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Weöres Sándor: 
A medve töprengése

Jön a tavasz, megy a tél,
barna medve üldögél:
-Kibújás, vagy bebújás?
Ez a gondom óriás!
Ha kibújok, vacogok,
ha bebújok, hortyogok:
ha kibújok, jót eszem,
ha bebújok, éhezem.
Barlangból kinézzek-e?
fák közt szétfürkésszek-e?
lesz-e málna, odu-méz?
ez a kérdés de nehéz!
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Magyar Kultúra Napja programsorozat

Idén januártól a Fehértó Non-
profit Kft. vette át a kulturális jel-
legű feladatokat. Az illetékesek 
igyekeznek a már megszokott ren-
dezvényeket a jövőben magasabb 
színvonalon megszervezni, ezen 
kívül új, hagyományteremtő ese-

mények rendezésébe is bele kíván-
nak fogni.

Az idei első ilyen megmozdulás a 
Magyar Kultúra Napja programso-
rozat volt, amelynek keretén belül 
a helyi általános iskolával együtt-
működve három napon keresztül, 
különböző helyszíneken várták az 
érdeklődőket. 

Elsőként szerdán „ A Szovjetu-
nióba hurcolt politikai foglyok és 
kényszermunkások emlékéve” – 
tiszteletére megszervezett vándor-
kiállítást nyitotta meg Végső Ist-
ván, történész és Huszár Zoltán, 
polgármester. Az Általános Isko-

la tanulói a Himnusz első verssza-
kát először kórusban elénekelték, 
majd szavalva folytatták. A kiállí-
tás megtekintése közben a diákok 
és a helyi lakosok kérdéseket tehet-
tek fel Stammer József történelem 
tanárnak és Végső Úrnak is.

Másnap délelőtt Magyar Kultú-
ra Napi vetélkedőt szerveztek a 

helyi Könyvtár dolgozói az általá-
nos iskolások részére, négy csapat, 
44 diákja vett részt a szellemi ver-
sengésen első osztályostól egészen 
a nyolcadikosokig. A verseny ke-
retében hat különböző feladatot 
kellett a csapatkapitányok vezeté-
sével megoldani. Az első helyezett 
a Nagy Csenge által vezetett csa-
pat lett, másodikak Tolnai Csen-
ge és társai, harmadik helyezet-
tek a Bata Anita vezényelte csapat, 
míg negyedik helyen Lajkó Gábo-
rék végeztek. 

Ezt követően Családi mesedél-
utánra várta a fehértóiakat a sport-
csarnokba Kassovitz László, mese-
író, mesemondó és népi rímfaragó, 
aki megpróbálta a jelenlévőket mű-
sora során megszólítani, bevonni a 
mesékbe.

Pénteken a Vers Mindenkinek 
Pódium zárta a rendezvénysoroza-
tot a falu központjában. A csípős 
hideg ellenére, egész délelőtt fo-
lyamán a Iskola minden osztálya 
képviseltette magát, akik az iskolai 
szünetekben való szaladgálás he-

lyett, most tiszteletreméltó lelkese-
déssel, versekkel készültek. Rajtuk 
kívül öt vállalkozó kedvű felnőtt is 
a színpadon szavalta el az általa ki-
választott költeményt. A szervezők 
forró teával várták a vendégeket.

A Fehértó Non-profit Kft. dolgo-
zói bíznak abban, hogy a jövőben 
még többen fognak kilátogatni ha-

gyományos rendezvényeiken túl 
az új eseményekre is.

hír: Lukács Tamás
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Iskolai hírek
Fehértói iskolások a Sziládyban

Prózamondó verseny az iskolában

Évek óta hagyomány már, 
hogy a kiskunhalasi Szilády 
Áron Gimnázium labor órá-
kon fogadja intézményünk ta-
nulóit. Idén januárban ötödik 
és hatodik osztályosok egy tel-
jes délelőtt vehettek részt ezen 
foglalkozásokon.

Fizika, kémia, földrajz és bi-
ológia tantárgyból egy-egy fel-
adatsor vezette a tanulókat, 
akik párokban dolgoztak. Iz-
galmas volt, amikor a fizika kí-
sérletet egy kamera segítségével 
mindenki a kivetítőn követhet-
te figyelemmel. Az ásványok 

vizsgálata mikroszkóppal tör-
tént, s most már mindenki fel 
fogja ismerni a zsírkövet, a pa-
lát, a bazaltot, a bauxitot, nem 
csak a feketeszenet.

Biológiából a különféle ma-
gok, a spórák, a fenyőlevél, s a 
toboz világába kukkantottunk 

be szó szerint.
Mindenki fehér köpenyt ka-

pott, ezeket felvéve „20 kis tu-
dós” dolgozott lelkesen egy igazi 
laboratóriumban. Jó magatartá-
sukért, ügyességükért dicséretet 
is kaptak a fehértói tanulók. 

hír: Stammer József

Január első felében mérték össze képességeiket a prózamondó ver-
seny felső tagozatos résztvevői.

A járási versenyhez hasonlóan két korcsoport volt (5-6. és 7-8. 
osztályosok), s mindenki kétszer szerepelt, hiszen hetekig készültek 
egy-egy prózarészlettel; a versenyen pedig kaptak egy szöveget, amit 
egy rövid felkészülési idő után kellett felolvasniuk.

A választható szövegek írói közül néhányat hadd említsek meg: 
a klasszikus Móra Ferenc, a mai modern szerzők közül Szűcs Van-
da, Leiner Laura, de voltak, akik ismeretterjesztő műből olvastak 
részletet, illetve a csodaszarvas mondáját is felidézte egy hatodi-
kos tanuló.

Mindkét kötelező szöveg szerzője Márai Sándor volt. Legyen elég 
annyi, hogy szívhez szóló sorai annyira megtetszettek a felolvasók-
nak, hogy megkérdezték: – Ugye a miénk maradhat a lap? – (termé-
szetesen, igen).
A verseny eredménye:
I. Kozák Richárd  6.o. I.  Bankos Enikő Emese  8.o.
II. Csala Krisztián  6.o. II. Szanyi Zsanett  7.o. – Pfendler Emese  8.o.
III. Banka Dorina Anna  5.o. III.  Bak Boglárka  8.o.

hír: Stammer József
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Önkormányzati hírek
Kunfehértó Község Ön-

kormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat 
2017. évi költségvetését fő-
összeggel elfogadta.

Kunfehértó Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 83.§ (2) bekezdés 
b) pontja alapján a Mosoly-
vár Óvoda nyári zárva tartási 
rendjét az alábbiak szerint ha-
tározta meg: 2017. július 31-
2017. augusztus 11. A Mo-
solyvár Óvoda 2017/2018-as 
nevelési évre történő beirat-
kozási időpontját az alábbiak 

szerint határozza meg: 2017. 
május 8-2017. május 12.

Kunfehértó Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete a nemzeti közneve-
lésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 25.§ (7) bekezdés 
alapján engedélyezi a Mosoly-
vár Óvoda kiscsoportjában, a 
2016/2017-es nevelési évére 
a  nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011.évi CXC. törvény 4. 
mellékletében meghatározott 
maximális csoportlétszám 
20%-kal történő átlépését.

Kunfehértó Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-

tülete jóváhagyta, hogy a 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vi-
déki térségek kisméretű inf-
rastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésé-
re- Külterületi helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati 
utak kezeléséhez, állapotja-
vításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagé-
pek beszerzése című pályá-
zatra az önkormányzat pályá-
zatot nyújtson be az alábbi 
tartalommal: 

A megvalósítandó pályáza-
ti alcél a pályázati felhívás 
alapján: 

Célterület: Önkormányzati 
tulajdonú vagy önkormány-

zati vagyonkezelésben lévő 
utak karbantartását, rendsze-
res felújítását biztosító

- erőgépek és vontatott, füg-
gesztett munkagépek

A pályázati kiírásban meg-
határozott maximális támo-
gatási intenzitás a kedvezmé-
nyezett járások besorolásáról 
szóló 290/2014 (XI.26) Korm. 
rendelet járási kategóriáinak 
megfelelő besorolás alapján 
az 1. és 2. célterület esetében 
85% lehet. Ezért az önkor-
mányzat a támogatáson fe-
lüli, minimálisan biztosítan-
dó 15%-os részt saját erőből 
biztosítja.

Átalakulás a Kormányhivatalnál
2017. január 1-jével a Bács-

Kiskun Megyei Kormányhiva-
tal kétirányú átalakulást való-
sított meg, melynek célja az 
ellátott közfeladatok hatéko-
nyabb ellátásának biztosítása.

A közigazgatás korszerűsíté-
se és továbbfejlesztése az egyes 
kormányok számára állandó 
feladat. Január 1-jével a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhiva-
talnál két körben történt át-
szervezés.  Az egyik irány az 
eddigi főosztályi (megyei) szin-
ten gyakorolt hatáskörök nagy 
számban járási szintre törté-
nő átvitele és a megmaradt fő-
osztályok összevonása. Vannak 
olyan hatáskörök, melyek teljes 
egészében, az azokat ellátó fő-
osztállyal közösen kerültek át a 
járási hivatalba, valamint ame-
lyek csak részlegesen. A megyei 
szintről teljes egészében át-
kerülő főosztályok a Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvé-
delmi Főosztály, és a Földmű-
velésügyi és Erdőgazdálkodási 
Főosztály. Továbbá részlegesen 
kerültek átvitelre hatáskörök a 
Gyámügyi és Igazságügyi Fő-
osztálytól, az Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi 
Főosztálytól, a Családtámoga-
tási és Társadalombiztosítási 
Főosztálytól, a Foglalkoztatási 
Főosztálytól és az Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvé-
nyességi Felügyeleti Főosztály-

tól. A második irány pedig új 
hatáskörök beemelése a Me-
zőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal beolvasztásával, vala-
mint a környezetvédelmi fel-
adatkörök régiós szintről, me-
gyei szintre átvételével.

A környezetvédelmi felada-
tokat január 1. után minden 
Bács-Kiskun megyei illetőségű, 
környezet- és természetvédel-
mi ügyben a Kecskeméti Járási 
Hivatal szervezetébe beépülve 
a Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Főosztály látja el. 

Elérhetőség: 6000 Kecske-
mét, Bajcsy-Zsilinszky Endre 
krt. 2., 

e-mail:kornyezetvedelem@
bacs.gov.hu, 

telefon: (76) 795-870

A Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal feladatkö-
reit minden agrártámogatási 
ügyben az Agrár- és Vidékfej-
lesztést Támogató Főosztály 
végzi. 

Elérhetőség: 6000 Kecskemét, 
Kisfaludy u. 6.,

e-mail:  videkfejlesztes@bacs.
gov.hu, telefon: (76) 814-520

A megyei szintről járási szint-
re átkerülő feladatokat végző 
szervezeti egységek elérhetősé-
gei nem változtak, így a min-
dennapi ügyintézés során fenn-
akadás nem várható. További 

információért kérjük, keressék 
fel a kormányhivatal webolda-
lát (www.bkmkh.hu).

(Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal)

2017. január 1-jével életbe 
lépő változások a Bács- Kis-
kun Megyei Kormányhivatal 
szervezetében

Hatáskör változások:
I) Megyei szintről teljes egé-

szében átkerülő főosztályok:
- Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály
- Földművelésügyi és Erdő-

gazdálkodási Főosztály

II) Részleges hatáskör 
átszervezés:

1. Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály:

- családi csődvédelemmel kap-
csolatos feladatok megyeszék-
hely szerinti járási hivatalba 
kerül

- lakáscélú állami támogatá-
sokkal kapcsolatos feladatok 
megyeszékhely szerinti járási 
hivatalba kerül

- jogi segítségnyújtással és ál-
dozatsegítéssel kapcsolatos fel-
adatok minden járási hivatalba 
kerül

2. Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Főosztály:

- borászati felügyelet megye-
székhely szerinti járási hivatal-

ba kerül
- állattenyészéssel kapcsolatos 

feladatok megyeszékhely sze-
rinti járási hivatalba kerül

- élelmiszer- biztonsági fel-
ügyelők (minden állategész-
ségügyi és élelmiszerbiztonsá-
gi hatáskörrel rendelkező járási 
hivatalba kerül 

- takarmányfelügyelet minden 
állategészségügyi és élelmiszer-
biztonsági hatáskörrel rendel-
kező járási hivatalba kerül

- növény és talajvédelem a 
megyeszékhely szerinti járás-
ba kerül

3. Családtámogatási és Társa-
dalombiztosítási Főosztály

- az egészségbiztosítási hatás-
körök túlnyomó többsége a me-
gyeszékhely szerinti járási hi-
vatalba kerül (nyilvántartás és 
ellenőrzés marad a megyén)

- a családtámogatással kap-
csolatos feladatok 2017. június 
30-ig a megyeszékhely szerin-
ti járási hivatalba, azt követő-
en várhatóan minden járási hi-
vatalba kerülnek.

- rehabilitációs feladatok a 
megyeszékhely szerinti járási 
hivatalba kerülnek.

- a nyugdíjbiztosítási felada-
tok többsége a megyeszékhely 
szerinti járásba,  bizonyos fel-
adatok a Bajai Járási Hiva-
talhoz is kerülnek, a megyén 

Folytatás az 5. oldalon.
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maradó feladatok közül itt is 
nyilvántartás/ellenőrzést kell 
kiemelni.

4. Foglalkoztatási Főosztály
- a munkaügyi és munkavé-

delmi ellenőrzési feladatok a 
megyeszékhely szerinti járásba 
kerülnek.

5. Hatósági Főosztály
- egyes, oktatással kapcsola-

tos hatósági feladatok a me-
gyeszékhely szerinti járásba 
kerülnek.

ÚJ FELADATOK:
1.  Környezetvédelmi és Ter-

mészetvédelmi Főosztály
A Kecskeméti Járási Hivatalba 

kerül kialakításra (régiós szint-
ről, a Csongrád Megyei Kor-
mányhivataltól megyei szintre 
kerül áthelyezésre)

Környezet-és Természetvédel-
mi feladatok ellátása.

Elérhetőség: cím: 6000 Kecske-
mét, Bajcsy- Zsilinszky krt. 2.,

Telefon: 76-795-870

A Sporttábor emeleti 
rendezvényterme

egész évben kiváló helyszín 
családi rendezvények,

 esküvők, osztálytalálkozók 
és egyéb 

rendezvények lebonyolítására. 

Bővebb info és foglalás: 30/6352-583 
vagy kfto.sporttabor@gmail.com

E-mail: kornyezetvedelem@
bacs.gov.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 8.30-11-30
Kedd: 8.30-11-30
Szerda: 8.30-11-30
Csütörtök: 8.30-11-30
Péntek: 8.30-11-30

2. Agrár és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály

A Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal kirendeltsé-
gi feladatai (kérelemkezelés és 
helyszíni ellenőrzés) a megyei 
szervezetbe integrálódnak.

Agrár és vidékfejlesztési tá-
mogatásokkal kapcsolatos fel-
adatok ellátása és ellenőrzése.

Elérhetőség: cím: 6000 Kecs-
kemét, Kisfaludy u. 6. ,

Telefon: 76-814-520
E-mail: videkfejlesztes@bacs.

gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9.00-12-00,13.00-16.00
Kedd: 9.00-12.00, 13.00-16-00
Szerda: 9.00-12-00
Csüt.: 9.00-12.00, 13.00-16.00
Péntek: 9.00-12.00

Folytatás a 4. oldalról. Bejárta a szavannákat

Gyöngyi Krisztián, egyszerű 
kiskunhalasi család sarja, de je-
lenleg pihenő idejét kunfehér-
tói nyaralójában tölti. Krisztián 
saját elhatározásából tengerész-
ként bejárta a világot, és min-
dent megtett azért, hogy valóra 
váltsa gyerekkora óta dédelge-
tett álmát, hogy az afrikai vadvi-
lág megőrzéséért fáradozva profi 
vadvédelmi szakemberként dol-
gozhasson a fekete kontinen-
sen. Bejárta a szavannákat, meg-
figyelte az állatokat, fegyveres 
rangerként nyomozott orvvadá-
szok után, s e tevékenysége köz-
ben maga is sokszor csak egy fá-
ra ugorva menekült meg az általa 
védeni szándékozott nagytes-
tű vadállatok, például elefántok 
vagy orrszarvúk elől. A National 

Geographic dokumentumfilmje-
inek stáblistájáról kinézett né-
hány nevet és címet - egyikük a 
Zimbabwei Nemzeti Park igaz-
gatója volt. A nagy irodában az 
igazgató elé állt, és azt mondta: 
most jöttem Magyarországról, 
szeretnék vadőrként dolgozni. 

(forrás: http://www.ng.hu/Ter-
meszet/2008/09/Tengereszbol_az_
orrszarvuk_vedelmezoje_1_resz)

Krisztián erről az izgal-
mas életörténetéről fog me-
sélni  2017. február 16-án, 
18:00-s kezdéssel Kunfe-
hértón, a Polgármesteri Hi-
vatal tanácstermében.  Min-
den érdeklődőt várunk 
szeretettel! 

A műsorváltozás jogát fenn- 
tartjuk!
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Tájékoztató méhészkedéssel kapcsolatban

Tisztelt Kunfehértói Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egyesület (eredeti nevén: Homokháti Jegy-

zők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal alakult meg, hogy 
a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a külső szakembe-
rekkel kiépített és fenntartott partnerkapcsolatokkal; a hatósági jog-
alkalmazó tevékenység eredményességét javítsa; a helyi tapasztala-
tokat, kezdeményezéseket ismertesse, átadja.

Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, jegyzői klu-
bokat tart, együttműködik más jegyzői egyesületekkel, egyéb szer-
vezetekkel; elősegíti a települések együttműködését.

A ma már 33 fős tagságot számláló szervezet Bácsalmástól Algyő-

ig, Újszentivántól Pétervásáráig feladatául tűzte ki, hogy tagjai ré-
vén a helyi lakosság és civil szervezetek részére közérdekű informá-
ciókat szolgáltasson. Így információs kiadványokat készít aktuális 
témákról, melyek a lakosság és a civil szervezeteknek nyújthatnak 
hathatós segítséget.

Ezzel a cikkünkkel a korábban indított folyamatba kapcsolódunk be, 
időről időre a lakosság széles körét foglalkoztató kérdéseket igyekszünk 
majd boncolgatni és megválaszolni. Ezúttal dr. Gácser Tamás, Röszke 
község jegyzője ismerteti a méhészkedéssel kapcsolatos tudnivalókat.

Tisztelettel: Kristóf Andrea jegyző

Méhészek nyilvántartása; A mé-
hek szállítása és vándoroltatása; A 
méhészkedés általános szabályai

Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtartást) 

minden év február végéig, az újon-
nan kezdett méhészkedést pedig 
e tevékenység megkezdésétől szá-
mított nyolc napon belül kell be-
jelenteni a méhek tartási helye 
szerint illetékes települési önkor-
mányzat, fővárosban a kerületi ön-
kormányzat jegyzőjénél, aki a mé-
hészt nyilvántartásba veszi, és a 
nyilvántartást folyamatosan ve-
zeti. Amennyiben a méhek állan-
dó tartási helye nem a méhész la-
kóhelyével összefüggő területen 
(udvarban, kertben stb.) van, a 
méhész köteles a méhek tartási he-
lyén a nevét, lakcímét, telefonszá-
mát, a tartási helyen lévő méhcsa-
ládok számát egy legalább 40 x 30 
cm nagyságú táblán jól látható mó-
don feltüntetni.

A méhész köteles a méhek tava-
szi tisztuló kirepülése és a betelelés 
közötti időszakban a méhcsaládja-
it legalább három hetenként méhe-
gészségügyi szempontból ellenőriz-
ni, s ennek során mind a kifejlett 
méheken, mind a fiasítás teljes ter-
jedelmén, valamint a kaptárhulla-
dékon fertőző betegség tüneteit, il-
letve élősködők jelenlétét keresni. 
A vizsgálatnak ki kell terjednie a 
Varroa-atka jelenlétére, illetve az 
atkák számának változására.

A méhek szállítása és 
vándoroltatása

A méheket – beleértve az anyát 
és a fiasítást is – állandó tartási he-
lyükről átköltözés, vándoroltatás 
vagy elidegenítés esetén egy hétnél 
nem régebbi állatorvosi igazolással 
szabad kivinni. Az igazolás a kiállí-
tástól számított hét napig, méhek 
folyamatos vándoroltatása esetén 

annak egész időtartamára érvé-
nyes. Az igazolást – ha jogszabály 
másképpen nem rendelkezik – a 
hatósági állatorvos állítja ki.

A méhek kiszállítását a kiszál-
lítást megelőző, beszállítását an-
nak megtörténtét követő hetven-
kettő órán belül be kell jelenteni a 
települési önkormányzat, főváros-
ban a kerületi önkormányzat jegy-
zőjének. Beszállítás esetén a beje-
lentést a kiállított nyomtatvány 
ajánlott levélként történő megkül-
désével, vagy személyes eljuttatásá-
val kell teljesíteni. A nyomtatvány 
igazoló szelvényét a települési ön-
kormányzat, fővárosban a kerüle-
ti önkormányzat jegyzője – a telje-
sítés módjától függően – a méhész 
lakóhelyére küldi meg vagy szemé-
lyesen adja át.

A vándoroltatás befejezése után 
a méhész köteles a hazatelepü-
lését a hatósági állatorvosnál és a 
jegyzőnél hetvenkettő órán belül 
bejelenteni.

A települési önkormányzat, fő-
városban a kerületi önkormányzat 
jegyzője nyilvántartja a méhész ne-
vét és lakóhelyét, a méhcsaládok 
állandó és legutóbbi tartási helyét, 
az állatorvosi igazolás számát, kel-
tét és kiállításának helyét, a méh-
családok számát, az elhelyezésre 
szolgáló terület pontos megjelölé-
sét (dűlő, hrsz. stb.) és a letelepe-
dés idejét.

Az országhatártól számított tíz 
kilométeres körzeten belül, a szom-

szédos állam területéről, vagy is-
meretlen helyről származó méhrajt 
észlelője vagy befogója köteles a te-
lepülési önkormányzat jegyzőjénél 
haladéktalanul bejelenteni, aki a 
kiirtás végrehajtása érdekében ér-
tesíti a járási főállatorvost, aki el-
rendeli a méhraj állami kártalaní-
tás nélküli leölését.

A méhészkedés általános 
szabályai

A méhészkedést – a vonatkozó 
külön (állategészségügyi, növény-
védelmi stb.) jogszabályok meg-
tartásával – erre alkalmas területen 
mindenki szabadon gyakorolhat-
ja. Háztömbök területén méhésze-
tet létesíteni és fenntartani nem 
szabad.

A többlakásos lakóházak udva-
rán és közös használatú kertjében 
méhészetet létesíteni csak az ös-
szes lakás bérlőjének (tulajdonosá-
nak) hozzájárulásával lehet.

Méhészetet közös használatú 
épülettől és a szomszéd ingatla-
noktól 4 méter, használatban le-
vő utaktól közúttól, sajáthasz-
nálatú úttól pedig az út melletti 
vízvezető árok külső szélétől szá-
mított 10 méter távolságon túl sza-
bad csak elhelyezni. A saját hasz-
nálatú út tulajdonosa (használója) 
az út ideiglenes lezárása esetén az 
úton és az út mentén a letelepedést 
engedélyezheti.

Ha a szomszéd ingatlantól va-
ló 4 méter távolságot megtartani 
nem lehet, a méheknek ellenkező 

irányban vagy – legalább 2 méter 
magas, tömör (deszka stb.) kerí-
tés vagy élősövény létesítésével – 
a magasban való kirepülését kell 
biztosítani.

Utak közelében történő letelepe-
dés esetén a méhlakásokat úgy kell 
elhelyezni, hogy azok kijáró nyílá-
sai az úttal ellentétes irányban le-
gyenek. Az úton a méhészettől 
jobbra és balra 50–60 méter távol-
ságra, jól látható helyen „Vigyázat, 
méhek!” felirattal figyelmeztető 
táblát kell elhelyezni.

A fentiekben a méhtartásra vo-
natkozó legfontosabb szabályok 
kerültek ismertetésre. A további 
részletszabályokat az alábbi jog-
szabályok tartalmazzák:

* 15/1969. (XI. 6.) MÉM rende-
let a méhészetről,

* 1993. évi CXIV. törvény az 
állattenyésztésről,

* 67/2010. (V. 12.) FVM ren-
delet a méhanyanevelő telep üze-
meltetéséről, valamint a méhanya 
és szaporítóanyag előállításáról, 
felhasználásáról,

* 119/2007. (X. 18.) FVM ren-
delet a tartási helyek, a tenyésze-
tek és az ezekkel kapcsolatos egyes 
adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről,

* 41/1997. (V. 28.) FM rende-
let az Állat-egészségügyi Szabály-
zat kiadásáról,

* 70/2003. (VI. 27.) FVM rende-
let a méhállományok védelméről és 
a mézelő méhek egyes betegségei-
nek megelőzéséről és leküzdéséről,

* 74/2013. (VIII. 30.) VM ren-
delet az egyes állat-járványügyi in-
tézkedésekről és az azokkal össze-
függő állami kártalanításról,

* 2008. évi XLVI. törvény az 
élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről.

Nótárius Szakmai Egyesület
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Közérdekû információk
Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:    07.30-12.00 és 12.45-16.15
Szerda:  12.45 - 16.15
Péntek:  07.30 - 13.00

Háziorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Székács István
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00
Tel.: 77/407-103 vagy 
        06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Rendel : Dr Úrfi Edit
Kedd 14.00-16.00  
Csütörtök 13.00-16.00
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00 
páratlan héten 13.00 - 14.00 
Tel.: 77/407-622 
vagy 06/20/8074447
Rendel: Dr Székács István
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00 
Tel.: 77/407-103 
vagy 06/30/2490979

Védőnői szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 

tanyagondnok 
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 06/30/6196880

Víziközmű 
társulat
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 06/77/407-065
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Kedd, Péntek:   07.30-12.00
Szerda: 13.00-18.00

műVelődési Ház és könyVtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 77/407-065

Nyitva tartás:
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Rendezvény esetén külön 
nyitvatartással.

Htkt szszk 
gondozási központ
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető: 
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00

mosolyvár Óvoda
Kunfehértó Ady e. u. 4.

Vezető: Harnóczi Erzsébet
Tel.: 77/407-137

kunfeHértói általános iskola
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Ig.: Czagány Mákosné Móczár Gertrúd
Tel.: 77/507-711

tájHáz
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes 
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő 
15 óra után 06/30/3157011

szennyVízszippantás
Tel.: 06/30/35-68-658

edf dégáz kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Kertész utca 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök:  ----
Kedd:   16:00-20:00 
Péntek:  8:00-12:00
    
démász kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Mátyás tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00  
Szerda: 14:00-18:00 

kiskunVíz  munkatársai 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540
fogorVosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/507-011
Rendel : Dr. Herczeg László
Hétfő 08.00-12.30
Kedd 14.00-18.00
Szerda 13.00-18.00
Péntek 08.00 -12.30

fogorVosi magánrendelés
Kunfehértó Rákóczi u. 26. 
Tel.: 06/30/2198386
Rendel: Dr. Böszörményi József
péntek 15.00 - 17.00  
szombat 09.00 - 11.00

gyÓgyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11. 
Tel.:06/77/407-012
Nyitva tartás: 
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

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

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

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

email: kfto.sporttabor@gmail.com
tel.szám: 30/6352-583

Kertvendéglõbe 
terem 30-35 
fõig kiadó! 

Érdeklõdni: 20/210-2162 
telefonszámon lehet.
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CZIBOLYA  JÓZSEF
zenész

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

www.koktelzene.hupont.hu

Igény esetén „KOKTÉL DUÓ” 
felállásban két személlyel!

BÁLOK, LAKODALMAK, CÉGES BULIK, HÁZIBULIK

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

Szanyi György
szobafestő, mázoló, tapétázó

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

Anyakönyvi Hírek
Elhunytak:

Rajkai Gábor  (szül.: 1953)
id. Kaszap Károly (szül.: 1934)

Kazinczi Ferencné, sz.: Tancsik Erzsébet (szül.: 1929)
Mészáros Ferencné (szül.: 1934)

Bor Ferencné (szül.: 1931)
 Őszinte részvétünk!

Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat

születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk

a múlt hónapban születetteknek!
K Ö S Z Ö N T J Ü K

  Köszöntő

Juhász Lajosnét 
a II.k. tanya 50-ben, 

aki Január 06-án ünnepelte 89.

Schaffer Bélánét 
a Kiserdő u. 4-ben, 

aki Január 07-én ünnepelte 80.

Cserkó Jánosnét  
a  IV.k.  tanya  28-ban, 

aki Január 07-én ünnepelte 82.

Rádi Lászlót 
a Rákóczi u. 43-ban, 

aki Január 13-án ünnepelte 80.

Tüske Mihálynét 
a II.k. tanya 125-ben, 

aki Január 13-án ünnepelte 80.

Doopler Ingolf Clitot  
a   IV.k. tanya 15/A-ban, 

aki Január 14-én ünnepelte 81.

Árki Istvánnét 
a II.k. tanya 59-ben, 

aki Január 19-én ünnepelte 82.

Csillag Pált 
a Dózsa György u. 07-ben, 

aki január 20-án ünnepelte 79.

Horváth Istvánnét 
a Rákóczi u. 72-ben, 

aki Január 21-én ünnepelte 80.

Szabó Bélánét 
a Jókai  u.  19-ben, 

aki Január 24-én ünnepelte 82.

Vancsik Ferencet 
a Rózsa u. 6.-ban, 

aki Január 28-án ünnepelte 88.

Molnár Péter Pálnét  
a  IV.k. tanya 23-ban, 

aki Január 30-án ünnepelte 79.
születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGy LáSzLÓ

háztartási gépszerelő

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

KÖSzÖNETNyILVáNÍTáS
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak, akik

Id. KASzAP KáROLy

búcsúztatásán megjelentek, fájdalmunkban osz-
toztak, virágaikkal, részvétnyilvánításaik-

kal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
 A gyászoló család
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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

Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.

Szerkesztõ: 
Ficsórné Sáfár Anett

Megjelenik: 
havonta 400 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

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

Segítse adója 1%-val 
a helyi civileket!
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dackorszak, avagy az első tinédzserkor
Bizonyára sokszor hal-

lottuk már ezt a szót, szü-
lőként pedig talán már je-
lentést is hordoz magával. 
Ez az időszak 1,5 éves kor-
tól egészen 3-3,5 éves korig 
tart, de nagyon egyénfüggő 
ki mennyire, mennyi ideig 
van benne. Sokszor halljuk 
a dicsekvő szavakat roko-
noktól, ismerősöktől vagy 
idegenektől, hogy bizony 
ők azt sem tudják mi az a 
dackorszak, mert az ő gyer-
mekük a hisztinek bizony 
halvány jelét sem mutatta. 
Azonban ez nem feltétlenül 
jelent jót. Ugyanis ebben 
az időszakban fejlődik ki a 
gyermek éntudata. Kiala-
kulnak a gyermek határai, 
kezdi felismerni a szükség-
leteit, vágyait. Eddig egynek 
érezte magát az édesanyjá-
val, ebben a folyamatban 
pedig megjelenik a szembe-
fordulás, az akarom, a levá-
lás. Az én akarom felhúzni a 
kesztyűt, vagy éppenséggel 

fel tudom, de nem akarom. 
A lényeg a szembenállás. 
Számára nem az a fontos, 
hogy mit is akar, hanem az, 
hogy az akaratban gyakorol-
ja magát. 

Természetesen a gyerek 
nem direkt akar undokul vi-
selkedni, ez legbelül őt is za-
varja, de ezt kimutatni, nem 
tudják. Ha az undoksága el-

lenére az anyától és az apát-
ól megértést és kedvességet 
kap, megnyugvást ad neki. 
A dacos gyerek ragaszkodik 
a szokásokhoz, nehezen fo-
gadja el az új helyzeteket, 
kivétel akkor, ha ő maga jön 
rá. Ezért ebben az időszak-
ban nagy segítség lehet, ha 
a gyereket nem kényszerít-
jük bele új helyzetekbe. Ha 
mégis, akkor hatalmas türe-
lemmel és elfogadással kell 
felé fordulni. 

De felmerül a kérdés, hogy 
a túlélésen kívül, mi az amit 
még tehetünk, mivel segít-
hetjük elő, hogy gyerme-
künk és persze mi, minél 
gördülékenyebben halad-
junk át ezen a folyamaton? 

Bizonyos dolgokban na-
gyon következetesnek kell 
lenni, például a lefekvés, 
vagy az étkezések ideje stb., 
DE ezzel szemben a többi 
dologban engedni kell! Ke-
rülni kell az apró összetű-
zéseket, mert, ahogy szok-
ták mondani, ez csak parázs 
a tűzre. Például nem mond-
juk mindenre, hogy nem 
(feltéve ha az a gyermek 

biztonságát veszélyezteti). 
Próbáljunk teret engedni a 
gyereknek, játszótéren, kö-
zösségben, engedjük had 
szaladjon távolabb tőlünk, 
szerezzen egyedül tapasz-
talatot. Engedjük meg neki, 
hogy segítsen, még annak 
ellenére is, ha ügyetlenebb, 
lassabban haladunk. Ha né-
hány hétig kibírjuk, akkor 
saját magunk tapasztaljuk, 
hogy sokkal ügyesebb és ön-
állóbb lesz. Arról nem is be-
szélve, hogy van még egy 
hatalmas pozitívuma, az 
önállóság és az önbizalom 
csökkenti a dacot.

Egy idő után amikor már a 
századik hisztirohamot néz-
zük végig, elég jól felfedez-
hetőek azok a jelek, amiből 
következtethetünk a hisz-
ti kirobbanására. Ha elég 
szemfülesek vagyunk, akkor 
még idejében fülön csíphet-
jük. Tereljük el a figyelmét 
egy játékkal, mondókával, a 
lényeg, hogy teljesen mással 
mint az óhajtott tárgy vagy 
vágy.

Figyelmeztessük előre, ad-
junk neki elég időt ha új te-

vékenységbe akarunk kez-
deni vele. Például 5 perc 
múlva vacsora, 10 perc múl-
va fürdés. Így lelkileg fel 
tud készülni, és nem hirte-
len kell váltania. 

Ha már kitört a hiszti, 
semmiképpen ne kérleljük 
a gyereket, és ne büntes-
sük, mert az csak rosszabb 
irányba tereli ezt a folyama-
tot. Legyünk egy helységben 
a gyerekkel hiszti idején, ne 
küldjük a másik szobába, 
és bár nehéz, próbáljunk 
nyugodtak maradni, ezzel 
is éreztetni, hogy nem hat 
ránk ez a helyzet. 

A hiszti befejeztével pedig 
beszéljük meg a helyzetet 
( természetesen kortól füg-
gően), ezzel is megerősít-
ve, hogy nem hat ránk ez a 
viselkedés.

Összességében ez egy ki-
maradhatatlan, megúszha-
tatlan folyamat, aminek lé-
nyeges célja van a gyermek 
életében. Szükséges ahhoz, 
hogy egy magabiztos, önálló 
gyermeket neveljünk. 

hír: Sarok Zsófia védőnő
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Asszonybállal indult az év

Idén is, mint sok éve már, meg-
rendezésre került községünkben a 
jótékonysági Asszonybál. Ennek 
hagyományát a megszűnt gyer-
mekotthon vezetőjétől Bohner Fe-
rencné, Ica nénitől és dolgozóitól 
vette át a Vöröskereszt helyi cso-
portja.  Január 21-én is szép szám-
mal gyűltek össze a Sportcsar-
nokban a jó ügyet támogató helyi 
lányok és asszonyok. A köszön-
tést követően a szervezők  egy kis 
műsorral kedveskedtek a  vendé-
geknek. Az első műsorszámként 
a Kiskunhalasról érkező Bartáné 

cos tanítványai léptek a porondra. 
Végül, de nem utolsósorban a 
kunfehértói  Nyugdíjas Klub Kul-
túrcsoportja adta elő fergeteges 
télűző táncát (Madácsi Erzsébet, 
Nagy Gáborné, Juhászné Szabó 
Ibolya, Kapronczai Ilona, Grósz 
Ágnes, Kondás Andrásné, és Dus-
noki Jánosné részvételével).

Ebben az évben is sor került a 

rendkívül népszerű szakállas szép-
ségversenyre, melyre szép szám-
mal jelentkeztek a jelöltek. Végül 

Ábrahám Endre halasi „szépség” 
nyert. Jutalma egy Tarjányiné 
Törteli Szilvia által készített ha-
talmas, nagyon szép és bizonyára 
nagyon finom torta volt. A tom-
bolahúzás után hajnalig tartó tánc 
következett, a  talp alá valót a já-
noshalmi Kékingesek „húzták”. 

Támogatóink: Tiringer István-
né, Biropharma Kft., Harnócziné 

Tárnoki Anita, Turcsik Mihály-
né, Faddikor Kft., Czagány Má-
kos Zsolt, Aranykapu Zrt., Orosz 
Szilvia, Illés Gáborné, Szélma-
lom Patika Bt., Cs-Air Kft, Balo-
gh család, Majerné, László Lívia, 
Gazda Bolt, Sarok család, Babud 
Imréné, Behány Imréné, Daróczi 
Ida, Fehértó Non profit Kft. , Fad-
di Anikó, Répás Erzsébet, Jegyes-
Molnár Imréné, Engi Andrea, Sza-
lai-Hegyi Tímea, Törteli Lajos és 
felesége, Tesco-Global Zrt. segítő 
csapata, Turcsik Atilla, Mérai Im-
re, Kazinczi Jánosné, Szalainé Eri-
ka, Bozóki Péter, Tóth Zoltánné, 
Tarjányiné Törteli Szilvia, Huszár 
Zoltán és felesége, Csanádi házas-
pár, Hunyadi Cukrászda.

Segítőink: Daróczi Ida, Behány 
Imre, Lakatos Tamás, Lukács Ta-
más, az Általános Iskola dolgo-
zói és tanulói, a Művelődési Ház 
és Könyvtár dolgozói, Retek Mar-
garéta és Retek Diána, Fehértó 
Non profit Kft., továbbá a magu-
kat megnevezni nem akaró, sokan 
mások. 

Köszönjük mindenkinek, aki 
akár csak egy biztató mosollyal is 
támogattak bennünket!

Köszönettel:  Magyar Vöröske-
reszt Kunfehértói Alapszervezeté-
nek önkéntesei

hír: Tóth Sándorné

Rózsika, vagyis Juliska és barátnő-
je, Mariska adtak elő egy tréfás je-
lenetet. Ezután Szőke József tán-
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Pótszilveszter a 
Nyugdíjas Klubban

Könyvajánló

Január 12.-én immár 27. alkalom-
mal rendezte meg a Nyugdíjas Klub 
a mára már hagyományosnak mond-
ható Pótszilveszteri összejövetelét. 
Idén 27 fő részvételével köszöntöt-
ték az Új Évet. Fontosnak tartjuk 
ezt a programot, hiszen sokan egye-
dül töltik a Szilveszter estét. A Klub 
tagjai ezért is várják már nagyon ezt 
az első intézményi rendezvényt. A 

pezsgővel való koccintás után min-
den évben közösen énekeljük el a 
Himnuszt. A rendezvény alatt a jó 
hangulatról Greksa József művész úr 
gondoskodott, akinek ezúton is sze-
retnénk köszönetet mondani.

Bizakodva várjuk a 2017-es esz-
tendőt, és kívánunk egészségben, 
boldogságban, szeretetben gazdag 
évet!       hír: Madácsi Erzsébet

A Polgármesteri Hivatalban továbbra is megvásárolható települé-
sünk történetéről szóló Kunfehértó régen és ma (szerző: Végső Ist-
ván) című könyv.

Időpont: 2017.február 25.
Gyülekező: 7:45-től a Vöröshajnal utca 18. sz. előtt

Jelentkezési határidő: február 23., 11:00
Jelentkezés és információ telefonon vagy 

személyesen : id. Tárnoki Andrásnál
Kunfehértó Vöröshajnal utca 18., Telefonszám: 70/301-1224

Rossz idő esetén 2017. március 4-én rendezzük meg a versenyt!
A futóverseny végeztével meleg étel elfogyasztása és díjak kiosztása.

Búcsúztassuk együtt a telet 
és készüljünk a közelgő futószezonra!

KunfehérTor
Forralt bor főzőverseny

VERSENyKIÍRáSA
Fehértó Non-profit Kft. KunfehérTor rendezvényével egyidejű-

leg forralt bor főzőversenyt is kiír. 

A verseny legfontosabb szabályai: 
~ A versenyen csapatok, vagy egyéni indulók vehetnek részt. 

A részvételi szándékot a versenykiíráshoz mellékelt jelentkezési 
lap leadásával legkésőbb február 9. 1530-ig a Művelődési Ház és 
Könyvtárban Törteli Anitánál lehet jelezni.

~ A versenyen nevezési díj nincs.
~ A versenyen indulni kívánók a forralt bort a verseny nap-

ján a rendezvény helyszínén (Kunfehértó Tájház) készíthetik el 
olyan időpontban, hogy zsűrizésre 0,5 l bor legkésőbb 1200 –ra 
leadásra kerüljön. A forralt bor készítésének folyamatát a zsűri 
ellenőrizheti.

~ A versenyre egyénileg fűszerezett borral lehet nevezni. Az 
ízesítő anyagok nem lehetnek egészségre ártalmasak.

~ A zsűrizés szempontja a forralt bor ízvilága és megjelené-
se. A zsűri pluszponttal jutalmazhatja a forralt bor készítésének 
körülményeit.

~ A verseny eredményhirdetésére a vacsorát megelőzően 17:45-
kor kerül sor. Az első helyezett vándorserleget, pezsgőt és okleve-
let, a második helyezett pezsgőt és oklevelet és a harmadik helye-
zett pezsgőt és oklevelet kap. 

~ Az indulók részére a rendezők sátrat biztosítanak. Az elő-
állításhoz szükséges valamennyi kellékről az indulóknak kell 
gondoskodni. 

~ A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. Az 
okozott, vagy elszenvedett kárért a rendezők felelősséget nem 
vállalnak.

Kunfehértó, 2017. január 18. 
FEHÉRTÓ Non-profit Kft.


