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Szabó Lőrinc: Nyár
Nézd csak, bolondul, karikázva
hogy összecsap az a két sárga
lepke! hogy kezd tündéri táncba!
hogy gyúrja egymást, hogy forog!
Négy szárnyuk százfelé lobog,
pedig egyhelyben kavarog.
Csókolóznak? vagy marakodnak?
Most hirtelen egybefogóznak,
s nyílegyenest fölfurakodnak.
föl, föl, föl, ingó, lebegő
tornyot húzva, mely repdeső
útjuk nyomában égbe nő,
függőlegesen rakéta: már a
bükk magasában, már a nyárfa
csúcsánál járnak: már a drága
túlvilágban szikráznak a
kék őrületben, ahova
csak a szerelem mámora
vagy az se emel!...Ott repülnek!
Ott! Hol? Fény! Látod?...Tovatüntek...
Magukkal vitték a szemünket!
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A Kunfehértói Általános Iskola 
nevelőtestülete a közösségért vég-
zett kiemelkedő munkájáért kitün-
tető címet 2017-ben Rabb Ákos 8. 
osztályos tanulónak adományoz-
ta. Ákost példamutató magatartás 
és segítőkészség jellemzi. A külön-
böző iskolai szervezésű progra-
moknak, ünnepi műsoroknak min-
dig aktív részese volt. A kiadott 
vagy önként vállalt feladatok tel-
jesítésekor a kitűnő szervezőkész-
ség, megbízhatóság, pontosság jel-
lemezte. Mindig bizton lehetett rá 
számítani.

A Kunfehértói Általános Iskola 
nevelőtestülete az Év tanulója ki-
tüntető címet idén Bak Boglárka 
8. osztályos tanulónak adományoz-
ta. Bogi az évek alatt mindvégig ki-
tűnt példamutató magatartásával, 
szorgalmával és kitűnő tanulmányi 
eredményével az iskola diákjai kö-
zül. Szorgalmas, kitartó, önmagával 
és környezetével szemben igényes. 
Többször szerepelt eredményesen 
az iskolai szavaló-, mesemondó- és 
szépkiejtés versenyein. Érdeklődése 
szerteágazó, kipróbálta magát a ter-
mészettudományok és az aerobik 
területén is.

A Kunfehértói Általános Iskola ne-
velőtestülete az Év sportolója ki-
tüntető címet az idei évben Sza-
nyi Zsanett 7. osztályos tanulónak 
adományozta.  

Zsani példamutató szorgalmával 
össze tudja egyeztetni, hogy a ta-
nulmányi kiemelkedő eredménye 
mellett aktívan sportol, az iskolai 
sportversenyek mellett, az aero-
bik-látványtánc sportágban orszá-
gos és európai szintű versenye-
ken ér el jelentős sikereket. Több 
tantárgyból vett részt tanulmányi 
versenyeken és az osztályközösség 
meghatározó egyénisége.

A Kunfehértói Általános Iskola nevelőtestülete minden évben elis-
merésben részesíti az Év tanulóját, az Év sportolóját, és a közössé-
gért végzett kiemelkedő teljesítményt.

Iskolai hírek
Elballagtak a nyolcadikosok A tanév legjobbjai

A Kunfehértói Általános Iskola 
2017. június 17-én, szombaton 
tartotta ballagását és évzáró ün-
nepségét. A ballagó nyolcadikos 
osztály 2009-ben kezdte el ta-
nulmányait, idén pedig elbúcsú-
zott tanáraitól és iskolájától.

„Útjaink százfelé válnak,
De szívünk egy célért dobog,
Nekivágunk a küzdelmes mának,
És épít karunk egy szebb 
holnapot...”

(Arany János)

A ballagó 8. osztály névsora:
Bak Boglárka
Banka Attila Konrád
Bankos Enikő Emese
Cserkó Zsófia Eszter
Horváth Henrietta
Lajkó Gábor
Nácsa János
Pfendler Emese
Rabb Ákos
Ragadics Tímea
Sarok Réka
Somogyi András
Szabó Döme
Tóth Zsanett Ildikó
Vancsik Bence
Virág Norbert
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Pedagógusnap, azaz Gyémántoklevél, 
aranyoklevél és díszoklevél átadása a tanévzárón

Zentai Istvánné 60 évvel ez-
előtt, 1957-ben végzett a Kecs-
keméti Állami Tanítóképzőben. 
Pedagógus életét Kisszálláson 
kezdte, majd 1971-től 1991-ig, 
a nyugdíjazásáig, a Kunfehér-
tói Általános Iskola (volt Sziklai 
Sándor Általános Iskola) tanító-
ja volt. Munkájára a lelkiismere-
tesség volt jellemző, szakmailag 
kimagasló eredményeket ért el. 
Szaktudását készségesen, nagy 
tapintattal, eredményesen adta 

át a fiatalabb munkatársainak. 
A Kecskeméti Állami Tanítókép-
ző jogutódjaként is működő Pal-
lasz Athéné Egyetem az évtizede-
ken át kifejtett értékes szakmai 
tevékenységének elismeréseként, 
a 60 éves évforduló alkalmá-
ból gyémántoklevelet állított ki 
számára. Gratulálunk!

Horvai István 50 évvel ezelőtt, 
1967-ben végzett a Szegedi Ta-
nárképző Főiskolán, magyar-
orosz-ének szakos tanárként. 
Borotán kezdett tanítani, majd 
1969-től a 2004-ben történt 
nyugdíjazásáig a Kunfehértói Ál-
talános Iskola (volt Sziklai Sán-
dor Általános Iskola) tanára volt. 
A rábízott tanulócsoportokat jó 
eredménnyel, alapossággal, a kor-
szerű pedagógiai technológia al-
kalmazásával oktatta, képezte. 
Legfőbb célja minden időben a 
tanulóifjúság műveltségbeli, em-
berségbeli gyarapodása volt. Ze-
nei tehetsége és tudása kimagasló 
értékű, melyet a mai napig kö-
zségünk javára hasznosít. A Sze-
gedi Tanárképző Főiskola jog-
utódjaként is működő Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kara az évtize-
deken át kifejtett értékes szakmai 
tevékenységének elismeréseként, 
az 50 éves évforduló alkalmá-
ból aranyoklevelet állított ki szá-
mára. Gratulálunk!

Fischer Lászlóné tanítói pályá-
ját 1980. szeptember 1-én kezd-
te a Kunfehértói Általános Isko-
lában. A közel 40 év alatt számos 
kis diákot vezetett be az írás, ol-
vasás tudományába. Különös fi-
gyelmet fordított a tehetséggon-
dozásra és versenyeztetésre is. 

Drámapedagógusként hozzájá-
rult a gyermekek szabadidős te-
vékenységéhez, műsoraik rend-
szeres színfoltjai voltak az iskolai 

rendezvényeknek. A jövő nemze-
dékéért végzett kimagasló neve-
lő-oktató munkájáért a Kiskőrösi 
Tankerületi Központ diszoklevél-
ben részesítette. Gratulálunk!

MeglepiZölden Jobb

A Kunfehértói Általános Iskola is csatlakozott a Zöld Mozgalom 
a Szelektív Hulladékgyűjtésért kezdeményezéshez. Az iskola ta-
nulói és pedagógusai 2017. június 2-án egy zöld póló viselésével 
fejezték a környezettudatosság és szelektív hulladékgyűjtés iránti 
elkötelezettségüket.

A tanév utolsó tanítási napján a Szülői Munkaközösség meglepetés-
sel készült a gyerekeknek és a pedagógusoknak, jó pihenést kívánva ez-
zel mindenkinek a nyári szünetre.

Minden osztály, illetve a tantestület is kapott egy-egy csokitortát 
és így már igazán ünnepi lett az utolsó tanítási nap hangulata. 
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Ünnepi könyvhét az iskolában
Június 14-én délután 13-tól 

iskolánkban rövid könyvbemu-
tatóval tartottuk meg a mi kis 
ünnepi könyvhetünket.

A 6., 7. és 8. osztályosok az 
irodalom óra keretén belül azt 
a feladatot kapták, hogy az álta-
luk választott és kedvelt köny-
veket mutassák be megadott 
szempontok alapján. A szem-
pontok ugyan kötöttek voltak, 
de a kivitelezést teljes mérték-
ben a gyerekek fantáziájára bíz-
tuk. És hogy milyen szempon-
tok voltak? Lássunk néhány 
példát: Mutasd be a kedvenc 
pozitív és negatív szereplőd! 
Kedvenc helyszín jellemzése. Írj 
e-mail egy szereplőnek! Keress 
a könyvhöz illő zenét, idézetet 
és verset! Készíts a könyvhöz il-
lusztrációt és kvízt! 

Nem volt könnyű feladatuk a 
diákjainknak, de minden vára-
kozásunkat felülmúlóan, olyan 
csodálatos és kreatív munkák 
születtek, hogy úgy ítéltük meg 
érdemes ebből egy „kiállítást” 

rendezni, így került sor ennek 
a kiegészítő rendezvénynek a 
megszervezésére. A rövid meg-
nyitót követően a „tárlatot” is-
kolánk minden diákja nagy ér-
deklődéssel fogadta, majd az 
általuk két legjobbnak ítélt 
munkára szavazhattak. Na-
gyon szoros volt a verseny, hi-
szen az első és a második he-

Kirándult a 4. osztály
Június első napjaiban  a 4. osz-

tály autóbusszal ment kirándul-
ni Pécsre. A város nevezetessé-
gei közül ellátogattunk a Zsolnay 
negyedbe, ahol csodálatos kerá-
miák és szobrok nyűgözték le a 
gyerekeket. A kézművesek utcá-
jában egy cukorkakészítő mes-
ter boltjában  végignézhettük, ho-
gyan készül  a folyékony cukorból  
a selyemcukorka, ahol természete-
sen kóstolásra is sor került.  Az el-
ső nap délutánján a városban sé-
táltunk. Megnéztük a Dzsámit és 
a Székesegyházat, a pécsi Színház 
épületét, majd az Árkád Üzletköz-
pontba  látogattunk el. Második 
napon a felújított  Állatkert  várt 
bennünket. Élmény volt látni a 
sok különleges állatot, a terrári-
umban élő tengeri halakat, kígyó-
kat, teknősöket. Az Állatkertből 
utunk a pécsi  Tévétoronyhoz ve-
zetett. A turista útvonalat követve 
gyalog tettük meg az 1500 méter 
magasan álló tornyot. A fárasz-
tó gyalogtúrát feledtette velünk a 
csodálatos panoráma. Élmények-
ben és ismeretekben gazdagod-
va tértünk vissza szálláshelyünk-
re, ahol már finom ebéd várt ránk. 

lyezett között egy szavazat 
döntött, míg a harmadik, ne-
gyedik és ötödik helyezett kö-
zött is egy-egy szavazat volt. 
A harmadik helyezett Fazekas 
Zsófia 7. osztályos tanuló, J. K. 
Rowling: Harry Potter és az el-
átkozott gyermek című könyv-
ről készült varázslatos könyv-
ajánlója lett, második helyen 

Pfendler Emese 8. osztályos ta-
nuló végzett, Beth Revis Túl a 
végtelenen című elgondolkod-
tató könyvének prezentálásá-
val és végül az első helyezett a 
szintén 8. osztályos Bak Bog-
lárka lett, aki Leiner Laura Be-
xi sorozatát mutatta be a nem 
mindennapi „fülhallgatós” ös-
szeállításában. A többi kiállí-
tott munka is díjazva volt kü-
lönböző szempontok alapján, 
úgy mint: a legszínesebb, a leg-
lovasabb, a legbarátságosabb, 
a legeredetibb, a legfesztiválo-
sabb, a legcukibb, a legkülön-
legesebb, a legválasztékosabb 
és a legcsajosabb kategóriában. 
Ezúton is gratulálunk nyerte-
seknek és köszönjük a kreatív 
és különleges munkákat, s re-
méljük, hogy a következő tan-
évben is születnek ilyen re-
mekművek. A nyárra pedig jó 
pihenést és sok-sok érdekes ol-
vasnivalót kívánunk.

hír: Kunfehértói 
Általános Iskola

KKöszönöm a szülőknek , a fér-
jemnek és a fiamnak  a segítsé-

get, akik  munkája nélkül nem 
lett volna 24 gyermeknek ilyen 

fantasztikus élményben része. 
       hír: Fischer Lászlóné
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Elbúcsúztak a nagycsoportosok

Énekkel, versekkel, tánccal és 
mesével búcsúztak a nagycso-
portosok társaiktól,  az óvónők-
től, dajkáktól és minden óvodai 
dolgozótól. Bátran szerepeltek, 
megmutatták mit tudnak. 

Szeptemberben ők már iskolá-
ba fognak járni. 

Mivel a Katica csoportba jár-

A Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésén a 41/2017. (III.29.) 
Kt. sz. határozatával pályázatot írt ki a Mosolyvár Óvoda intéz-
ményvezetői (magasabb vezető) állásának betöltésére. A pályáza-
ti felhívásra egy pályázó jelentkezett, Harnóczi Erzsébet nyújtott 
be pályázatot.

A pályázatról véleményt nyilvánított az intézmény nevelőtestüle-
te, alkalmazotti közössége, valamint a szülői munkaközösség. A vé-
leményezési eljárás során az alábbi vélemények születtek:

1. Nevelőtestület:
A 2017. június 12-én megtartott nevelőtestületi értekezleten a 

nevelőtestület véleményt nyilvánított a pályázatban leírt szakmai 
elképzelésekről.

A nevelőtestület határozatképes – 100%, 7 fő jelen – volt. Szava-
zásra jogosult 6 fő.

Harnóczi Erzsébet pályázatát 4 fő támogatta és 2 fő nem szava-
zatot adott.

2. Alkalmazotti közösség:
A 2017. június 12-én megtartott alkalmazotti közösségi értekez-

leten az alkalmazotti közösség véleményt nyilvánított arról, hogy a 
pályázó megbízását hogyan támogatja.

Az alkalmazotti közösség határozatképes volt 93%, a 15 főből 14 
fő volt jelen, szavazásra jogosult 13 fő.

Harnóczi Erzsébet pályázatát 11 fő támogatta, 2 fő nem szavaza-
tot adott.

Harnóczi Erzsébet szakmai életútja:
Harnóczi Erzsébet 1986-ban képesí-

tés nélküli óvónőként kezdte pedagó-
giai pályafutását. Ezt követően állást 
kapott a Kunfehértói Általános Isko-
lában. Itt először napközis nevelőként 
dolgozott, majd gyógypedagógus vég-
zettség megszerzése után a gyerme-
kek fejlesztését látta el. 2013. augusz-
tus 1-től intézményvezetői munkakört 
tölt be a Kunfehértó Napközi Ottho-
nos Óvodában. 2015. májusában közoktatási vezető szakkép-
zettséget szerzett.

Óvodai hírek

Óvodai vezetőt választott a Képviselő-testület
3. Szülői munkaközösség:
A szülői munkaközösség Harnóczi Erzsébet pályázatát szintén 

megkapta, megismerte.
A pályázatban leírtak megismerése alapján a következő véleményt 

adták: A programot tudomásul vettük, de egybehangzóan támogat-
ni nem tudjuk.

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egy-
hangúan bízta meg Harnóczi Erzsébet pályázót 2017. augusztus 1-
től 2022. július 31-ig a Mosolyvár Óvoda intézményvezetői felada-
tainak ellátásával.

tak, a ballagó tarisznyájuk is ka-
tica formájú lett, melyet óvónő-
jük és dadusuk készített nekik: 
Horváth Istvánné és Vassné 
Horváth Anikó. 

A műsor után jelképesen lufi-
kat engedtek a magasba a gyer-
mekek, majd egy kis sütizés, ün-
neplés következett.
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Önkormányzati hírek
A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium 

koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró kor-
mányhivatalok és járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmun-
ka” elnevezéssel munkaerőpiaci program indult. A központi program 
keretében az önkormányzatok és intézményeik 100 %-os bér- és járu-
léktámogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti nappali tagozatos ta-
nulók vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezők foglalkoztatásához. 

A program keretében Kunfehértón 6 fő diák kezdte meg munká-
ját július 3-án és a hónap végéig fognak dolgozni napi négy órában: 
1 fő az Óvodában és a Polgármesteri Hivatalban megosztva, 1 fő a 
Sporttáborban, 4 fő pedig a Strand területén.

Dr. Herczeg László 2017. február 8. napján kelt levelében az 
Önkormányzattal kötött feladat-átvállalási szerződését 2017. au-
gusztus 31. napjával felmondta. A fentiek alapján szükséges volt 
a fogorvosi feladatok ellátására pályázat kiírása. A pályázat leadá-
si határideje 2017. május 21. napján lejárt, ez ideig egyetlen pályá-
zat sem érkezett, így a Képviselő-testület a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánította.

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tá-
mogatta a 2017. évi „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” 
pályázat benyújtását. A pályázat célja központi költségvetési for-
rás biztosítása önkormányzatai fenntartású vagy települési önkor-
mányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján működő 
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki technikai 
állományának, berendezési tárgyainak gyarapítására, épületének 
karbantartására, felújítására. A pályázat keretében az Önkormány-
zat hangtechnikai eszközök beszerzését kívánja megvalósítani, ami 
a rendezvények könyebb lebonyolítását segítené. A szükséges ön-
erőt maximum 300.000,-Ft- ot a 2017.évi költségvetésből a pályá-
zati célnak megfelelő külön soron biztosíja.

A Képviselő-testület évente egy alkalommal falugyűlés tart, amely 
a lakosság, a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, a fon-
tosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálja.

A testület a 2017. évi Falugyűlést szeptember 25-én (hétfő) 17 órára 
a Községháza tanácstermébe hívja össze az alábbi napirendekkel:

a) Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról – 
Előadó: Huszár Zoltán, polgármester

b) Víziközmű Társulás
c) Egyebek

Harnóczi Erzsébet, a Mosolyvár Óvoda intézményvezetője, mérle-
gelte a jelenlegi létszámot, illetve a beiratkozók számát, majd kéré-
sére a Képviselő-testület mindhárom óvodás csoport esetében enge-
délyezte a maximális csoportlétszám 20 %-kal történő túllépését.

Pályázati hírek 

Szeparációs szorongás
Gyereknevelés szempontjából a 

szeparációs szorongás nem egysze-
rű, sok türelmet igénylő korszak. 
Ugyanúgy mint a dackorszak, ez 
is elengedhetetlen a gyerek megfe-
lelő lelki fejlődéséhez. A szeparáci-
ós szorongás általában 8 hónapos 
kor körül jelenik meg, 10 hóna-
pos kor után csökkenni kezd, ál-
talában néhány hónap alatt elmú-
lik, legfeljebb 1,5-2 éves korig tart. 
Gyerekenként változó, a szoron-
gás mértéke és időtartama is, de 
legkésőbb 3 éves korra minden 
gyermek kinövi. A korábban egye-
dül szépen eljátszó, az éjszaká-
kat végig alvó gyerek sír, ha édes-
anyja kilép a szobából, és gyakran 
felébred.  

De mi is vezethet ennek az álla-
potnak a kialakulásához?

Az oka nagyon egyszerű, hiszen 
ebben a korban a mozgásfejlődés 
azon szintjére ér a gyerek, hogy 
képes a játékért elkúszni vagy el-
mászni, egyszerűen kitárul előtte a 
világ. Felfedezi az eddig ismeretlen 
helyeket, tárgyakat, feláll, így más 
szemszögből látja a környezetét, 
de ez meg is rémiszti. 6 hónapos 
korig a baba úgy érzi egy az anyu-
kájával, hogy az anya az ő része, 
ezt követően azonban ez fokoza-
tosan felbomlik, nem érzi a biz-
tonságot, egyre önállóbb lesz, ami 
szintén félelemmel tölti el. Ne-
héz időszak ez mindkét fél számá-
ra, ugyanis az édesanya ilyenkor 

már érezheti, hogy jó lenne szaba-
dabbnak lenni, rá szeretné bízni a 
gyermeket a nagymamára vagy az 
édesapjára, de nem megy (vagy 
nem akarja átaludni az éjszakát). 

Mit tehetünk azért, hogy enyhít-
sük a szorongást és elősegítsük ezt 
a természetes folyamatot?

Fontos a sok testi kontaktus, a 
gyengédség, ringatás, simogatás. A 
kukucs játék időszaka ez, ebben a 
korban élvezettel játsszák a gyere-
kek, és mindezek mellett erősíthe-
tő a bennük azt a pozitív élmény, 
hogy aki eltűnik az elő is jön.  

Amikor az anya elmegy és más 
vigyáz a gyerekre, nyugodtan el 
kell neki mondani (mindegy, hogy 
mennyi idős), hogy anya elmegy 
és visszajön. Azt is fontos hang-
súlyozni, hogy mikor jön vissza. 
Itt ne azt mondjuk, hogy fél óra, 
vagy óra, mert ezt a gyerek még 
nem érti, hanem kössük valami-
lyen eseményhez, napirendhez: 
például az uzsonna, ebéd vagy al-
vás után. Így a könnyebben tudja 
a gyermek behelyezni az időpon-
tot a napirendjébe.

Nagy és biztonságos teret kell 
biztosítani a gyereknek, hadd fe-
dezze fel a világot, és így legalább a 
nagy mozgásokat is gyakorolhatja.

Ezen kívül a mondókák és az öl-
beli játékok is hasznosak lehet-
nek a a szeparációs szorongás 
szempontjából.

Sarok Zsófia

Megtörtént a támogatói szerző-
dés aláírása a csapadékvíz elveze-
tésére beadott pályázat kapcsán. 
Jelenleg a kivitelezési munkála-
tokra kiírt közbeszerzési eljárás 
folyamata zajlik és remélhető-
leg még ősszel megkezdődnek a 
munkálatok.

A Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program keretén belül, 
a TOP-2.1.3-15 jelű, Települési 
környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztések tárgyú felhívásán 
Kunfehértó Község Önkormány-
zata 40.000.000 Ft,- vissza nem 
térítendő támogatást nyert a kö-
zség központjának csapadékvíz 
elvezetésére.

A projekt során a Rákóczi utca-

Szabadság tér-Hársfa utca közöt-
ti szakasz csapadékvíz elvezetése 
valósul meg.

A VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 „A vi-
déki térségek kisméretű infrast-
ruktúrájának és alapvető szol-
gáltatásainak fejlesztésére Helyi 
termékértékesítést szolgáló pia-
cok infrastrukturális fejlesztése, 
közétkeztetés fejlesztése”nevű 
felhívásra a napokban adtuk be 
pályázatunkat. Reméljük a ké-
relem pozitív elbírálás alá ke-
rül és  egy régi álom válhat való-
ra, mely során a faluképet javító, 
modern,  a mai követelmények-
nek megfelelő piacterünk épülhet 
a volt Gumis műhely területén.
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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:Kertvendéglõbe 

terem 30-35 
fõig kiadó! 

Érdeklõdni: 20/210-2162 
telefonszámon lehet.

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: 30/9941-511

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

Sarok Mihálynét 
a Petőfi u. 51-ben, 

aki Június 2-án ünnepelte 85.

Budai Kálmánnét 
a Kiserdő u. 3.-ban, 

aki Június 4-én ünnepelte 88.

Hegedűs-Bite Istvánnét 
a Hunyadi János u. 1.-ben, 

aki Június 4-én ünnepelte 86.

Horváth Mihálynét 
a II. körzet tanya 36-ban, 

aki Június  5-én ünnepelte 90.

Bertalan Imrét 
a Rákóczi u. 92.-ben, 

aki Június 7-én ünnepelte 80.

Hájas Sándornét 
a Petőfi u. 11.-ben, 

aki Június 7-én ünnepelte 88.

Fischer László Lajosnét 
a Radnóti u. 9-ben, 

aki Június 10-én ünnepelte 90.

Székács István Sándort 
a Rákóczi u. 81-ben, 

aki Június 10-én ünnepelte 81.

Greksa Józsefnét 
a Petőfi u. 83-ban, 

aki Június 12-én ünnepelte 80.

Nagy Istvánnét 
a Jókai u. 59.-ben, 

aki Június 22-én ünnepelte 84.

Danajka Jánost 
a Petőfi u. 50-ben, 

aki Június 23-án ünnepelte 93.

Somoskövi Józsefnét 
a Rákóczi u. 60.-ban, 

aki Június 29-én ünnepelte 89.

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:

Gyöngyi Krisztián (szül.: 1974)
      Zsömbör Sándor (szül.: 1955)

Őszinte részvétünk!

Egyházi események
Katolikus szentmise minden vasárnap 

8:00 órakor és ünnepnapokon
Református istentisztelet minden hónap 

második vasárnapján 14:00 órakor és ünnepnapokon
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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

K a l a u z
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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
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A Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi 
Főosztály

FELHÍVáS
A Népegészségügyi Program keretében a veszé-

lyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább 
folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó leve-

let kapnak, akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton 
nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmá-
val távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a 
vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szük-
ség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási 
utalványt a szűrőközpontban lehet kérni.

A kunfehértói nők legközelebb
2017. augusztus 02. és 07. 
között kapnak meghívót.

A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis 

Kórház, Kiskunhalas, 
Dr. Monszpart László u. 1. 

Mammográfiás Szűrőközpont

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerü-
lő kérdésekben  Dr. Sebestyén Julianna radiológus főor-
vosnő és Oláhné Tölgyesi Ildikó vezető operátor kész-
séggel szolgáltat további információt a 77/522-072 
telefonszámon.
Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs 

módjuk a szűrővizsgálaton megjelenni a fent megadott 
telefonszámon, új időpontot kérhetnek

Az időben felfedezett emlődaganat 
jó eséllyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel! 

Úrnapi körmenet

Az esemény teljes nevén az Úr Szent Testének és Szent Véré-
nek ünnepe. Magyarországon a húsvéti időt lezáró pünkösdva-
sárnap után két héttel tartják. Jellemzően körmenet kapcsoló-
dik hozzá. A körmenet a virágszőnyeggel feldíszített úton halad 
az első oltárhoz. Megérkezvén a ministránsok kétoldalt sorfalat 
alkotnak. A pap leteszi az Oltári szentséget, megtömjénezi. Az 
evangélium eléneklése után ének, könyörgés, majd ismét tömjé-
nezés következik. Az áldás után a ministránsok sorfala összezá-
rul, és a körmenet folytatja útját a következő oltárhoz. Így végzik 
mind a négy oltárnál. A körmenet után a templomba visszatérve 
eléneklik a Te Deumot (Téged, Isten, dicsérünk).

Katolikus főünnepet tartottak 
a kunfehértói templom udvarán 
2017. június 18-án. 

Úrnapi körmeneten és ünnepi 
szentmisén vehettek részt a ked-
ves testvérek és az érdeklődők. 
Ezen a napon szép számban je-
lentek meg gyerekek és felnőttek 
egyaránt. Az ünnep a körmenettel 
kezdődött, ahol ügyesen és lelke-
sen segédkeztek a ministránsok, 
ezt követően pedig a szentmisé-
re került sor. Az ünnep előkészü-
letében Katus Ferencné Marika 
és Morvai Marika segédkeztek, 
ugyanis az oltárok szombat dél-
után folyamán készültek el.

A szentmise egyben a tanév le-
zárása is volt, ezen a napon a 
legszorgalmasabban szolgáló hit-
tanos gyerekek könyvjutalom-
ban részesültek. 

hír: Katolikus Egyházközség

Köszönet
A Magyar Vöröskereszt Kun-

fehértói Alapszervezete szeretné 
megköszönni Kunfehértó Község 
Önkormányzatának, a Fehér-
tó Non-profit Kft.-nek, a TESCO 

Globál Áruházak Zrt. kiskunhalasi 
üzletének, valamint segítő csapatá-
nak, a süteménysütőknek és min-
den további támogató személynek 
a Falunapi közreműködést!



2017. július 11. oldalK a l a u z
K u n f e h é r t ó i

A Tófürdő vízminősége kiváló

III. Dél-Alföldi Polski Fiat 
125p Találkozó – Kunfehértó

Sörfesztiválra 
készülve

Nyári ügyelet 
az általános Iskolában 

minden szerdán 8-12-ig.

Immáron harmadik alkalommal 
került megrendezésre a 125-ös 
Polski Fiat szerelmeseinek talál-
kozója a kunfehértói Kemping-
ben. Az idei évben 10 autó gyűlt 
össze, mintegy negyven résztve-
vővel.  A találkozó keretén belül 
kirándulásra is sor került. Kiskő-

rösön a Közúti Szakgyűjteményt, 
míg Soltvadkerten a Veterán mo-
torkiállítást tekintette meg a lel-
kes társaság. Kunfehértóra vis-
szaérkezve a Tájháznál a helyi 
Vöröskereszt jóvoltából babgu-
lyás és kemencében sült lekváros 
bukta került felszolgálásra. 
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