
Községi Közéleti havilap   XXiii. évfolyam 1. szám  2017. január   Ára: 100 Ft

www.kunfeherto.hu

K a l a u zK a l a u z
u n f e h é r t ó iu n f e h é r t ó i

Nagy László: 
ADJON AZ ISTEN

Adjon az Isten
szerencsét,

szerelmet, forró
kemencét.

üres vékámba,
gabonát,

árva kezembe
parolát,

lámpámba lángot,
ne kelljen

korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ

ő küldjön,
hogy hitem széjjel

ne düljön,
adjon az Isten

fényeket,
temetők helyett

életet 
nekem a kérés
nagy szégyen,

adjon úgyis, ha
nem kérem.

TÁJÉKOZTATÓ
A fás szárú növények védelméről szóló 

348/2008. (XII.30.) Korm.rendelet alapján
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 

a 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet értel-
mében minden a közterületen lévő fás szárú nö-
vény kivágása hatósági engedély alapján lehetsé-
ges. Ez alól csak a súlyos balesetveszély elhárítása 
miatt azonnal elvégzett fakivágás kivétel, azon-
ban erről is bejelentést kell tenni a Polgármeste-
ri Hivatalban. 

Az engedély igényléséhez szükséges forma-
nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal műsza-
ki ügyintézőjétől kérhető. Az eljárás illetékköte-
les, melynek mértéke: 3.000,- Ft, (illetékbélyeg 
formájában.)

A fakivágási engedély iránti kérelemhez szüksé-
ges adatok:

- bejelentő adatai
- a fakivágás indoka
- a kivágandó fa (fák) adatai
- tervezett kivágás részletes leírása
- a fásszárú növények telepítési terve
- szükség esetén a fakivágás indokolását megala-

pozó dokumentumok (fénykép, szakvélemény 
stb.)

A kérelmet a Polgármesteri Hivatal műszaki 
ügyintézőjéhez kell benyújtani. A műszaki ügy-
intéző az eljárás során helyszíni ellenőrzést tart. 
A fakivágás az engedély jogerőre emelkedése előtt 
nem végezhető el!  Egy eljárás során több növény-
re is kérhető a kivágási engedély. A rendelet elő-
írja, hogy a kivett növények helyett legalább azo-
nos számú növény ültetése szükséges. A fapótlás 
megtörténtét a műszaki ügyintéző ellenőrzi. 
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Egészségben, örömökben gazdag, 
nagyon boldog új évet kívánunk 

minden kedves Olvasónknak!
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Adventi udvar

A tavalyi sikeres kezdeménye-
zés nyomán, idén is a Tájház ud-
varán került sor az adventi esemé-
nyünkre, immár a hagyománnyá 
vált decemberi második hétvé-
gén. A Tájháznál csütörtöktől 
kezdve lázasan folytak a munká-
latok, hogy igazán meghitt, kará-
csonyi légkört tudjanak teremte-
ni a szervezők a kilátogatóknak. 
A falu karácsonyfája, adventi ko-
szorúja, a karácsonyi díszkivilá-
gítás és az egyéb téli dekorációs 
elemek már az eseményt megelő-
zően kihelyezésre kerültek.

Szombaton délután egy 
órától kenyérlángossal, 
lekváros buktával, mézes-
kaláccsal, sült gesztenyé-
vel, teával és forralt bor-
ral várták a vendégeket. 
Mindezek elkészítésében 
és kínálásában a Magyar 
Vöröskereszt Kunfehér-
tói Alapszervezetének 
önkéntesei segítettek. 

Az adventi vásár ke-
retében szebbnél szebb, 
kézműves ajándékokat, 

ékszereket, valamint egészség-
megőrző termékeket vásárolhat-
tak az oda látogatók.

A rendezvény ideje alatt a 
Holdruta Egyesület önkéntesei 
kézműves foglalkozásokat tar-
tottak a kézműves sarokban, 
ahol karácsonyi díszeket készít-
hettek maguknak a gyerekek.

A programok fűtött rendez-
vénysátorban kerültek megren-
dezésre, a sort Kádár Szilárd 
karácsonyi gitárjátéka indítot-

ta. A műsorhoz a gyerekek szí-
vesen csatlakoztak, az ének-
lés mellett örömmel próbálták 
ki a különböző hangszereket is. 
Ezt egy a karácsonyi ünnepkör-
höz kapcsolódó Bábszínház elő-
adás követte.  A gyerekek ekkor 
már szép számban gyülekeztek 
a sátorban, és izgatottan várták 
a Télapót, hogy kiürítse zsák-
ját. A legbátrabbak, még verset 
is mondtak és énekeltek, ezzel 
köszönve meg az édességeket a 
Mikulásnak.

Ebben az évben a szervezők 
igyekeztek nagyobb hangsúlyt 
fektetni arra, hogy az Adventhez 
kapcsolódó hagyományos, vallá-
si jellegű programelemek is meg-
jelenjenek. Édes Árpád reformá-
tus lelkész és Menyhárt Sándor, 
római katolikus plébános egyhá-
zi áldásaikkal és rövid advent-
hez kapcsolódó elbeszéléseikkel 
készítették fel a jelenlévőket az 

mal a Kiskun Citerazenekar ci-
terásai képviselték, akik szintén 
igyekeztek a közelgő karácsony 
hangulatát megragadni.

Zárásként pedig a Docpia-
no Band fellépését élvezhették 
a rendezvényre látogatók. A ze-
nekarnak köszönhetően igazán 
emelt hangulatban ért véget a 
program, modern és hagyomá-
nyos dalokat játszva minden 

ünnep szellemére, majd közösen 
gyújtották meg a harmadik gyer-
tyát az adventi koszorún.

Ezt követően a Lórántffy Zsu-
zsanna Kamarakórus ünnepi 
műsorának köszönhetően telje-
sen az Adventre hangolódhattak 
a vendégek.

A helyi fellépőket ez alkalom-

korosztálynak sikerült kellemes 
időtöltést biztosítani.

A szervezők hálás köszönetet 
mondanak mindenkinek, akik 
munkájukkal segítették a ren-
dezvény lebonyolítását és hogy 
közösen sikerrel zárták az év 
utolsó rendezvényét!

Hír: Lukács Tamás
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Iskolai hírek
Folytattuk a pályaválasztást 

segítő tevékenységet…

2016. nov. 30.-án a Kunfehér-
tói Általános Iskola 7. és 8. évfo-
lyamos diákjai Baján a Bereczki 
Máté Élelmiszeripari és Mező-
gazdasági Szakképző Iskolában 
jártak. A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara jóvoltából ingyenesen lá-
togattuk meg az iskolát és a külső 
gyakorlati helyeit. A délelőtt fo-
lyamán ismertették velünk a kép-
zési területeket: kertészeti, rendé-
szeti, gépészeti és élelmiszeripari. 
Bemutatták tanulóik aktív rész-

vételével a gyakorlati foglalkozá-
sokon folytatott munkát. A kül-
ső gyakorlati képzőhelyeken a 
DORKER Kft-ben és az Axiál 
Kft-ben körbe vezettek bennün-
ket és egy- egy gépre fel is ülhet-
tek a gyerekek. Az osztályfőnöki 
órákon történő beszélgetés alkal-
mával kiderült, hogy volt olyan 
diák, aki új ötletet kapott, és volt, 
aki megerősítést kapott, hogy jó 
területet választott.

Szervező: Szöllős Anita

Angol nyelvi verseny 
Kiskunfélegyházán

Az idei tanévben iskolánk négy 
tanulóval (Seprényi Éva Ale-
xandra, Erdélyi Tímea, Szanyi 
Zsanett és Bankos Enikő Eme-
se) indult a kiskunfélegyházi 
Szent Benedek Gimnázium ál-
tal meghirdetett 3 fordulós an-
gol nyelvi versenyen. Az elődön-
tő két írásbeli feladatlapból állt, 
melyek eredménye alapján Sza-
nyi Zsanett (7. o.) és Bankos 

Enikő Emese (8. o.) bejutottak 
a döntő fordulóba. A döntő le-
bonyolítására 2016. 12. 06 – án 
délután került sor Kiskunfélegy-
házán. A 200 jelentkezőből Eni-
kő a 35. , míg Zsanett a 43. he-
lyen végzett. 

Gratulálunk nekik!
Pálmai Rafaella 
felkészítő tanár

December 2-án délelőtt a hagyományokhoz híven megrendezés-
re került a mesemondó verseny, ahol a tanulók egy mesével készül-
nek és megmérettetik magukat a zsűri és a közönség előtt. Ebben 
az évben is sokan vettek részt a versenyen, többségében alsós diá-
kok, de néhány felsős gyermek is készült  rá. Jó hangulatban telt el 
ez a délelőtt.

A helyezés a következőképp alakult:
Alsó tagozat:
1. Patocskai Emese 4.o.
2. Huszár Eleonóra 3.o.,Németh Gergő 4.o.
3. Begala Amina 4.o.
 
Különdíjasok:
Szabó Anna Viktória 1.o.
Rafai Marcell 3.o.
 
Felső tagozat:
1. Bankos Enikő Emese 8.o.
2. László Vanessza 5.o.
3. Tolnai Csenge 5.o.

Kazinczy Borbála tanár

Iskolai mesemondó Verseny 
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„Emberek aranyban”

Mesemondó Verseny 
Kiskunhalason

Zenés bábelőadás
Iskolánk lehetőséget kapott, hogy 2016. december 15-én egy osz-

tállyal ellátogassunk Kiskunhalasra a Hit Gyülekezet által szerve-
zet bábelőadásra. Az 1. és 3. osztályos tanulók nagyon élvezték a 
gyermekdalokból, versekből, mesékből összeállított műsort. Voltak, 
akik együtt énekeltek az előadókkal, mások tátott szájjal hallgatták 
a műsort. Köszönjük a lehetőséget. Élmény volt gyereknek, felnőtt-
nek egyaránt.

Németh Mónika tanár

December első napjaiban Kis-
kunhalas városának és körze-
tének legjobb mesemondói –az 
iskolai házi versenyek győzte-
sei—mérték össze tudásukat. 
Mint minden évben, a Marto-
nosi Pál Könyvtár adott helyet a 
versenynek.

A nagyterem megtelt az if-
jú mesemondókkal, felkészí-
tő tanáraikkal, s az érdeklődő 
szülőkkel.

A hallgatóság pisszenés nélkül 
figyelte a produkciókat: sok hu-

moros, nagyon szórakoztató tör-
ténetet hallottunk, néhány sze-
replő ruházatával (csizma, bő, 
fehér ing, mellény), is megidézte 
a régi korok hangulatát.

Iskolánkat az alsó tagozat győz-
tese, Patocskai Emese (4.o.), a 
felső tagozat részéről Bankos 
Enikő Emese (8.o.) képviselte. 
Az első három helyezett közé 
nem kerültek be, azonban szín-
vonalas produkcióikkal nagy tet-
szést arattak.

Stammer József tanár

2500-3000 éves aranyleletek 
kiállítását tekintették meg fe-
hértói felső tagozatosok de-
cember 7-én Budapesten.

A kopogós-zúzmarás, hideg, 
igazi téli idő sem szegte ked-
vét senkinek a kora reggeli in-
duláskor. A vonat különtermé-
ben utaztunk, jó hangulatban, 
így hamar elröppent az idő…

A Keleti pályaudvarról met-
róval mentünk a Deák térre. 
Mivel többen most utaztak 
először metróval, így a biz-
tonságiak engedélyével több-
ször is mozgólépcsőztünk fel-
le, amíg mindenki el nem telt 
eme remek szórakozással.

A Deák tér szomszédságá-
ban, az Erzsébet téren meg-
néztük a híres-neves Gödröt, 
ami ma már a pesti ifjúság 
találkozó- és szórakozóhe-
lye. Néhány fotó elkészül-
te után gyalog sétáltunk vé-
gig az Andrássy úton. A pesti 
Champs Elysées… Luxusüzle-
tekkel, parkoló luxuskocsik-
kal. Nem kell félteni a fehér-
tói gyerekeket tájékozottság 
szempontjából: --Nézze, ta-
nárbácsi, az egy Porsche Pa-
namera! Hű, de szép az a G-
osztályos fekete Mercedes!

A kisföldalatti állomására le-
sétáltunk, hiszen a hetedike-
sekkel most tanultuk törté-
nelemből a Millenniumot; jó 
volt szembesülni az 1896-os 
hangulattal, az eredeti csem-
pékkel, oszlopokkal, a hagyo-

mányőrző küllemű – de azért 
már modern szerelvényekkel.

A Magyar Állami Operaház 
szépséges épületét csodálva 
megemlítettük tervezőjének, 
Ybl Miklósnak a nevét.

Az Opera melletti utcában, a 
Hajós nevezetűben, már vár-
ták csoportunkat. Belépve be-
leszippantottunk a messzi 
ázsiai füstölőkkel illatosított 
levegőbe, közben halk zene 
szólt, a kazahsztáni puszták 
hangulatát megidézve.

Egy több mint 200 éves pin-
cébe mentünk le, ahol egy fil-
met tekintettünk meg az éve-
kig tartó ásatásokról, amelyek 
eredménye iránt egyre nőtt az 
érdeklődésünk. Mivel java-
részt aranyleletekről volt szó, 
így bizony kalasnyikovos ko-
zákok őrizték napi 24 órában 
a régészeket és segítőiket, a 
80 munkást.

Tárlatvezetőnk, aki maga is 
régész, többször járt a hely-
színen, Kazahsztánban. Sok 
személyes élménnyel gazda-
gított előadását feszült figye-
lemmel hallgattuk. 

A szarvas-csodaszarvas motí-
vum a valamikor Ázsiából el-
vándorolt magyarság számára 
is értékes, tisztelt emlék, így 
jó érzés volt látni a különbö-
ző méretű és kidolgozású szó 
szerint arany szarvasokat.

A kiállítás megtekintése után 
a belvárosi adventi vásáron 
sétáltunk végig, ami nagyon 
látványos, felettébb illatos, és 

külföldi beszédtől volt han-
gos. Az árakról most ne essék 
szó, talán a 3500 ft-os lángost 
említeném meg halkan… 

A nagyvárosi karácsonyi 
hangulat mindenképpen szép 
emlékünk marad. 

A Széchenyi István tér Buda-
pest V. kerületében, a Lánchíd 
pesti lábánál fekszik, a Duna-
parti világörökségi helyszín 
része. Nem hagyhattuk ki, 
hogy le ne sétáljunk ide, akár 
csak néhány percre is, hiszen 
a panoráma igen megkapó: a 
talán legszebb fővárosi híd-
dal, szemben a Budai Vár-
ral… S ne feledkezzünk meg 
a Magyar Tudományos Aka-
démia tiszteletet parancsoló 
épületéről sem. 

A Keletiben már várt ránk a 
vonatunk. A korán leszálló es-
tében egymást szórakoztatva 
telt az idő egy halasi átszál-
lással Kunfehértóig. A gyere-
keket az állomáson már vár-
ták a szülők, akiknek lelkesen 
mesélték a pesti élményeket.

Stammer József
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Mikulás kupa
Már hagyomány iskolánkban, hogy Mikulásváró focit rendezünk. 

Ebben a tanévben sem volt ez másként. Remek hangulatban, sport-
szerű mérkőzéseket szurkolhattunk végig. November 25-én a felső 
tagozatosok, november 28-án pedig az alsó tagozatosok mérkőztek 
meg egymással.

Az eredmények:
Felső tagozat: 
I. 8. osztály
II. 7/a. osztály
III. 5. osztály
IV. 7/b. osztály
V. 6. osztály
Gólkirály: Lajkó Gábor
Legjobb kapus: Somogyi András
Legjobb játékos: Erdélyi Tímea

Alsó tagozat:
I. 4/a. osztály
II. 3. osztály
III. 4/b. osztály
IV. 2. osztály
V. 1. osztály
Gólkirály: Németh Gergő
Legjobb kapus: Bata Zoltán
Legjobb játékos: Erdélyi Fanni

Gratulálunk minden csapatnak!
Szeretnék köszönetet mondani Nagy Istvánnak a mérkőzések le-

vezetéséért, Kenyeres Erikának és Lehóczki Líviának a segítő mun-
káért. Valamint három tanulót is köszönet illet meg a szervezésért, 
dokumentálásért, akik nem mások, mint Cserkó Zsófia, Tóth Zsa-
nett és Lajkó Gábor.

 Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat a Földművelésügyi 
Minisztérium Tanyafejlesztési 
Programjának keretében ivóvíz-
minőség javításra nyert támoga-
tást a tanyák és az alföldi tanyás 
térségek megőrzése és fejlesztése 
érdekében.Ennek keretein belül 

lehetőség nyílik az ásott és fúrt kutak vízmi-
nőségének ingyenes bevizsgálására jelentkezni. 
A pályázatban a megyéből összesen 30 tanya 
vehet részt, a tanyák kiválasztása az önkén-
tes jelentkezések beérkezésének sorrendjében 
történik.
 A jelentkezési lap letölthető a www.kunfeher-

to.hu weboldalról vagy személyesen kérhető a 
Polgármesteri Hivatal műszaki irodájában ill. 
Horváth István tanyagondnoktól.

A Sporttábor emeleti 
rendezvényterme

egész évben kiváló helyszín 
családi rendezvények,

 esküvők, osztálytalálkozók 
és egyéb 

rendezvények lebonyolítására. 

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

Új emlékmű lesz 
Kunfehértón

Bursa Hungarica 2017.évi
Felsőoktatási önkormányzati 

ösztöndíjpályázatáról
A beadott pályázatokat a Képviselő-testület 2016. november 

30-án tartott ülésén elbírálta.

A kiírásnak megfelelően:
4 db „A” típusú pályázat érkezett.

A Képviselő-testület a pályázatok közül 4 pályázó részére ös-
szességében havi 15.000,- ft ösztöndíjat állapított meg.

Polgármesteri Hivatal

Könyvtárlátogatáson járt a 
második osztály, amely során 
a gyerekek megismerkedhettek 
a könyvtár működésével, me-
seolvasás után pedig vetélke-
dőn mérték össze a tudásukat. 
A látogatás során a gyerekek 

beiratkozhattak a könyvtár-
ba és egy-egy izgalmas könyv-
vel térhettek haza. Reméljük, a 
program elérte a célját és ezen-
túl gyakran fordulnak meg 
a legújabb „könyvmolyok” a 
könyvtárban. 

Ahogy azt már többen láthat-
ták, december elején előkészü-
letek zajlottak az Úttörő téren: 
egy 20x20 méteres terület lett 
kijelölve a parkban és több fa-
csemete is elültetésre került. 

Mindez egy tavasszal épülő em-
lékhely első lépéseiként történt 
meg. Ugyanis Kunfi-Lakosch 
Josef és felesége Kunfi-Lakosch 
Lujza, korábbi kunfehértói lako-
sok még 2016. tavaszán keresték 
meg Huszár Zoltán polgármes-
tert, majd a Képviselő-testületet, 
hogy településünk iránti ragasz-
kodásukból, elkötelezettségük-
ből és szeretetükből indíttat-
va egy parkosított emlékművet 
szeretnének kialakítani, amely-
ről részletesen kidolgozott tervet 
készítettek, illetve a létrehozás 
költségeit is magukra vállalták. 

Az előzetes tárgyalások alap-
ján az Erdei Ferenc tér lett vol-
na a kijelölt helyszín, de Lukács 
Tamás képviselő javaslatára, a 
későbbi parkosítási terveihez il-
leszkedve, örömteli kompromis-
szum született a felek között az 
Úttörő tér kapcsán. Itt a telepü-
lésünkre érkezők elsőként lát-
hatják meg az erdélyi szárma-
zású emlékkövet a térkövezett, 
zöldövezeti területen. Az emlék-
mű avatása 2017. június 4-én, a 
Falunap keretében fog megtör-
ténni, amely a későbbiekben re-
mek helyszíne lehet az állami, 
önkormányzati ünnepek meg-
tartásának is. Köszönjük Kun-
fi-Lakosch Josefnek és Kunfi-
Lakosch Lujzának az önzetlen 
felajánlást!

Hír: Lukács Tamás
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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

Kisgépek gyártását,

javítását, 

lakatos- és esztergályos 

munkát vállalok.

Huszár Sándor e.v.

géplakatos mester

Tel.: 0630/34-62-610

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:

Székhely:
Kunfehértó, Tábor utca 27. (Sporttábor)

email: gazdalkodas.fnk@gmail.com vagy fe-
herto.nonprofitkft@gmail.com 

tel.szám: 30/4929-953

Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30

Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor utca 27. (Sporttábor)

email: gazdalkodas.fnk@gmail.com
tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
Behány Imre

tel.szám: 30/5528-184

Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás

email: rendezveny.fnk@gmail.com
tel.szám: 30/9941-511

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

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

Születtek:
Mészáros Dominik 2016.12.04

an: Péter-Szabó Gabriella
Lakatos-Korda Róza 2016.12.06

an: Korda Hajnalka
Danajka Márk 2016.12.15

an: Bozsóki Brigitta
Zentai Áron 2016.12.19

an: Süveges Katalin
Gratulálunk!

Elhunytak:
Bakos Mária (szül:1934.)

Szekula József (szül:1941.)
Szilágyi Mihály (szül:1926.)

 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

Horváth Jánosnét 
a II.k. tanya 35 -ben, 
aki december 11-én 

ünnepelte 97 . 

Körmendi Istvánt 
a Rákóczi u. 3-ban, 
aki december 24-én 

ünnepelte 89.

Szarvas Jánosnét 
a Radnóti u. 12-ben, 
aki december 08-án 

ünnepelte 88.

Szép Imrénét 
a Rákóczi u. 100-ban, 
aki december 11-én 

ünnepelte 84.

Fehér Istvánnét 
a Petőfi u. 44-ben, 
aki december 04-én 

ünnepelte 83.

Zentai Istvánt 
az Ady E.u. 6/A-ban, 
aki december 11-én 

ünnepelte 83.

Dora Józsefet 
az Óvoda u. 7-ben, 
aki december 14-én 

ünnepelte 83.

Zentai Istvánnét 
az Ady E. u. 6/A-ban, 
aki december 04-én 

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
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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

K a l a u z
K u n f e h é r t ó i

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
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Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetés, 

a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól 
Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés  a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljár-
va, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 
48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Kunfehértó Kö-
zség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Képviselő-testü-
lete és Szervei Szervezeti és Működési  Szabályzatáról szóló 12/2016. (VII.19.) 
önkormányzati rendelet 49.§-ban meghatározott feladatkörében eljáró Ügyrendi 
és Idegenforgalmi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja
1.§

A rendelet célja az avar és növényi hulladék nyílttéri égetésére és a szabadtéri 
tűzgyújtásra vonatkozó olyan helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek a le-
vegő tisztaságának védelmét biztosítják.

2. A rendelet hatálya
2.§

A rendelet hatálya kiterjed Kunfehértó belterületén belül a természetes és jogi 
személyekre, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik 
állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén működnek, tevékenykednek.

3. Értelmező rendelkezések
3.§

E rendelet alkalmazásában:
a.) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, ág, gally, fű, szár, levél, 

gyökér és egyéb növényi maradványok;
b.) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadté-

ri sütés-főzés céljából folytatnak;
c.) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, augusztus 20., október 23., no-

vember 1. és december 25-26.
II. Fejezet

4. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
4.§

(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő kom-
posztálással  történhet.

(2) Az ártalmatlanítás történhet a szervezett hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás (szemétszállítás) keretében történő elszállítással is. A közszolgáltatás ke-
retében elszállított zöldhulladék csak engedéllyel rendelkező kezelőnek adható 
át. 

 (3) Hatóságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom esetén az ártalmatlanítás kizáró-
lag az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott módon történhet.

(4) Kunfehértó belterületén – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az avar 
és kerti hulladékok nyílttéri égetése tilos.

(5) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztá-
lásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és 
kerti hulladék ártalmatlanítható.

(6) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében 
a nem  komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulla-
dék égetése szeptember 1. napjától április 30. napjáig végezhető el. A határidők 
kezdő- és utolsó napján az égetés engedélyezett.

(7) A napi égetést 8-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Ünnepnapokon 
az égetés tilos. 

5. §
(1) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése ér-

dekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és 
az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(2) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erő-
sen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- 
és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és 
füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben 
az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási 
körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, 
és erős szél esetén.

(4) Avart, kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol 
az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem 
okoz. Égetni a szomszédos telken lévő épületektől 5 méter, saját telken lévő épü-
lettől 5 méter távolságon belül nem szabad.

(5) Tilos égetni egészségügyi, oktatási, kulturális és szociális intézmények, nyi-
tott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény működésének 
ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlanok 100 méteres 
körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.

(6) Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(7) Az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az em-

beri egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat. Az 
avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más 
vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipa-
ri eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy 
ezek maradékait.

(8) Az avar és kerti hulladék közterületen történő elégetése tilos.
(9) Tilos az égetés közút mellett, az út tengelyétől számított 20 méteren belül. 

Az égetés a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetheti, a látótávolságot nem 
csökkentheti.

(10) Tilos olyan időszakban égetni, amikor az erre feljogosított szerv a község 
területén vízkorlátozást rendel el, vagy az égetés helyszínén a vízszolgáltatás bár-
mely okból szünetel, vagy korlátozott.

6. §
(1) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles 

gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell ké-
szenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, 
így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására 
alkalmas tűzoltó készüléket, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

(2) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást – vízzel, földta-
karással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz kihunyásáról a tűzgyúj-
tás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

(3) Amennyiben a tűz elterjed, és az égetést végző azt nem tudja megfékez-
ni, köteles haladéktalanul bejelenteni a tűz terjedését a tűzoltóságnak. Bejelen-
tés után az égetést végző köteles az égetés helyszínén tartózkodni a tűzoltóság 
megérkezéséig.

(4) A hatóságilag elrendelt országos általános tűzgyújtási tilalom alól e rende-
let nem ad felmentést.

(5) Amennyiben az égetésre nem az e rendeletben meghatározott időszakon 
belül kerül sor, a tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

5. Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok
7. §

(1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést 
használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet, és csak úgy, 
hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni 
nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell 
oltani. 

(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközö-
ket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

III. Fejezet
6. Jogkövetkezmények

8.§
(1) Aki az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírásokat nem tartja be 

hulladékgazdálkodási bírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bírság összegére a mindenkor hatályos 

jogszabályok, jelenleg a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kisza-
básának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII.21.) Korm. rendelet 
szabályai vonatkoznak.

IV. Fejezet
7. Záró rendelkezések

9.§
Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kunfehértó, 2016. november 30.

Huszár Zoltán polgármester
Kristóf Andrea jegyző  

Záradék: A rendelet kihirdetése a mai napon a Kunfehértói Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Kunfehértó, 2016. december 02.
Kristóf Andrea Jegyző
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Óvodai hírek
Múzeumi foglalkozás az oviban

Gólyahír

Lakatos-Korda Róza, született 2016. december 6-án.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Egy pályázat keretein belül ke-
restek meg minket a Torma Já-
nos Múzeumból és egy régésze-
ti témájú foglalkozást tartottak a 
nagycsoportosainknak. Ovisaink 
láthattak csontvázat, sőt átbe-
szélték a részeit is, nézhettek ké-
peket, melyek régi tárgyakat áb-
rázoltak. Kis régésznek felcsapva 
közösen kirakták egy sír képét ( 
puzzle). A végén pedig övet ké-
szítettek maguknak. Nagy él-
mény volt…várjuk a jövő heti 
folytatást.

Újabb múzeumi foglalko-
zás a Mosolyvár Oviban

Ismét nálunk jártak a Torma 
János Múzeum dolgozói. A mai 

napra is érdekes témával készül-
tek, megmutatták hogyan válto-
zott a világunk: hogyan éltek a 
gyermekek dédszülei, nagyszü-
lei, szülei, mikor ők is kicsik vol-
tak. Milyen ruhájuk, játékuk 
volt, hogyan öltöztek, mivel ját-
szottak, milyen közlekedési esz-
közöket használtak. Ezeket csak 
fényképeken láthatjuk. Ezért az 
ovisainkkal is készíttettek fény-
képtartót és régies ruhát húzva 
lefényképezték őket. A fotókat 
egyből kinyomtatva elkészültek 
a fényképtartók, melyeket nagy 
örömmel mutattak meg és vit-
tek haza.

Harnóczi Erzsébet
óvodavezető

Újabb gólya a községben
Előző számunkban beszámol-

tunk arról, hogy többen lát-
ták az üdülőterületen maradt 
gólyát és kértük, hogy jelez-
zék a lakosok, ha újra látják a 
környéken. 

Nos, kérjük, ne telefonál-
janak, ha a Szabadság téri 
parkban vélik felfedezni, mi-
vel decembertől ez a „gólya” 
a legújabb lakóinkat köszön-
ti, batyujában az újszülöttek 
nevével.
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Vöröskeresztes 
hírek

Sikerrel zárult 
a Cipősdoboz akció is

A Vöröskereszt 
helyi szervezete 
idén ismét ado-
mányosztó ak-
ciót szervezett, 
melynek célja az 
volt, hogy az ün-
nepek előtt tar-
tós élelmiszerrel 
segítse a rászo-
ruló családo-
kat. A csoma-
gokat a szervezet képviselői és 
segítőik személyesen vitték el a 
családokhoz.

A Vöröskereszt önkéntesei ál-
tal összegyűjtött pénzösszeget 
cégek és magánszemélyek egé-
szítették ki. Az adományozás 
legfőbb támogatói: Extractum 
Pharma Zrt.,  Aranykapu Zrt., 
Kunfehértó Község Önkormány-

zata, Tesco Global Zrt. Kiskun-
halasi Áruháza, Szalai Lász-
ló és a Szalai Gép Kft, Turcsik 
Mihályné, Turcsik Attila, Illés 
Gáborné.

A kiosztásban segédkezők: 
Horváth István, Kaszap Károly, 
Vancsik Ferenc, Retek Gréta

Köszönjük mindenkinek a tá-
mogatást és a sok segítséget!

A december elején meg-
hirdetett Cipősdoboz ak-
ció felhívására sokan hoz-
ták el az ajándékokkal 
megtöltött dobozukat az 
Adventi Udvarra, majd a 
rendezvényt követően a 
Művelődési Házba. A do-
bozok kiosztására kará-
csony előtt került sor a 
Vöröskereszt önkéntesei-
nek segítségével, nagy örö-
met okozva a rászoruló 
gyermekeknek.

Itt szeretnénk megkö-
szönni Vajda Barbarának 
a példaértékű, önzetlen se-
gítségét, aki évek óta min-
den hónapban összeállít 
egy dobozt, hogy mosolyt 
csaljon a nehéz sorsú gyer-
mekek arcára.

„Segíts hogy 
segíthessünk!”

Az idősek klubjában 
is járt a „Mikulás!”

A Gondozási Központ, „Se-
gíts hogy segíthessünk!” felhí-
vása kapcsán szeretne köszöne-
tet mondani három kunfehértói 
lakosnak, akik hozzájárultak 
négy rászoruló család „mele-
gebb karácsonyához” tartós 
élelmiszer adományaikkal.

Ezenkívül hálás köszönet 
azon családok nevében is, akik 
részesültek Kurgyis Gábor és 
az Aranykapu Zrt. ajándéka-

iból és nem utolsó sorban kö-
szönettel tartozunk a Hold-
ruta társaságnak karácsonyi 
adományaiért!

„Tartsa Isten szokásaikat!” 
Hír:Madácsi Erzsébet

és közös karácsonyfa díszítéssel készültek az idősek az 
ünnepekre. 


