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József Attila: 
Mama

Már egy hete csak a mamára

gondolok mindíg, meg-megállva.

Nyikorgó kosárral ölében,

ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,

ordítottam, toporzékoltam.

Hagyja a dagadt ruhát másra.

Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,

nem szidott, nem is nézett énrám

s a ruhák fényesen, suhogva,

keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,

most látom, milyen óriás ő -

szürke haja lebben az égen,

kékítőt old az ég vizében.

1934. október

Minden kedves 
édesanyát, nagymamát 
szeretettel köszöntünk 

Anyák Napja alkalmából!
Huszár Zoltán polgármester
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Ebédlő avató
A Kunfehértói Általános Isko-

lához tartozó étkező és a kap-
csolódó helyiségek állapota tart-
hatatlan volt. A felújítás nem 
várhatott tovább, ezért Kunfe-
hértó Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2016-
ban úgy döntött, hogy saját 
erőből felújítja az épületet, hogy 
a gyerekek végre megfelelő kö-
rülmények között és az előírá-
soknak megfelelő tiszta, hangu-
latos, rendezett környezetben 
ebédelhessenek. Új tető, új nyí-
lászárók, új burkolatok, új mos-
dók és kellemes környezet várja 
a nebulókat mostantól minden 
délben a megújult étkezőben.

A beruházás két lépcsőben va-
lósult meg:

I. Tetőfelújítás
A munkaterület átadásának az 

ideje: 2016.08.15
A munka befejezése: 

2016.09.15
II. Ebédlő rész felújítása
A munkaterület átadásának az 

ideje: 2016.11.07
A munka befejezése: 2017.04.24. 

(az eredeti február 28-i dátum a 
kedvezőtlen időjárás, az extrém 
hideg miatt tolódott ki).

A beruházás végössze-
ge:13.574.240,-Ft +4.969.540,-
Ft tetőcsere=18.543.780,- Ft

Kiegészítő munkálatok: 
1.573.906,-Ft

Az átadón beszédet mondott 
Bányai Gábor országgyűlési kép-
viselő, Huszár Zoltán polgármes-
ter és Czagány-Mákosné Móczár 
Gertrúd iskolaigazgató is. Az in-

tézmény tanulói több rövid mű-
sorral készültek. Ezt követően 
Bányai Gábor és Huszár Zoltán 
jelképes szalagátvágással adták 
át az épületet.

A jó ügy érdekében valódi ös-
szefogás jött létre: a Fehértó 
Non-profit Kft. dolgozói sokat 
segítettek az utómunkálatok-
ban, valamint az iskolai Szülői 
Munkaközössége is, a függönyök 
és egyéb kiegészítő berende-
zések megvásárlásával. A falak 
dekorálása szintén közösségi 
munkával fog megvalósulni a 
közeljövőben.

Köszönjük mindenkinek, aki 
munkájával segítette ennek az 

álomnak megvalósulását és kü-
lön megköszönjük az iskola és az 
óvoda dolgozóinak, a szülőknek 
és a gyerekeknek, a kommunális 
csoport valamint a Művelődési 
Ház dolgozóinak, hogy türelem-
mel viselték a munkálatokkal já-
ró többletfeladatokat. 

Bátran kijelenthetjük, hogy 
jó helyre került a pénz, minden 
egyes forint, amit az oktatásba 
fektetünk, többszörösen megté-
rül, hiszen a jövő generációit szol-
gálja. További lépések is várható-
ak, hogy az épület másik fele is 
hasznosításra kerüljön, és az épü-
let külsőleg is megújuljon. Jelen-
leg folyamatban van egy pályázat 
előkészítése az iskola épületének 
felújítására, infrastrukturális fej-
lesztésére, így reméljük, hamaro-
san újabb átadó ünnepségre invi-
tálhatjuk Önöket!

hír: Lukács Tamás
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Önkormányzati hírek

Előzetes tájékoztató 
Ezúton tájékoztatom, hogy Kunfehértó Község Képviselő-testülete a 22/2017. (II.22.) Kt. sz. határozata szerint el kívánja készíteni 

a község Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi rendeletét a teljes igazgatási területre vonatkozóan.
* A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:
   Kunfehértó Község Településrendezési Terve és Helyi Építési szabályzata
* A rendezés célja:
a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet megalkotása ezzel a helyi hagyományokba, természeti és építészeti kör-

nyezetbe illeszkedő épületek, építmények létrejöttének, a harmonikus településkép alakulásának elősegítése;
* A rendezés várható hatása: 
a harmonikus, környezetbe, építési, települési hagyományokba illeszkedő építési tevékenység előtérbe kerülése, a lakosság, építtetők 

szemléletének pozitív változása, az értékek megismertetése. A településképi előírások alkalmazása révén az egységes falukép formálá-
sának lehetősége helyi rendelet előírásain keresztül.

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. 
rendelet 43/A. § (2) bekezdés a) pontja értelmében

előzetes tájékoztatóját, valamint LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet

azzal a céllal, hogy tájékoztassa a helyi lakosságot a készülő „Településképi Arculati Kézikönyv” valamint a Településképi rendelet je-
lentőségéről, céljáról és tartalmáról, továbbá, hogy aktív közreműködésre hívja fel az érdeklődőket.

A lakossági fórum ideje: 2017. május 18. (csütörtök) 16:00 óra

Helyszín: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal
(Kunfehértó, Szabadság tér 8.)

tanácskozó terme

Huszár Zoltán polgármester

Kunfehértó Község Képviselő-
testülete elfogadta a közterüle-
tek és ingatlanok tisztántartásá-
ról szóló rendeletet, melynek célja 
a közösségi együttélés szabályai-
nak rendeletben történő meghatá-
rozása, ezzel elősegítve a lakosság 
nyugalmát zavaró magatartások 
szankcionálhatóságát, melyek hoz-
zájárulnak a jogkövető magatartás 
érvényesüléséhez. 

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése 
alapján a képviselő-testület hatás-
köreit – többek között – a jegyzőre 
ruházza át. E jogszabályi lehetőség-
re figyelemmel a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait megsértő 
magatartások esetén az I. fokú ön-
kormányzati hatáskör címzettje a 
jegyző. Ez esetben II. fokú hatóság 
a képviselő-testület.

A Képviselő-testület döntött az 
Önkormányzat eladásra kijelölt 
építési területeinek  értékesítése 
tárgyban: Kunfehértó Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testü-
lete a 7/2006. (I.31.) Kt. sz., va-

lamint a 45/2007. (IV.24.) Kt. sz. 
határozataival állapította meg az 
Önkormányzat tulajdonában lé-
vő beépítésre szánt lakótelkei-
nek eladási árát. Tekintettel a te-
lepülésen időközben megvalósult 
közcsatorna kiépítésére, a telkek 
tekintetében az Önkormányzatra 
jutó ráfordítási többletköltségekre, 
valamint a 2007. év óta jelentkező 
inflációra, a telkek eladási árának 
emelése vált szükségessé. 

A korábban hatályos árak szerint 
az 1000m2 nagyságú telkek ára 
400Ft/m2+ÁFA, míg az 1050m2 
területeké 450Ft/m2 +ÁFA.

A hatályos döntés alapján a kö-
vetkezőképpen alakulnak az árak:

1000m2 telek ára: 
530Ft/m2+ÁFA

1050m2 telek ára: 
580Ft/m2+ÁFA

Kunfehértó Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete jóvá-
hagyta a TOP-3.1.1- 16 kódszámú, 
„Fenntartható települési közleke-
désfejlesztés” pályázat benyújtá-

sát Kunfehértó Község belterületi 
kerékpárútjának kiépítésére. A pá-
lyázat keretében megvalósítandó 
projekt bruttó összköltsége nem 
haladhatja meg a 143.000.000 Ft-
ot, azaz száznegyvenhárommillió 
forintot. Kunfehértó Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testü-
lete felhatalmazta a polgármestert 
a pályázattal kapcsolatos doku-
mentumok elkészíttetésére, alá-
írására, a szükséges nyilatkozatok 
megtételére.

Kunfehértó Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete jó-
váhagyta az Orom településsel 

kötendő testvér települési együtt-
működési megállapodás szövegét 
és felhatalmazta a polgármestert a 
dokumentum aláírására.

A Képviselő-testület megbíz-
ta a Polgármestert azzal, hogy az 
együttműködési megállapodásban 
foglaltak végrehajtásához az anyagi 
forrásokat biztosítsa a község éves 
költségvetésében.

2017. áprilisában zajlott az I. szá-
mú fürdőtó hínármentesítése. Eh-
hez a munkához kapcsolódóan 
az Önkormányzat lehetővé tette, 
hogy a hínárvágás a II. számú hor-
gásztavon is megtörténjen, melyet 
a Fehértó Non-profit Kft. finan-
szírozott a szoros együttműködés 
jegyében.      hír: Lukács Tamás

Kunfehértó Község Önkormányzata a Települési környezetvé-
delmi infrastruktúra-fejlesztések c. felhívására benyújtott pályáza-
ton 40.000.000 Ft összegű támogatást nyert a Szabadság tér és a 
Rákócz i utca egy szakaszának csapadékvíz-elvezetésére.

A Fehértó Non-Profit Kft. a Holdkő Alapítvány pályázatán 300.000 
Ft támogatási összeget nyert saját weboldal fejlesztésére.

hír: Lukács Tamás

Pályázati hírek
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Településünk 2010-ben kap-
csolódott a Gemenci Erdő- és 
Vadgazdasági Zrt. által meg-
hirdetett, ,,Minden születendő 
gyermeknek ültessünk egy fát!” 
programhoz. A Gemenc Zrt. sze-
retné, ha a több éve útjára indí-
tott faültetési akció elérné, hogy 
a felnövendő nemzedék érzelmi-
leg is jobban kötődjön a fához, 

erdőhöz, ezáltal természeti kör-
nyezetünk védelméhez. Fontos 
célként jelenik meg az is, hogy a 
gyermekek nemzettudata, szülő-
helyük megbecsülése, szeretete 
erősödjön. Az akció egyben elő-
segíti, hogy bővüljön a települé-

sek természetes környezetének 
védelmére irányuló tevékenység 
is. A mozgalommal a kedvezőtlen 
klímaváltozás hatásának mérsék-
lésére is felhívják a figyelmet.

A gyermekekért indított faülte-
tési akció országos sikerré vált, 
aminek nagy örömünkre mi is 
részesei lehetünk. Eddig számos 
település ültetett el a program 

kapcsán őshonos facsemetéket 
a gemenci erdészet mozgalmá-
nak keretében. Az erdőgazdaság 
akciójával továbbra is egyetért-
ve, évről-évre községünk is tagja 
és megvalósítója lesz e szép kez-
deményezésnek. Vállaljuk, hogy 

,,Minden születendő gyermeknek 
ültessünk egy fát!”

Kovács Kincső  2016.03.13.
Murányi Krisztián Kornél  2016.03.20.
Kádár Hanga  2016.05.01.
Szabó Ákos  2016.05.12.
Katus Milán  2016.06.21.
Pálfi Patrik  2016.07.25.
Dudás Dominik  2016.08.12.
Herczeg Levente  2016.08.25.
Tósaki Maja  2016.10.02.
Darányi Ábel  2016.11.16.
Lakatos-Korda Róza  2016.12.06.
Zentai Áron  2016.12.19.
Huszár Emma Róza  2017.02.14.
Bálint Marcell Dávid  2017.02.15.
Horváth Alexa Léna  2017.03.23.

hír: Lukács Tamás

kihelyezzük az adott időszakban 
született gyermekek nevét és a 
születési idejét megörökítő ,,le-
velet” itt a ,,Faültető lány” szob-
runk talapzatán és átadjuk az el-
ültetésre kapott facsemetéket a 
szülőknek egy kis emléktárggyal 
együtt.  A műsorba való részvé-

telért köszönetet mondunk az 
Mosolyvár Óvodának, az Álta-
lános Iskola tanulóinak, Har-
nóczi Sándor Alpolgármester-
nek, Nagy Istvánnak és Óvári 
Szabolcsnak.

Az idei évben a következő gyer-
mekeket ajándékoztuk meg:
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Kirándulás Erdélyben
      
Iskolánk 12 hetedikes tanulója 

vett részt az ötnapos kirándulá-
son. Hónapok óta készültünk lé-
lekben, motivációs-„rákészülő” 
órákat tartottunk, hogy ne az is-
meretlenbe csöppenjünk. Meg-
néztük térképen a meglátogatan-
dó helyszíneket, beszélgettünk a 
helyi szokásokról.

A kirándulást a Határtalanul 
országos pályázattal nyertük el: 
két környékbeli iskolával társul-
tunk, a balotaszállásival és a kis-
szállásival. 2017. április 4-ének 
éjszakai órái a buszra való felpa-
kolással teltek, s hajnali 4-kor in-
dultunk el a nagylaki határátke-
lő felé.

Talán bóbiskolt is a többség, 
azonban a határ látványa min-
denkit felvillanyozott. Nem is 
olyan sok idő telt el, s már Aradra 
is értünk! Jankai Pista bácsi gya-
korlott buszvezetőként hamar el-
navigálta a csapatot a szabad-
ságharc kivégzett főtisztjeinek 
emlékművéhez. Itt felidéztük a 
tragikus nap eseményeit és ter-
mészetesen az előzményeket is. 
Mindenki kapott egy mécsest, 
amit letehetett a magyar nemze-
ti színekkel felékesített koszorúk 
mellé. Hasonlóképpen jártunk 
el Segesvár mellett Petőfi Sán-
dor emlékművénél, Orbán Balázs 
néprajzi gyűjtő és Tamási Áron 
író síremlékénél is.

A „főhadiszállásunk” Gyergyó-
újfaluban volt: a gyermekeket kis 

csoportokban helyi családok lát-
ták vendégül. A hetedikesek az 
elhelyezésről, a finom ételekről, s 
főleg a szeretetteljes vendéglátás-
ról csak felsőfokban beszéltek.

Bejártuk a szűkebb és távolibb 
környéket: voltunk Székelyud-
varhelyen, Gyergyószentmikló-
son, Csíkszeredán, s természe-
tesen a csíksomlyói templomot 
is megtekintettük. A múzeumok 
mellett a szejkefürdői székelyka-
pu-kiállítás is nagy sikert aratott.

Korondon,  a népművészetéről 
híres faluban, a Sóvidék legne-
vezetesebb településén végtelen 
szeretettel és türelemmel tanít-
gattak bennünket a fazekasság 

fortélyaira. A mesterséget szinte 
mindenki ki is próbálta, az elké-
szült „műalkotásokat” pedig ter-

mészetesen elhozhattuk.
A „taplászat” ősi mestersé-

gét egy idős székely bácsi mu-
tatta be nekünk. A taplógombá-
ból értő kéz csodálatos tarisznyát 
vagy akár sapkát varázsol. Ezek 
szintén Korondon, a sok kis üz-
let valamelyikében meg is vásá-
rolhatók. A különböző tárgyak 
mellett finomságokat is be lehe-
tett szerezni a költőpénzből: töb-

ben vittek haza 
az erdélyi sajtok-
ból, lekvárokból, 
házilag készített 
csokikból

A Békás-szoros 
örök élmény ma-
rad mindenki-
nek: a hatalmas 
sziklafalak kö-

zött sétáltunk le gyalog a Gyil-
kos-tóhoz. Aznap máshol is tú-
ráztunk, a gyergyói havasoknak 
egy barlangját (Sugó-barlangot)  
látogattuk meg. Helyi idegenve-
zetőnk elmesélte, hogy „mackó-
járta” a vidék, többször is látott 
egy anyamedvét két kis bocsával. 

Kitűnő humorával elkápráztatta 
a gyerekeket, például a „murok 
egyetem” helyi kifejezés minden-
kinek nagyon tetszett: murok/
répa, egyetem/mezőgazdasági 
szakmunkásképző.

Gyergyó magyarok lakta vidék, 
mondtuk is, hogy például Szé-
kelyudvarhelyen úgy érezhettük 
magunkat, mint Halason: min-
denki beszélte hazánk nyelvét. 
A hetedikeseknek nagyon meg-
tetszettek a székely kifejezések, 
minden külön kérés nélkül je-
gyezték fel maguknak emlékül.

Szanyi Zsanett gyűjtéséből idé-
zek:„ nálunk felé, bémentek, éle-
tüköt, tevődik, megpróbálódik, 
haragusznak, oda mensz, madár-
ka, sízni, fenyőköt, képit, csúcso-
kot, sziklákot, bénézeget…”

Idegenvezetőnk Erdélyi Timit 
„Timicskónak” hívta, no, ez az 
elnevezés is nagy sikert aratott.

Ha a kedves olvasónak megtet-
szettek a fenti kifejezések, aján-
lom, olvasgassa például Tamási 
Áron műveit. (Ábel-trilógia, Er-
délyi csillagok, Ördögváltozás 
Csíkban, s egyéb alkotások)  Er-
délyi nyelvezetben és humorban 
nem lesz hiány.

Ellátogattunk a helyi Elekes 
Vencel Általános Iskolába, ahol 
süteménnyel várt bennünket az 
ottani hetedik osztály. Az „al-
igazgató” (Gyergyóban így hív-
ják az igazgatóhelyettest) képve-
títéssel egybekötve mutatta be az 
iskola életét. A gyerekek ezután 
beszélgetéssel, focizással ismer-
kedtek egymással, mi, tanárok az 
igazgatói irodában ültünk le egy 
kis eszmecserére.

A gyergyói gyerekekkel még 
egyszer találkoztunk: egyik este 
vacsora után táncház várt minket 

a művelődési házban. A helyi cso-
port bemutatóját vastaps kísér-
te, ezután közösen táncoltunk, a 
gyergyóújfalui végtelenül kedves, 
lelkes tánctanár irányításával.

Az élménydús napok hamar el-
röppentek. Az utolsó, az ötö-
dik, már sajnos a hazautazásról 

is szólt. Hajnali fél 3-kor indul-
tunk el Gyergyóból, Hargita me-
gyéből, és a reggeli órákban már 
Kolozs megyében, a tordai sóbá-
nyában voltunk.

Ha valaki azt mondja, hogy a 
föld mélyében egy hatalmas te-
remben fogunk óriáskerekez-
ni, nem hisszük el. Pedig így 
történt!

A következő állomás Kolozsvá-
ron volt, ahol megkoszorúztuk 
Hunyadi Mátyás szülőházát és 
híres szobrát a főtéren.

A Királyhágón, a szépséges pa-
norámájú parkolóban még min-
denki elkölthette utolsó lejeit.

Lassan ereszkedtünk a Kárpá-
tokból az Alföld felé. Várt min-
ket Bihar, közelebbről Nagysza-
lonta, Arany János szülővárosa. A 
koszorúzás után elsétáltunk Kos-
suth Lajos szobrához, s már fel 
is csendült a Kossuth Lajos azt 
üzente…

Méhkeréknél léptük át a ha-
tárt, s egyre többször került 
szóba Kunfehértó. Tóth-Abonyi 
Bélánéval, Julcsi nénivel, a he-
tedikesek osztályfőnökével s a 
gyerekekkel közösen felidéztük 
az életre szóló emlékeket.  

Éjjel indultunk, éjjel érkez-
tünk. Mind a két alkalommal 
ott volt iskolánk igazgatója, 
Gerti néni. Velünk örült a sike-
res utazásnak, a lelkes kis cso-
port akár reggelig is mesélte vol-
na élményeit.

 hír: Stammer József
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Rajzverseny

Anyák Napja az Iskolában

Megyei Csecsemőgondozási Verseny - Kunfehértó
2017. április 24-én került a meg-

rendezésre Kunfehértói Sporttá-
borban, a Bács-Kiskun Megyei 
Csecsemőgondozási Verseny for-
dulója, Magyar Vöröskereszt 
Kiskunhalasi Szervezete és a 
Kunfehértói Alapszervezete szer-
vezésében. A versenyen 5 álta-
lános iskolás és 4 középiskolás 
csapat indult a megyéből. A csa-
patoknak 9 állomáson kellet meg-
mérettetni magukat, hol elméleti 
kérdésekre kellett helyes választ 
adniuk, hol pedig gyakorlati mó-

don kellett bemutatni egy csecse-
mő ellátását, etetését, fürdetését.

Az általános iskolás kategóriá-
ban a Sükösdi Magyarok Nagyas-
szonya Katolikus Általános Iskola, 
a középiskolás kategóriában pedig 
a Bajai Szent László ÁMK jutott 
tovább az országos döntőbe.

Szeretnénk ezúton is köszönetet 
mondani a Kiskunhalasi Védőnői 
Szolgálat munkatársainak a szak-
mai útmutatásért és az állomások 
vezetéséért.

Köszönet a kunfehértói Önkor-
mányzatnak a helyszín biztosí-
tásáért, valamint a Kiskunhalasi 

Mappa Kft-nek az ajándékokért.
hír: Fekete Noémi

Az idei évben is megrendezésre 
került a  már hagyományosnak 
mondható a helyi Általános Is-
kola tanulóinak szóló rajzpályá-
zat a kunfehértói Könyvtár szer-
vezésében. A rajzverseny témája 
„ Az én családom” volt. 

A gyerekek munkáiból nagyon 
szép rajzok születtek. A helyezé-
sek a következőképpen alakul-
tak, melyek díjait Huszár Zol-
tán, polgármester adta át. 

1. osztály
1. Taskovics Máté
2.Újvári András
3. Szabó Anna Viktória
Különdíj: Molnár Csenge

2. osztály
1. Patocskai Csenge

2. Dobos Petra
3. Faragó Roland
Különdíj: Ficsór Gergő

3. osztály
1. Huszár Eleonóra
2. Bodicsi Marcsi
3. Dudás Jázmin
Különdíj: 
Seprényi Elek Tamás

4. osztály
1. Breznyán Előd
2. Szanyi Cintia
3. Szabó Szaffi
Különdíj: Jenován Emma

A rajzok a Könyvtárban 
megtekinthetőek.  

hír: Törteli Anita

Április 28-án nagyszabású mű-
sorsorozat keretében mutatkoztak 
be iskolánk tanulói. A rendezvény 
teret adott az édesanyák, a nagy-
mamák köszöntésének is. A gyere-
kek a pedagógusok irányításával, 
segítségével már hetek óta készül-
tek a hagyományos eseményünk-
re, melyen helyet kapott a társas-
tánc, a néptánc (a Felső-Bácskai 
Alapfokú Művészeti Iskola közre-
működésével), a líra, a humor, a 
dal és a zene. A programban vala-
mennyi tanulónk szerepet kapott, 
és felemelő percekkel, meglepeté-
sekkel varázsolták el a közel 200 
fős közönséget.

hír: Czagány-Mákosné 
Móczár Gertrúd
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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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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
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

Kiss Józsefet 
a Kinizsi u. 1-ben, 

aki április 2-án ünnepelte 83.

Muharos Lajosnét 
a Kossuth u. 36-ban, 

aki április 5-én ünnepelte 84.

Vecsernyés Mihály Ferencnét 
a Jókai u.27.-ben, 

aki április 7-én ünnepelte 88.

Takács Gábor Sándort 
az Arany János u. 8.-ban, 

aki április 9-én ünnepelte 80.

Ficsor Gyulát 
az Óvoda u. 16-ban, 

aki április 11-én ünnepelte 81.

Tiringer Antalt 
a Petőfi u. 56-ban, 

aki április 12-én ünnepelte 80.

Kis Kurgyis Lajosnét 
a Petőfi u. 43-ban, 

aki április 14-én ünnepelte 82.

Tegzes Lajosnét 
a II. körzet tanya 123-ban, 

aki április 14-én ünnepelte 81.

Szőke Margitot
 a II. körzet tanya 117-ben, 

aki április 15-én ünnepelte 80.

Modok Sándornét 
a Petőfi  u. 57-ben, 

aki április  22-én ünnepelte 82.

Zajics Nándornét 
a Fejértó u. 4-ben, 

aki április 29-én ünnepelte 81.

Molnár Imrénét 
a Rózsa u. 3-ban, 

aki április 30-án ünnepelte 82.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGy LÁSzLÓ

háztartási gépszerelő

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

Születtek:

Szalai Mira 2017. 04. 22. an: Vas Zsuzsanna
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 

az újszülöttnek és az anyukának is!

Elhunyt:

Juhász Mihályné (szül.: 1929)
Őszinte részvétünk!

Lakossági hirdetés
Négykeretes méhészeti pörgető, 

kerti zuhanyzó és utcai betegkocsi eladó!
Érdeklődni: 30/465-8993 Bálint Ferencné
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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.

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
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

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!



K a l a u z
K u n f e h é r t ó i 2017. május10. oldal

Sporthírek
15. Forduló   2017.04.02 - 16:30

DUNAFALVA SE - KUNFEHÉRTÓ KSE  5 – 1
Góllövők: Gyöngyösi József 3, Gál An-

dor András 2 ill. Szklár Dávid

16. Forduló   2017.04.08 - 16:30
KUNFEHÉRTÓ KSE – SZILÁDY RFC KISKUNHALAS  1 - 2

Góllövők: Szklár Dávid ill. Vincze Imre, Rigler László

17. Forduló   2017.04.15 - 14:00
KFC II.-SPARTACUS - KUNFEHÉRTÓ KSE  1 – 3

Góllövők: Mészáros Szilárd ill. Katus Fe-
renc, Doszpod József, Babud Imre

18. Forduló   2017.04.22 - 17:00
KUNFEHÉRTÓ KSE – BÁCSBOKODI SK  4 - 2

Góllövők: Torma Dániel, Doszpod József, Babud Im-
re, Katus Ferenc ill. Vida Krisztián, Molnár Zoltán

19. Forduló   2017.04.30 - 17:00
GARA - KUNFEHÉRTÓ KSE  2 – 1

Góllövők: Császár Roland, Bakai Olivér ill.  Katus Ferenc

Tisztelt Lakosság!
 
Kunfehértó Község Önkormányzata 2017. június 1. 

napjától 2017. szeptember 31. napjáig ebösszeírást 
végez.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 

XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B.§ (1) bekez-
désének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint 
illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvég-
zése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvé-
delmi vonatkozásaira való tekintettel három évente leg-
alább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az összeírás során minden négy hónaposnál idősebb eb 

tulajdonosa/tartója köteles a törvényben előírt - adatokat 
a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az összeírás elősegítése érdekében a szükséges nyilat-

kozatot megtalálják Kunfehértó Község honlapján (kun-
feherto.hu), beszerezhető a Kunfehértói Polgármesteri 
Hivatalban, illetve június 1. napjáig a belterületi lako-
sokrészére eljuttatjuk a postaládákba.

Kristóf Andrea

Óvodai hírek
Gondolkodásfejlesztés 

a Mosolyvár Oviban

Nordic Walking
Az SZLHKSE Holdruta Társaság Kunfehértói Nordic Walking 

csapatának áprilisi programjai:

1. 2017.04.08-04.09-ig 2 napos kerékpár-túra
Első nap: Kunfehértó - Jánoshalma - Hajós - Miske - Kalocsa, 55 

km.
Második nap: Kalocsa - Öregcsertő - Kecel - Imrehegy - Kiskunha-

las - Kunfehértó, 60 km.
A szeszélyes áprilisi időjárásnak köszönhetően meg kellett küzde-

niük a 30 km/h-s szembeszéllel, mely így sokkal nehezebbé tette a 
kerékpározást. Minden elismerésünk a kitartásukért.

2. 2017.04.22. Szabadszállás Strázsa-gyalogtúra
A 19 km távot  mind a 15 résztvevő szint időn belül teljesítette 

az igen nehéz terep ellenére. A túra útvonala végig vezette őket a 
valamikor katonák által használt harckocsiút területein, valamint 
a Felső-Kunság Ős-Duna által épített homokbuckáin amit helyen-
ként 45 fokos lejtők és szurdokvölgyek tarkítottak. A túra nehézsé-
ge miatt érzett fáradság megérte, mert mindenkit kárpótolt a táj 
szépsége.

3. 2017.04.29. Kiskőrös Petőfi-gyalogtúra
A Kunfehértói Nordic Walking csapata immáron ötödik alkalom-

mal vesz részt az Eltájolók 
TSE által szervezett Petőfi 
Sándor Teljesítménytúrán. 
A túrára jelentkező 10 fő a 
választott 25 km-es távot 
szintén szintidőn belül tel-
jesítette, és így kellemesen 
elfáradva térhettek haza. 
Gratulálunk!

hír: Csillag Erzsébet

A Mosolyvár Óvodában kiemelt szerepet kapnak a táblajátékok, 
melyeket  imádnak a gyermekek és több területen is fejlesztően hat 
a kicsikre. Különféle táblajátékokkal ismerkedtek meg most is: ma-
lom, reversi, soliter, Ki nevet a végén, dáma. Ezeken kívül már a Ru-
bik kockát is egyre ügyesebben forgatják, mely szintén jól fejleszti a 
gondolkodásukat és térbeli tájékozódásukat. 

Színházban voltunk
Minden félévben, így most is színházba vittük az érdeklődő nagy-

csoportosokat. A színházbérletet a szülők fizették, az utat az Ön-
kormányzatnak köszönjük. Április végén a Csizmás kandúr című 
darabot néztük meg. Mozgalmas, lendületes volt az előadás, tet-
szett a gyermekeknek , melyet a végén hangos tapssal jeleztek.

hír: Harnóczi Erzsébet
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Gazdit keresünk!Gulyásfőzőn jártunk

A kiskunhalasi Sóstó Csár-
da április 8.-án VII. alkalom-
mal rendezte meg a Gulyásfesz-
tiválját és Gulyásfőző versenyét. 
Több mint hetven csapat mé-
retette meg magát, több kate-
góriában. Kunfehértó idén két 
csapattal is nevezett, Huszár 
Zoltán Polgármester Úr csapa-
tával, ( Huszár Zoltán, Huszár 
Ferenc és Sztrinkó Máté) és a 
FEHÉRTÓ Non- profit Kft. csa-
patával (Csernák Lajos, Ádám 
Dóra, Papp Zoltán). Ezen kívül 
egy Sörfesztivált idéző standot 
is felállítottunk, ahol egész nap 
a megszokottól kedvezménye-
sebben lehetett megvásárolni az 
idei bérletet.

Az előkészületi munkálatok 
már péntek délután megkezdőd-
tek, így szombat kora reggel már 
rotyogott a bográcsban a gulyás. 
A két csapat közösen terített a 
kilátogató vendégeiknek. 

Versenyzõink számára igazán 
jól zárult a rendezvény, hiszen a 
FEHÉRTÓ Kft. csapata III. he-
lyezést, a Polgármester Úr csapa-
ta pedig a II. helyezést ért el. 

Ezúton is szeretnénk gratu-
lálni mindkét versenyző csapat 
számára!

hír: Lukács Tamás

Gólyahír

Szalai Mira 

Két kutyának keresünk szerető otthont.
Az idősebb 2-3 éves szuka, félénk, de aranyos. 
A fiatalabbik féléves kan, barátkozós félénk. 
Érdeklődni: 30/619-6884 (Müller Norbert)

 

Régen volt, hogy is volt... 
 
Beszélgessünk Fehértóról, Kunfehértóról – nyitott fórum a település 
történetéről 
Házigazda: Huszár Zoltán, polgármester 
Meghívott vendég: Végső István, történész 
Moderátor: Lukács Tamás 
 
Helyszín: Kunfehértói Művelődési Ház és Könytár 
Időpont: 2017. 05.12. 11:00 
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ta a gyerekeket. A felnőtteknek 
a Kiskunhalasi Egészségfejleszté-
si Iroda egészségügyi szűréseket 
és tanácsadásokat tartott. Idén 
további két programelemmel 
egészítették ki a rendezvény a 
szervezők: az egyik a veterán au-
tó és motor kiállítás volt, a má-
sik pedig egy retro plakát kiállí-
tás a Galériában. Természetesen 

nem feledkeztek meg a sportolni 
vágyókról sem, hiszen egész nap 
ingyenesen lehetett a műfüves 

futballpályát használni, és lehe-
tőség volt a buborékfoci kipróbá-
lására is. Köszönjük a szervezők-
nek, segítőknek és nem utolsó 
sorban a résztvevőknek, hogy 
egy ilyen sikeres rendezvényt 
zárhattunk. Bízunk abban, hogy 
jövőre még többen kapnak ked-
vet egy közös majálisozáshoz!

hír: Lukács Tamás

Immár harmadik alkalommal 
került megrendezésre május 1.-
én a Retro majálisunk a Tópar-
ton. Az eddigiektől eltérően már 
reggel 8 órakor megkezdődtek 
programjaink. A templomban a 
társrendezvényünkre  a temp-
lom és a falu védőszentje, Mun-
kás Szent József tiszteletére tar-
tott ünnepi szentmisére várták 
az érdeklődőket.

A szervezők kora reggel kezdték 
el szépíteni a területet, állították 
a sátrakat, és pakolták a padokat, 
hogy a kiérkező csapatok időben 
hozzáláthassanak a főzésnek. A 
helyi vállalatokon és intézménye-
ken kívül (AA Labor Kft., Fad-
dikor Kft., Polgármesteri Hiva-
tal, FEHÉRTÓ Non-profit Kft., 
Mosolyvár Óvoda) a civil szféra 

nagy számban képviseltette ma-
gát: Nyugdíjas Klub, a helyi Vö-
röskereszt, a Motoros Baráti kör. 
Ezúton szeretnénk megköszönni 
nekik és természetesen a külön-
böző családi és baráti társaságok-
nak is a részvételt.

A rendezvényt Huszár Zoltán 
Polgármester Úr köszöntője nyi-
totta meg. 

A csapatversenyek előtt Kenye-
res Erika tartott egy kis bemele-

gítő mozgást, majd kezdődtek a 
hagyományos versenyek, mint 
például a zsákbafutás és a kötél-
húzás. Idei évben sajnos csak két 
csapat vett részt a csapatverse-
nyeken, de ők és szurkolótábo-
ruk is nagyon jól érezték magu-
kat a versenyszámok alatt.

Délben került sor a falu Má-
jusfájának közös feldíszítésére és 
felállítására, melyhez a szerve-
zők már korábban szétosztották 
a szalagokat a vendégek között. 
A Kunfehértói Általános Iskola 
néptánccsoportja „kitáncolta” a 
díszes fát. 

Idén először kerültek megrende-
zésre az egyéni versenyek, melyek 
minden várakozást felülmúltak. 
A sörivó versenyre, a sörcsapoló 

versenyre, a virslievő versenyre és 
a lángosevő versenyre nagy szám-
ban jelentkeztek és még többen 
szurkoltak a résztvevőknek. 

A délután további részében a 
színpadon felléptek a Mosolyvár 
Óvoda lurkói, a Kunfehértói Ál-
talános Iskola tanulói, a Nyugdí-
jas Klub, majd a mélykúti Boo-
gie Night Team aerobik csapata 
szórakoztatta a közönséget. 

Ezt követően a tóparti Galéri-
ában kialakított retro moziban 
egy igazi klasszikust, az Indul a 

bakterházat nézhette meg a kö-
zönség. A filmhez természetesen 
pattogatott kukorica is társult, 
méghozzá ingyenesen.

A programokat a T- Band zene-
kar utcabálja zárta a színpadon.

A rendezvény ideje alatt egész 
nap lehetőség volt az ugrálóvárat 
ingyenesen használni, illetve arc-
festés és csillámtetoválás is vár-

Retro Majális


