7. DUNAFALVA SE 11 4 2 5 31 21 10 14
8.  KUNBAJAI SE 11 4 1 6 38 34 4 13
9.  MADARASI SE 11 4 1 6 27 30 -3 13
10.  VASKÚTI BÁCSKA SE 11 3 0 8 17 53 -36   8 (-1 p) 
11.  RÉMI SZSE 11 1 1 9 23 47 -24   4
12.  TATAHÁZA SE 11 0 0 11 3 116 -113  -1 (-1 p) 

A Kunfehértói KSE őszi szezonja
Kunfehértó KSE három új játékossal, tá-

vozó nélkül kezdte meg a felkészülést július 
közepén a 2017/2018-as szezonra, ami igen-
csak jól sikerült, ugyanis az elmúlt idények 
legjobb szezonkezdését produkálta a csapat. 
Az első hat forduló után veretlenül vezette a 
gárda a Megye III. bajnokság déli csoportjá-
nak tabelláját. Sajnos a következő fordulók-
ban már nem sikerült megőrizni a tökéletes 
formát és három nagyarányú vereséget szen-
vedtek el a fiúk. Ennek végül az lett a sajná-
latos eredménye, hogy a szezon őszi félidejében a dobogóról is lecsú-
szott csapatunk. 

Mindezeket követően került sor 2017. november 17.-én a Sport-
egyesület záró, félévértékelő vacsorájára mintegy ötven fő részvételé-
vel. Ficsór Béla egyesületi elnök rövid tájékoztatást adott az elmúlt 
időszakról. Beszámolójában érintette az egyesület Bozsik program-
ban való aktív részvételét, amiben harmincöt gyermek futballozik 
rendszeresen. Ezen kívül, tájékoztatta a résztvevőket, hogy az egye-
sület sikeres pályázatot nyújtott be a Tao programba, amelynek ke-
retében sportfelszerelésekre, sport és egyéb eszközökre, valamint a 
Sportpálya fejlesztésére fordítható a támogatás. 

A futballcsapat célja a tavaszi szezonban, hogy visszaverekedjék 
magukat a dobogóra, ennek érdekében pedig néhány poszton erő-
sítés várható.

A téli időszakban teremtornákon való részvétel szerepel a prog-
ramban, a tavaszi szezonra pedig január végén kezdi meg a felké-
szülést a csapat.   

2017-08-26 17:00, Kunfehértó
KUNFEHÉRTÓ KSE  8 – 0 VASKÚTI BÁCSKA SE 
Góllövők: SZKLÁR DÁVID  2, NAGY ZOLTÁN, SZABÓ TAMÁS, 
HUSZÁR FERENC, KISS TAMÁS,  HUNYADI KRISZTIÁN, 
PFENDLER FLÓRIÁN 

2017-09-02 16:30, Csávoly
CSÁVOLYI SK  4 – 5  KUNFEHÉRTÓ KSE 
Góllövők: DOSZPOD JÓZSEF 4, BALÁZSEVICS PÉTER 
2017-09-09 16:30, Kunfehértó
KUNFEHÉRTÓ KSE 4 – 2 KUNBAJAI SE 
Góllövők: DOSZPOD JÓZSEF 2, NAGY ZOLTÁN, TORMA 
DÁNIEL
2017-09-16 16:00 
RÉMI SZSE  2 – 4  KUNFEHÉRTÓ KSE 
Góllövők: SZABÓ TAMÁS, LAJKÓ GÁBOR, VELEZ ATTILLA, 
KISS TAMÁS

2017-09-23 16:00, Kunfehértó
KUNFEHÉRTÓ KSE  13 – 0  TATAHÁZA SE 
Góllövők: SZABÓ TAMÁS 2, DOSZPOD JÓZSEF 2, SZKLÁR DÁ-
VID  2, NAGY ZOLTÁN 2, BABUD TAMÁS 2, SUBA LÁSZLÓ, 
HUNYADI KRISZTIÁN

2017-09-30 16:00, Madaras 
MADARASI SE  0 – 2  KUNFEHÉRTÓ KSE 
Góllövők : SZKLÁR DÁVID  2

2017-10-07 15:00, Kunfehértó
KUNFEHÉRTÓ KSE  0 – 4  BÁCSBOKODI SK 

2017-10-15 15:00, Dunafalva
DUNAFALVA SE  1 – 2  KUNFEHÉRTÓ KSE 
Góllövők: SZABÓ TAMÁS 2, 

2017-10-21 14:30, Kunfehértó
KUNFEHÉRTÓ KSE  2 – 2  GARAI KSE 
Góllövők: NAGY ZOLTÁN, DOSZPOD JÓZSEF

2017-10-28 14:30, Bajaszentistván
BAJASZENTISTVÁNI SK  5 – 0  KUNFEHÉRTÓ KSE 

2017-11-04 13:30, Kunfehértó
KUNFEHÉRTÓ KSE  2 – 6 KISSZÁLLÁSI SC 
Góllövők: NAGY ZOLTÁN 2

HÁZI GÓLLÖVŐ LISTA

1 DOSZPOD JÓZSEF      9
2 NAGY ZOLTÁN  7
3 SZABÓ TAMÁS  6
3 SZKLÁR DÁVID  6
4 BABUD TAMÁS IMRE  2
4 HUNYADI KRISZTIÁN  2
4 HUSZÁR FERENC  2
4 KISS TAMÁS  2

5 BALÁZSEVICS PÉTER  1
5 LAJKÓ GÁBOR 1
5 PFENDLER FLÓRIÁN  1
5 SUBA LÁSZLÓ  1
5 TORMA DÁNIEL SZABOLCS  1
5 VELEZ ATTILA  1

Hajrá KKSE!!!
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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. Horváth Katalin
Hétfő: 11:30-13:00
Kedd: 7:15-8:45
Szerda: 15:00-16:00
Tanácsadás és betegrendelés 
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00 
Telefonszám: 30/278-5298
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy Sze-
der I. utca 1. 16:00-8:00 között, hét-
végén 24 órás ügyelet
Telefonszám:  77/742-575

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 

Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9. 
Tel.: 77/407-060
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

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  munkatársa 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 
13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540

fogorVosi ellátás
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Kedd: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-13:00
Telefonszám: 30/297-2473

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: 
Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00

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

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:
Székhely:

Kunfehértó, Tábor u. 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 u. 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: 20/422-6730

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

email: 
kfto.sporttabor@gmail.com

tel.szám: 30/6352-583

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2017-ben, 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
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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

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

Somoskövi Józsefet 
a Rákóczi u. 60-ban, 
aki november 11-én 

ünnepelte 88.

Szabó Istvánnét 
a Radnóti u. 16-ban, 
aki november 23-án 

ünnepelte 80.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGY LÁSZLÓ

háztartási gépszerelő

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

Anyakönyvi Hírek

Elhunytak:
Mézes Tiborné (szül.: 1947)
Cseri Sándorné (szül.: 1944)

Őszinte részvétünk!

Született:
Vicsek Blanka 2017.11.22. An.: Katona Brigitta

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
az újszülöttnek és az anyukának is!

Köszöntő
Tárnoki István 

és felesége 
december 30-án 

50. házassági 
évfordulóját ünnepli. 

Gratulál és jó 
egészséget 

kíván nekik az 
egész család!

Rekordszámú házasság-
kötés 2017-ben

2017 a házasságok éve is volt 
Kunfehértón. A korábbi évekhez 
képest megduplázódott a közsé-
günkben boldogító igent kimon-
dó párok száma. Ezúton is sze-
retnénk nekik gratulálni és sok 
boldogságot kívánunk!

Kókai Szabolcs és Domján Dalma 2017.03.18.
Lakos Dénes Gyula és Csorba Gyuláné 2017.03.27.
Begala Norbert Dávid és Alföldi Anita 2017.04.15.
Garai Gábor és Dr. Tóth Anna 2017.06.10.
Krausz Zsolt és Horváth Dóra 2017.07.07.
Visnyovszky Csongor és Barabás Laura 2017.06.16.
Vicsek Csaba és Katona Brigitta Rita 2017.07.22.
Oravecz Tamás és Szabó Tímea 2017.09.16.
Lengyel Bálint és Egri Veronika 2017.09.23.
Szin András és Bobek Mária 2017.09.23.
Petrenkó Sándor és Gyuris Barbara Eszter 2017.09.29.
Horváth Zsolt és Szemanyik Evelin 2017.10.14.
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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

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 
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

Egyházi események
Katolikus szentmise minden vasárnap 

8:00 órakor és ünnepnapokon
Református istentisztelet minden hónap 

második vasárnapján 14:00 órakor és ünnepnapokon

Az SZLHKSE Kunfehér-
tói Holdruta Társaság Nor-
dic Walking csapata novem-
ber 11-én egy 5 kilométeres, 
rövid túrát szervezett.

Az útvonal a következő 
volt: jánoshalmi motorosok 
klubháza Kisráta - Agyagos út - 
Király tanya - Oncsa sor.

A napsütéses szép őszi időnek 
köszönhetően  a 23 résztvevő 
egy kellemes és vidám túrán ve-

hetett részt, ahol a legfiatalabb 
túrázók játékosan néha meg-
megállva, kicsit homokozva tel-
jesítették a távot. ■

Horváthné Csillag Erzsébet

Nordic Walking
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Márton Napi Bál

Nyugdíjas Találkozó 

Tombolát ajánlottak fel:
AA Labor Kft., Aranykapu Zrt., Bácska Spárga Kft., Bányai Gá-

bor, Cinema Szeged Kft., Diákönkormányzat, Engi Andrea, Ext-
ractumPharma Zrt. (FŐDÍJ), Fehértó Non-Profit Kft., Fehértó 
Patika, Ficsór Béla és családja, Gazdabolt Kunfehértó, Halas-
thermál Kft., Hunyadi Cukrászda, Huszár Zoltán, Illés Gáborné, 
Kazinczi Zoltán, Kunfehértói Általános Iskola valamennyi osz-
tálya (1-8.), Kunfehértó Község Önkormányzata, Merino Kft., 
MKB Bank, Mosolyvár Óvoda, Nagy Erika, Nagy Miklós, Pazar 
Papír Kft., Szalai László, Szanyi család, SZMK Iskola, SZMK 
Óvoda, Tőzsér Csaba, Vancsik Ferenc, Vancsik Zoltán, 100 Ft-
os Bolt Kunfehértó

A Kunfehértói Általános Iskola 
szülői közössége szervezésében 
2017. november 11-én Márton 
napján tartottuk éves jótékony-
sági bálunkat a Sportcsarnok-
ban. Hagyományt szeretnénk  
ezzel teremteni, ugyanis a ko-
rábbi években megszokott Szü-
reti bál, utcabál formájában, át-
került az Erdei Ferenc térre.

A vendégeket este hat órá-
tól vártuk és fogadtuk egy-egy 
aperitiffel. Hét órára telt meg a 
szépen feldíszített terem és meg-
kezdődhetett a műsor. Orgo-
ványról érkeztek a fellépők, a 
hastánc show keretében színvo-
nalas műsort láthattunk a höl-

gyektől. A bőséges vacsoráról, 
ami a Márton naphoz kapcsoló-
dóan libasültet is tartalmazott, 
Horti Norbert gondoskodott és 
természetesen fel is szolgálta azt 
a vendégseregnek. A jó hangula-
tot a Virág-Nagy Duó teremtette 
meg és húzta a talpalávalót egé-
szen hajnalig. 

Köszönettel tartozunk min-
denkinek, aki valamilyen mó-
don hozzájárult a jótékony-
sági bálunk létrejöttéhez. 
Mindazoknak, akik tombo-
lát ajánlottak fel, mindazok-
nak, akik a teremdíszítésben, 
terítésben, tombolaárusítás-
ban vagy a másnapi elpakolás-
ban segítettek. Természetesen 
a vendégeinknek is köszönjük, 
hogy megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel és adományaikkal 
támogatták az iskola alapítvá-
nyát. A bál bevételét mint min-
dig, az iskolás gyermekek javá-
ra fordítjuk. ■

Horváth Judit, SZMK 

A hosszú idő óta megszokott 
novemberi időpontban került 
idén is megrendezésre a kun-
fehértói Idősek Klubja szerve-
zésében a Nyugdíjas Találkozó 
Kunfehértón. 

A korábbi évekhez hasonló-
an a külön meghívottakon kí-
vül a balotaszállási és a kiszál-
lási nyugdíjas klub képviseltette 
magát, összesen hozzávetőleg 
140 fő jelent meg. 

Huszár Zoltán, Kunfehértó 
Község polgármestere nyitotta 
meg a találkozót. Köszöntötte a 
megjelenteket, beszámolt a ha-
marosan kezdődő Sportcsarnok 
felújításról és reményét fejezte 
ki arra vonatkozóan, hogy jövő-
re még szebb környezetben fo-
gadhatja a település az esemény 
résztvevőit.  A jövő évi találko-
zóra pedig vállalta az egytálétel 
elkészítését a vendégek számára. 
Ezt követően két vers hangzott 
el Czagány Maca néni és a balo-
taszállási Piroska néni részéről, 
majd a kunfehértói Nyugdíjas 
Klub és a Hagyományőrző Cso-

port tagjainak közös produkci-
ója következett. A nap továb-
bi része háromfogásos ebéddel, 
tombolahúzással és kora estig 
tartó táncos mulatsággal telt, 
Greksa József közreműködésé-
vel. A tombolából származó be-
vételt a rendezők a Nyugdíjas 
Klub Mikulás-napi, illetve kará-
csonyi ünnepségére fordítják. 

A szervezők szeretnék megkö-
szönni mindazok támogatását, 

akik valamilyen módon hozzá-
járultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához. Külön kö-
szönet illeti a Halasi Többcé-
lú Kistérségi Társulást, Kunfe-
hértó Község Önkormányzatát, 
a Fehértó Non-profit Kft.-t, az 
Óvodát és az Iskolát, valamint 
a Holdruta Társaságot, akik 
idén a rendezvény főtámogatói 
voltak, összesen 100.000 fo-
rinttal. ■

Gólyahír

Lajkó Nikolasz Viktor

Vicsek Blanka
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