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Detlev von Liliencron: 
Március

Gyors árnyakkal szaladnak a felhők,
kék párában állnak messzi erdők.

Darvak húznak az égre barázdát,
útjukat krúgatva magyarázzák.

Zengő rajban pacsirtacsapat száll,
mindenütt lármázik a tavasz már.

Szalagod, lány, vígan leng a szélben,
rövid öröm álma száll a réten.

Rövid öröm szállt - oly messzi! égi!
Nyúltam érte, nem tudtam elérni.

/Ford.: Szabó Lőrinc/

Vacsora Menü
„A” menü Uraknak ajánlva:

- Kondás pecsenye/ tarja, hagyma, paprika, szalonna, gomba,/ 
magyaros burgonyapürével, Somlói galuska

„B” menü Hölgyeknek ajánlva:
- Rozmaringos csirkemell bacon köntösben, joghurtos uborkával, Somlói galuska

Kunfehértó valamennyi 
hölgyét nagyon sok 

szeretettel köszöntjük 
Nőnap alkalmából!

Tisztelettel: 
Huszár Zoltán polgármester

Felhívás
I. Tavaszi 

Garázsvásár-sorozat 
Kunfehértón

A Fehértó Non-profit Kft. hagyomány-
teremtő szándékkal szeretné megrendezni 
az I. Tavaszi Garázsvásár-sorozatot Kun-
fehértón. Célunk, hogy egy előre kitűzött 
időpontban, minél több kunfehértói ingat-
lannál lehessen egyrészt a feleslegessé vált 
holmik értékesítésére, másrészt használt 
cikkek és régi kincsek megvásárlására.

Ezért kérünk mindenkit, aki saját ingatla-
nánál 2017. április 22-én Garázsvásárt sze-
retne tartani, az 2017. április 18. 20:00-ig 
jelentkezzen az alábbi elérhetőségek egyikén:

Telefonszám: 
+36 30 994-1511 (Lukács Tamás)

E-mail: 
rendezveny.fnk@gmail.com
gazdalkodas.fnk@gmail.com

Facebook-üzenet a Kun-
fehértó Táboroknak:

https://www.facebook.com/
kunfeherto.taborok?fref=ts

A Fehértó Non-profit Kft. dolgozói össze-
sítik a címeket, majd 2017. április 19-én a 
helyben szokásos felületeken kifüggesztik az 
elkészült adatbázist, hogy akik vásárolni sze-
retnének azon a hétvégén könnyen és egysze-
rűen megtalálhassák az egyes helyszíneket.

Kunfehértó valamennyi 
hölgyét nagyon sok 

szeretettel köszöntjük 
Nőnap alkalmából!

Tisztelettel: 
Huszár Zoltán polgármester
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Kunfehértor 2017

2017. február 11.-én a FEHÉR-
TÓ Non-profit Kft. szervezésében 
egy látvány disznóvágásnak lehet-
tünk részesei Kunfehértón a Táj-
háznál.  A korai kezdés ellenére so-
kan kilátogattak a disznóölésre és 
annak feldolgozására. A már ösz-
szeszokottan dolgozó lelkes csa-
pat Hurtony Sándor, Bozsóki Im-
re, Vancsik Ferenc és Nagy Tibor, 
pillanatok alatt végeztek a szétsze-

déssel és szortírozták a húsokat. Az 
önkéntes hentesek a hús darálásá-
val és a kolbász, illetve a hurka töl-
tésével folytatták, míg  a reggelire 
való pecsenye sütését Vas László, 
Odrobina Zoltán, Maruzsa Mihály, 
Fodor Gyula és Huszár Ferenc vál-
lalta magára. Nekik köszönhetően, 
egy igazán finom reggelit fogyaszt-
hatott a kilátogató vendégsereg. 

Az eddigiektől eltérően, idén már 
a délelőtt folyamán a fűtött rendez-
vénysátorban élvezhettük a Kiskun 

Citerazenekar műsorát. Majd a ta-
valyi év hagyományait folytatva is-
mét megrendezésre került a forralt 
bor főzőverseny.  Öt lelkes csapat 
küzdött meg a helyezésekért. A há-
romtagú Zsűri igen nehéz helyzet-
be került, de végül sikerült kivá-
lasztani a dobogósokat:

I. helyezett: Bak bulizók
II. helyezett: Borászok
III. helyezett: Vöröskereszt

Az első három helyezett okleve-
let és pezsgőt kapott, míg a győz-
tes bor elkészítői egy vándorserle-
get vihettek magukkal. Ebben az 
évben ez Erdélybe került, ugyanis 
testvértelepülésünk delegáltjainak 
forralt bora győzte meg legjobban 
a zsűrit. 

Ebédre ízletes sült hurkát 
és kolbászt fogyaszthattunk 
savanyúsággal. 

A délután folyamán pedig folyta-
tódtak a műsorok a sátorban. El-

sőként az Ovisok léptek fel ver-
sekkel és mondókákkal, majd a 
Kunfehértói Nyugdíjas Klub iga-
zán szórakoztató télűző tánca kö-
vetkezett. A Kiskun Citerazene-
kar délután is zenélt, majd pedig a 
Kiskun Táncegyüttes műsorát lát-
hattuk. A vállalkozó kedvűek csat-
lakozhattak is hozzájuk a Tánc-
ház keretében és néhány lépést is 
elsajátíthattak. 

A program a Rézhúros Banda 
népzenei koncertjével folytatódott, 
aminek így is remek hangulatát a 
helyszínen maradt néptáncosok 
rögtönzött örömtánca dobta fel. 

Közben a vacsora is elkészült, ha-
gyományos töltött káposzta került 
felszolgálásra.

A „sztárfellépő” az idei évben 
Csocsesz volt, aki közvetlen stí-
lusával igazán remek hangula-
tot teremtett. A sátor ekkora már 
teljesen megtelt, így a végét meg-
nyitva a sátoron kívül is álltak az 
érdeklődők.

A rendezvényt egy mulatós diszkó 
zárta, a talpalávalót Balázs László 
szolgáltatta, a még ott maradt, szó-
rakozni kívánó közönségnek.

A nap során ingyen teát, és jel-
képes összegért vásárolható forralt 
bort kínáltak a szervezők és segítő-
ik, Maruzsa Csilla és Sarok Zsófia.

A helyi Vöröskereszt, Tóth Sán-
dorné vezetésével ismét kitett ma-
gáért, egész nap sürögtek- forogtak 
a konyhában, hogy finom kenyér-
lángos és kelt kalács kerülhessen az 
asztalunkra.

Az Óvoda alkalmazottai egész 
rendezvény alatt szorgosan dol-
goztak. A konyha dolgozói az éte-
lek elkészítésében, az óvónők és a 
dadusok pedig a kiosztásban se-

gédkeztek lelkesen, így nagyban 
köszönhető nekik, hogy gördüléke-
nyen zajlott a rendezvény.

A műsorvezetést ismételten Óvá-
ri Szabolcs vállalta magára, aki 
szintén sokat tett hozzá az egész 
naphoz.

Nagyon köszönjük mindenkinek, 
akik a jótékonysági rendezvény si-
kerességéhez hozzájárultak, akár 
szabadidejüket feláldozva segéd-

keztek, akár az ételjegyek megvá-
sárlásával gyarapították a bevételt. 
Ismét bebizonyosodott, hogy a falu 
lakossága képes összefogni, egy jó 
ügy érdekében.

Az ételjegyekből befolyt bevéte-
lekből a Fehértó Non-profit Kft. 
az  Óvodai Rosszcsont Alapítványt 
támogatta.

hír: Lukács Tamás
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Önkormányzati hírek Pályázati hírek
Kunfehértó Község  Önkor-

mányzatának Képviselő-testü-
lete módosította a szociális rá-
szorultságtól függő pénzbeli, 
természetbeni és személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról 
szóló 2/2015. (II.26.) önkor-
mányzati rendeletét, mely alap-
ján a szociális  étkezési díj ös-
szege 2017. március 1. napjától 
614,-Ft+Áfa. Az áremelést  a 
2015 év óta  történt alapanya-
gok árának emelkedése, vala-
mint minimálbér növekedése 
indokolta.

A Képviselő-testület a szociá-
lis étkezési díj mellett felülvizs-
gálta a gyermekétkeztetési dí-
jakat is, azok emelésére az idei 
évben nem került sor. Az óvodás 
és általános iskolás korú gyer-
mekek esetén ahol a  család egy 
főre jutó jövedelme nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíj legki-
sebb összegét, törvény  alapján 
térítésmentesen jogosult a gyer-
mek az intézményi étkeztetésre. 
Ez középiskolás gyermek esetén 
50%-os támogatás.  A Képviselő-
testület segíteni kívánja a hason-
ló helyzetben lévő középiskolás 
gyermeket nevelő családokat is, 
ezért  aki megfelel a fenti kri-
tériumnak, ott a megállapí-
tott étkezési térítési díj 50%-át 
támogatja.  

2016. június 13-án elfogadásra 
került a Településkép védelmé-
ről szóló 2016. LXXIV. törvény. 
A törvény alapján az Önkor-
mányzatok 2017. évi feladata 
a településképi rendelet, illetve 
a települési arculati kézikönyv 
megalkotása.

A településképi rendelet

a) az építési tevékenységgel 
érintett építmények - ideértve a 
sajátos építményfajtákat is - te-
lepülésképhez való illeszkedését 
biztosító anyaghasználatára, tö-
megformálására, homlokzati ki-
alakítására és a zöldfelületek ki-
alakításának módjára,

b) a - településszerkezet, tá-
ji környezet, településkarakter 
vagy egyéb helyi adottság miatt - 
településképi szempontból meg-
határozó területekre,

c) az Étv; szerinti helyi építésze-
ti örökség egyedi és területi vé-
delmére, védetté nyilvánítására 
és a védettség megszüntetésére,

d) a reklámok, reklámberende-
zések, cégérek és egyéb műszaki 
berendezések elhelyezésére és al-
kalmazására, illetve tilalmára vo-
natkozó településképi követel-
ményt tartalmazhat.

 Az arculati kézikönyv egy tel-
jesen újszerű településrendezé-
si eszköz, mely a települési tör-
vény meghatározása értelmében 
a - települések természeti és épí-
tett környezete által meghatá-
rozott - településképi jellemzők 
bemutatásának és minőségi for-
málásának eszköze. A kézikönyv 
feltárja és ismerteti a településen 
belül jól elkülönülő egyes telepü-
lésrészek arculati jellemzőit és 
értékeit, és ennek figyelembevé-
telével szöveges és képi megjele-
nítés formájában javaslatot tesz 
a településképhez illeszkedő épí-
tészeti elemek alkalmazására.

A Képviselő-testület február 
22-i ülésén döntött e két tele-
pülésrendezési sajátos jogintéz-
mény elkészítéséről.

hír: Kristóf Andrea, jegyző

Az elmúlt időszakban végre számos 
olyan pályázati felhívás került kiírás-
ra, amelyeket már régóta vártunk.

Kunfehértó Község Önkormány-
zata február elején támogatási kérel-
met nyújtott be a VP6-7.21-7.4.2-16 
kódszámú, a „Vidéki térségek kismé-
retű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére Külte-
rületi helyi közutak fejlesztése, ön-
kormányzati utak kezeléséhez, ál-
lapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő-és munkagépek beszer-
zése” elnevezésű pályázatra. A pá-
lyázat mindkét célterületére pályáz-
tunk, az 1. célterületen a 065,071/1 
és a 071/2. hrsz-ú külterületi út szi-
lárd burkolattal történő ellátása, a 2. 
célterületen pedig erőgép beszerzése 
tárgyában. A támogatási kérelem je-
lenleg bírálat alatt van.

A Bethlen Gábor alap idén is kiír-
ta a „A magyar kultúráért és oktatá-
sért” elnevezésű központi pályázatát, 
melynek célja a Magyarország hatá-
rain kívül élő magyarság szülőföld-
jén való boldogulásának elősegítése, 
a magyar nemzeti azonosságtudat 
megerősítése az oktatás és kultúra ál-
tal. A felhívás tárgya többek között 
kulturális, ifjúsági és hagyományőr-
ző programok támogatása, melynek 
kapcsán, a Sörfesztiválon szeretnénk 
bemutatkozási lehetőséget biztosíta-

ni külhoni zenekarok számára. A pá-
lyázat benyújtásra került, jelenleg bí-
rálat alatt van.

Kiírásra került a VP6-7.2.1-
7.4.1.3-16 „A vidéki térségek kismé-
retű infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztésére He-
lyi termékértékesítést szolgáló pia-
cok infrastrukturális fejlesztése, köz-
étkeztetés fejlesztése” című pályázat, 
melyre az önkormányzat támogatási 
kérelmet kíván benyújtani fedett pi-
actér kialakítása tárgyában. Az elő-
készítő munkálatok már javában zaj-
lanak annak érdekében, hogy egy 
régi álom valóra válhasson és egy új, 
a mai követelményeknek megfelelő 
piacterünk épülhessen a volt „Gumis 
műhely” területén.

Egy másik, több évtizedes álom 
megvalósítása is végre elérhető kö-
zelségbe került, mivel megjelent a 
TOP-3.1.1-16 kódszámú felhívás 
„Fenntartható települési közlekedés-
fejlesztés” címmel, melynek keretein 
belül lehetőségünk nyílik belterületi 
kerékpárútra pályázni. 

A TOP-3.2.1-16 Önkormányza-
ti épületek energetikai korszerűsíté-
se című felhívás szintén hiánypótló 
a maga területén és reményeink sze-
rint végre lehetőségünk lesz épülete-
ink korszerűsítésére.

hír: Ficsórné Sáfár Anett

Hírek
A 2016. december végén megnyert 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-
00119 ASP pályázatban elnyert 6 
millió forint több mint ötven szá-
zalékát lehetett számítástechnikai 
hardver- és szoftverfejlesztésre költe-
ni, amit még decemberben kiírt aján-
lattételi felhívás keretében pályáz-
tattunk. A nyertesek, a Connection 
Kft. és az Imperium Kft., a megren-
delt konfigurációkat december végén 
és január elején le is szállították. A 
gépek az új programok használatá-
hoz történő felkészítése a napokban 
befejeződött. Ezalatt elkezdődtek 
a kollégák felkészítése a programok 
használatára, illetve a gazdálkodá-
si programokba már az első rögzíté-
sek meg is kezdődtek. Az adó prog-
ram “éles” használata is csak napok 
kérdése.

A további programok beüzemelése 
is a megadott ütemterv szerint foly-
tatódik, melyről folyamatosan tájé-
koztatjuk a tisztelt érdeklődőket!

hír: kunfeherto.hu

A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. 
2017. február elején benyújtotta 
a Holdkő Kulturális Alapítvány által 
meghirdetett „Greenlight vissza nem 
térítendő támogatások 2017” elne-
vezésű pályázatot.

A pályázaton weboldalak működ-
tetésére és informatikai eszközök be-
szerzésére van lehetőség.  A pályá-
zat elnyerése esetén a Kft. szeretné 
fejleszteni, kialakítani a jelenlegi át-
meneti helyzettel bíró honlapot, míg 
az informatikai eszközök beszerzé-
sével a rendezvények lebonyolítását 
szeretnénk megkönnyíteni. A pályá-
zat támogatotti listája április 15-én 
kerül közzétételre az alapítvány 
honlapján. 

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgá-
lat  2017. évi Járási startmunka min-
taprogramra épülő mezőgazdasági 
közfoglalkoztatotti program támo-
gatása keretében, a Belügyminiszté-
rium döntése alapján 2017. március 
1. és 2018. február 28. időinterval-
lum között  7 személy közfoglalkoz-
tatására van lehetőségünk.

hír: Ádám Dóra



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



K a l a u z
K u n f e h é r t ó i2017. március �. oldal

Az orrszarvúak földjén Afrikában

A Fehértó Non-Profit Kft. szer-
vezésében Gyöngyi Krisztián, az 
afrikai Malawiban élő és kutató, 
a fekete orrszarvúak védője két 
előadást is tartott munkájáról, 
hétköznapjairól és élményeiről 
Községünkben február hónap-
ban. Az egyiket az Általános Is-
kolában a gyerekeknek, a mási-
kat pedig a felnőtt korosztálynak 

a Polgármesteri Hivatal Tanács-
termében. A tanulók és a felnőt-
tek is nagy érdeklődéssel hallgat-
ták és szemlélték az orrszarvúak 
történetét, fajtáit, viselkedésü-
ket és életkörülményeiket. Be-
pillantást nyerhettünk, hogyan 
helyezik az orrszarvúak tülkös 
szarvába a jeladókat, milyen ne-
héz feladat nap- nap után meg-

küzdeni az orvvadászokkal és 
milyen élmény 500 elefántot az 
egyik nemzeti parkból a másik-
ba telepíteni. Krisztián az álta-
la készített személyes videókkal, 
fényképekkel tette életszerűvé 
az előadását. Mindkét prezen-
tációt követően még hosszú ide-
ig kérdésekkel halmozták el az 
előadót, melyekre Krisztián szí-
vesen és átéléssel válaszolt. Ezú-

ton is köszönjük, hogy részesei 
lehettünk, ha csak egy-két órára 
is, az ő különleges és élmény dús 
életének és hétköznapjainak.

A Kunfehértói Kalauz áprili-
si számában, egy hosszabb ös-
szefoglalót olvashatnak azok is, 
akik nem tudták élőben meg-
hallgatni Gyöngyi Krisztiánt!

hír: Ádámné Nagy Rita 
és Lukács Tamás
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Védőnő ajánlja
Szobatisztaságról, szobatisztaságra nevelésről

A kisgyerekes családokban ez 
könnyen érzékeny témává vál-
hat, hiszen ki ne kapta vol-
na már meg, ismerőstől, szom-
szédtól esetleg nagyszülőktől, 
hogy az ő gyereke bizony, már 
ahogy járni tudott, már szoba-
tiszta is lett stb. A  környezeti 
nyomás olykor hatalmas, arról 
nem is beszélve, hogy az óvodá-
ba való bekerülés egyik feltétele 
a szobatisztaság. 

A szobatisztaság nem más, 
mint egy érési folyamat, amely 
során a gyerek megtanulja szabá-
lyozni a széklet- és vizelet üríté-
sét. Általában 2 éves korban éri 
el az idegrendszer azt a szintet, 
hogy képessé váljon erre. Általá-
ban! Nagy egyéni eltérések van-
nak, mert nem minden gyerek 
egyforma, mint ahogy nem egy-
szerre kezdenek el mászni, ülni, 
járni vagy beszélni sem.

Néhány gyerek már akár 1,5 
évesen eléri a szobatisztaság álla-
potát, ez azért van, mert egysze-
rűen az ő idegrendszere hama-
rabb érett meg rá, pont. Tehát 
a szobatisztaság kialakulásának 
gyorsasága, nincs összefüggés-
ben a gyerek értelmi szintjével!

Normál esetben a szobatiszta-
ság magától alakul ki. 1-1,5 éves 

kora körül a kicsi már kifigyeli 
mit csinálunk a WC-n, érdekli 
maga a folyamat.

Később már ő is ki akarja pró-
bálni, amit kifigyelt, ráül a bili-
re, felmászik WC-re, használja a 
WC-papírt stb. Ez ilyenkor egy 
gyakorlási folyamat, ismerkedik 
a szokásokkal.

2-2,5 éves kora körül néhány 
órára már pelus nélkül lehet, és 
ha mondják neki, akkor néha si-
kerülhet pont a bilin pisilni-ka-
kilni. Bizonyos helyzetekben ké-
pes visszatartani a székletét (pl. 
vízben, autóban stb.) és ebben 

az időszakban már elkezdheti 
zavarni a pisis-kakis pelenka.

2,5-3 éves kora között egyre 
megbízhatóbban jelzi, ha pisil-
ni-kakilni kell, de még nem tel-
jesen szobatiszta és néha vissza-
kéri a pelust. Sok gyerek még 
ebben a korban is ragaszkodik a 
pelenkához, de ez teljesen nor-
mális. Ha erőltetjük a szobatisz- 
taságot, az sokkal rosszabb, 
mintha még pár hónapig-hétig 
pelenkás marad.

3 éves korra a legtöbb gyerek 
már nappalra megbízhatóan szo-
batiszta. Van egy átmeneti idő-
szak, néhány hét, amikor még 
1-1 alkalommal bepisilhet, és rá 
kell szoktatni, hogy odafigyeljen 
rá a játék közben is, mikor kell 
pisilni, de általában ez a korszak 
gyorsan elmúlik, ha türelmesek 
vagyunk és pozitív visszajelzése-
ket kap a gyerek tőlünk.

Az éjszakai szobatisztaság 6 éves 
korig alakul ki, addig előfordulhat, 
hogy éjjel bepisil. Nem kell aggód-
ni, ha még 4-5 éves kora körül is 
kell a pelus éjszakára, fokozato-
san azt tapasztaljuk, hogy a pe-
lenka száraz marad reggelig, mégis 
ragaszkodik hozzá a gyerek, mert 
biztonságosnak érzi.

Az éjszakai szobatisztaságban 

lehetnek visszaesések is, példá-
ul, ha új közösségbe kerül a gye-
rek vagy testvére születik.

A nagy kérdés: bili vagy 
ülőke?

A válasz nagyon egyszerű, ami-
hez a gyereknek kedve van. Ha 
ő nem érzi magát jól a bilin, ak-
kor nincs értelme erőltetni azt, 
és így fordítva. 

A szobatisztaságot erőltetni 
semmiképpen sem szabad. Fre-
ud szerint a kisgyerek hamar rá-
jön, hogy a kaki és a pisi az ő 
személyes produktuma, és ezek 
irányításának képessége az övé. 
Így a szüleitől való függetlene-
dési törekvéseinek jó eszköze 
lehet. Ha a szülők erőszakkal 
próbálkoznak, a gyerek kétféle 
reakciót adhat:

- vagy meglepetésszerűen ott 
végzi el a dolgát, ahol rájön,

- vagy visszatartja.
Ebből a kétféle reakcióból fel-

nőttkorra kétféle személyiség-
típus alakulhat ki. Az egyik a 
szétszórt, rendetlen, míg a visz-
szatartó felnőttként kínosan pe-
dáns lesz.

Nagyon fontos a megerősítés 
és a türelem a sikeres szobatisz-
taság kialakításához.

hír: Sarok Zsófia, védőnő

Megszépül a templom

Februárban munkálatok kez-
dődtek a kunfehértói Mun-
kás Szent József római katoli-

kus templom épületének külső 
felületén. A beruházás során 
a templom külső hőszigetelé-

se valamint a harangláb és a 
verébdeszkák festése, felújítá-
sa történik meg. A munkála-
tok összköltsége kb. 1.000.000 
Forint lesz, amelyet az egyház-

község és részben az Érsekség 
finanszíroz. A kivitelező Rus-
kó Attila, jánoshalmi egyéni 
vállalkozó. 

hír: Menyhárt Sándor
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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.



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

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

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

aki január 19.-én 
ünnepelte 83.

Csillag Pált 
a Dózsa György utca 7-ben, 

aki január 20.-án ün-
nepelte 80.

Horváth Istvánnét 
a Rákóczi utca 72-ben, 

aki január 21.-én 
ünnepelte 81.

Szabó Bélánét 
a Jókai utca 19-ben, 

aki január 24.-én 
ünnepelte 83.

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

aki január 30.-án 
ünnepelte 80.

Vancsik Ferencet 
a Rózsa utca 6-ban, 
aki január 28.-án 

ünnepelte 89.

Trója Ferencnét 
a Kinizsi u. 6.-ban, 
aki február 1.-jén 

ünnepelte 84.

Juhász Vedres Benőnét 
a Rákóczi u. 1.-ben, 

aki február 2.-án 
ünnepelte 90.

Mészáros Imrénét a Rá-
kóczi u. 2.-ben, 
aki február 5.-én 

ünnepelte 81.

Paczal Lajost 
a Fő u. 5.-ben, 

aki február 7.-én 
ünnepelte 81.

Megyesi Sándort 
a Rákóczi u. 64.-ben, 

aki február 10-én 
ünnepelte 82.

Theisz Péternét 
a Petőfi u. 23.-ban, 
aki február 18.-án 

ünnepelte 82.

Modok Sándort 
a Petőfi u. 57.-ben, 
aki február 18.-án 

ünnepelte 91.

Nemes Jánost 
a Viola u. 12.-ben, 
aki február 22.-én 

ünnepelte 86.

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:
Huszár Emma Róza 2017.02.14

an: Sztrinkó Annamária
Bálint Marcell Dávid 2017.02.15

an: Bojkovszki Bettina
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
az újszülötteknek és az anyukáknak is!

      
      

Elhunytak:
Schön Mária (szül.: 1947)

Németh György (szül.: 1942)
Farkas Mihályné (szül.: 1944)

Őszinte részvétünk!

Kozma Lászlót 
az Úttörő tér 1.-ben, 

aki február 24.-én ünnepelte 87.
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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
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Kunfehértói Kalauz
Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény

A kivágott és megírt hirdetési szelvény leadási határideje minden 
hónap 20-ig. Leadható a Művelődési Ház és Könyvtárban szemé-
lyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A 
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!

A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámá-
nak megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség len-
ne rá. _____________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfe-
hértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt 
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.   

                                        ______________________________

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2017-ben is várja régi és új előfizetőit,

ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket

a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.

Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó 
Tábor utca 27.   Tel.:06/70/3404540

Kunfehértóért Közalapítvány
18350551-1-03

Kunfehértói Sport Egyesület
19972185-1-03

Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány
18347494-1-03

Rosszcsontok Alapítvány (óvoda)
18347078-1-03

Holdruta Kunfehértói Fiatalok Egyesülete
18357668-1-03

Kunfehértói „Előre” Horgászegyesület
19045205-1-03

segítse adója 1%-val 
a helyi civileket!
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Téli futballsikerek
A hagyományos Kiskunhalasi Connextion Kupa Téli Teremlabda-

rúgó Bajnokság 2016-17-es kiírásában Kunfehértó KSE labdarúgói-
ból álló White Lake (Fehér Tó) nevű csapattal indultunk el.

A Téli Kupa első játéknapja 2016. december 10. szombaton volt a 
Horváth István Sportcsarnokban (Bibó István Gimnázium). Az első 
két forduló sajnos két verességgel indult, ami várakozáson aluli kez-
désnek bizonyult. A harmadik fordulóban sikerült az első győzel-
met megszerezni, de közben sérülés miatt a csapat a teljes tornára 
elveszítette kapusát, Oravecz Tamást. A következő fordulókban Su-

A képen látható: Felső sor: Ficsór Béla, Bozsóki Viktor, 
Nagy zoltán, Kecskés Dávid, suba László, Torma Dá-
niel, szklár Dávid, Nagy István. Alsó sor: Csernók Ta-
más, Banka Dániel, Huszár Ferenc, Balázsevics Péter, 

Bozsóki Imre, Oravecz Tamás. A képen nem látható, de 
a csapat tagja volt: Pfendler Flórián, Binszki László

MEGyEI III. DÉL - labdarúgás - 
férfi - felnőtt - bajnoki - 2016/2017
TAVAszI sORsOLás TERVEzETE

12. forduló  2017.03.11 SZO 14:30 
KUNFEHÉRTÓ KSE-VASKÚTI BÁCSKA SE

13. forduló 2017.03.18 SZO 15:00 
MADARASI SE-KUNFEHÉRTÓ KSE
14. forduló 2017.03.25 SZO 15:00 

KUNFEHÉRTÓ KSE-HERCEGSZÁNTÓ FC
15. forduló 2017.04.02 VAS 16:30 

DUNAFALVA SE-KUNFEHÉRTÓ KSE
16. forduló 2017.04.08 SZO 16:30 

KUNFEHÉRTÓ KSE-SZILÁDY RFC KISKUNHALAS
17. forduló 2017.04.15 SZO 16:30 

KISKUNHALASI FC II.-SPARTACUS-KUNFEHÉRTÓ KSE
18. forduló 2017.04.22 SZO 17:00 

KUNFEHÉRTÓ KSE-BÁCSBOKODI SK
19. forduló 2017.04.30 VAS 17:00 
GARAI KSE-KUNFEHÉRTÓ KSE

20. forduló 2017.05.06 SZO 17:00 
KUNFEHÉRTÓ KSE-TATAHÁZA SE
21. forduló 2017.05.14 VAS 17:00 

KISSZÁLLÁSI SC-KUNFEHÉRTÓ KSE
22. forduló 2017.05.21 VAS 17:00 
KUNFEHÉRTÓ KSE-KUNBAJAI SE

hír: Nagy István

sporthírek
ba Laci lett a hálóőr, aki végig megbízhatóan védte a kaput. Kilenc 
mérkőzéses győzelmi széria következett, amivel a White Lake az 
utolsó fordulót már bajnokként várhatta. Igaz, a legutolsó mérkő-
zés nem úgy sikerült, ahogy a csapat szerette volna, 2-1 alul maradt 
a második helyezett Humánusokktól, de ez akkor már bele fért.

 A 2016-17-es Kiskunhalasi Connextion Kupa Téli Teremlabdarú-
gó Bajnokság B-Ligájának bajnoka a Kunfehértói White Lake lett. 

Kiemelendő, hogy a B-liga gólkirálya Bozsóki Viktor lett 18 talá-
lattal, második pedig Torma Dani 12  találattal. A bajnoki címet 
még az nap este, egy finom vacsorával, marhapörkölttel ünnepelte 
meg a csapat, köszönet érte id. Balázsevics Péternek. A csapat támo-
gatója, szponzora Kunfehértó KSE volt.

Hajrá White Lake!!! Hajrá Kunfehértó KSE!!!
B-LIGA
Hely   Meccs Gy D V G.K. Rúg. g. Kap. g. Pont
1 White Lake  12 9 0 3 31 46 15 27
2 Humánusokk  12 8 2 2 29 44 15 26
3 Viviera Trans  12 8 2 2 16 35 19 26
4 Feromax  12 7 2 3 11 33 22 23 

5 Rongyász  12 6 2 4 -1 25 26 20
6 Valkom Pékség  12 6 1 5 -1 21 22 19
7 Kertváros Grounders  12 5 2 5 7 23 16 17
8 Pelle-Glass  12 5 2 5 -5 33 38 17
9 Grund Gugu FC  12 5 1 6 -11 27 38 16
10 Madosz  12 4 0 8 -10 21 31 12
11 Seli-Szín  12 3 0 9 -8 15 23 9
12 Just For Fun  12 2 2 8 -18 19 37 8
13 Tekó Fakó  12 2 0 10 -40 12 52 6

Mesterlövészek B liga
18 Bozsóki Viktor White Lake
12 Torma Dániel White Lake
11 Csamangó Dániel Rongyász

hír: Nagy István

Az év első túrája

Az SZLHKSE Holdruta Társaságának Nordic Walking csoportja 
az év első túráját 2017.02.25-én a X. Kunfehértói Farsangi futóver-
sennyel egybekötve szervezte meg. A 10 km-es távot 15 fő teljesí-
tette. A résztvevők a gyönyörű napsütéses időnek köszönhetően egy 
igazi télűző túrán vehettek részt valamint a túra végén a futóver-
seny szervezőinek vendégei voltak egy ebédre és egy farsangi fánkra. 
Ezúton szeretnék megköszönni a szervezők kedvességét és a finom 
ebédet.                                                          hír: Csillag Erzsébet
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X. Farsangi Futóverseny Kunfehértón

„Télűző Farsangi Bál” az Idősek Klubjában

Február 23.-án került megrende-
zésre a „Télűző Farsangi Bál” az 
Idősek Klubjában. Az intézmény 
dolgozóival együtt 37 fő részvéte-
lével búcsúztattuk a telet. Sokan 
érkeztek ötletes jelmezbe öltözve, 
így találkozhattunk a Csillagok 
Háborújából Szőrmók Harcossal, 

a ’30-as ’40-es évekből időutazó-
ként a XXI. századba csöppent 
két talpraesett menyecskével, 
Bangó Margit énekesnő fiatalabb 
változatával, egy besurranó tol-
vajjal, a Walt Disney sárga fürge 
nyuszijával, a Farmer Tej reklám 
bocijával, és egy boszival, aki a ki-

sze-báb égetésénél is fontos szere-
pet játszott.

Az ételekről maguk a tagok 
gondoskodtak, így sok finom 
fánk került az asztalra. A megle-
petés vacsorát Karaszi Pál bizto-
sította, aki egy isteni vadpörkölt-
tel vendégelte meg a társaságot. 

Ezért szeretnénk külön köszöne-
tet mondani neki!

A jó hangulatról, és a talpalá-
valóról Greksa József művész Úr 
gondoskodott.

Köszönjük mindenkinek a 
részvételt!

hír: Madácsi Erzsébet

A 2007-ben indult Futóver-
seny, idén tizedik alkalommal 
került megrendezésre. A sport-
eseményre szép számmal jelent-
keztek, de nem csak a futni vá-
gyók, hanem vállalkozó kedvű 
gyalogtúrázók is, akik sikeresen 
teljesítették a kijelölt, 3200 mé-
teres távot. 

A gyülekező hely, mint min-
den évben a Vöröshajnal utca 
18. számú háznál volt, ahol a re-
gisztrációt követően, Szabó Ká-
roly az iskolabusszal szállította a 
versenyzőket a rajtponthoz, ezú-
ton is köszönjük! 

Az útvonal teljesítésére egy óra 
állt rendelkezésre, amelyet min-

denki záridőn belül teljesített. 
A rajtnál Szabó László indítot-
ta a versenyzőket, majd a célban 
mérte a részidőket, mindenkori 
munkáját ezúton is köszönjük!

A cél idén főtámogatónk, ifj. 
Patocskai Tamás tanyája volt, 
ahol a versenyzők a jóízű futás 
után, elfogyasztották a hagyo-
mányos menüt (Babgulyás és 
fánk), majd az eredményhirde-
tés következett, amelyet Kun-
fehértó Község Önkormányzata 
támogatott. 

Az eredmények a 2017-es év-
ben, a következők: 

Női- Gyermek kategória
1. Patocskai Emese (Kun-

fehértó), 2. Seprényi Evelin 
(Kunfehértó), 3. Bata Anita 
(Kunfehértó-Erdőszél)

Női- Felnőtt kategória
1. Takó Tímea (Kiskunha-

las), 2. Lencse Annamária 
(Jánoshalma), 

Női- Szépkorú
1. Hajnal Csilla (Kiskunfélegy-

háza), 2. Kőrös Julianna (Bócsa)
Férfi- Gyermek kategória
1. Lajkó Gábor (Kunfehér-

tó), 2. Bodicsi Gábor (Kunfe-
hértó), 3. Tárnoki Bendegúz 
(Balotaszállás)

Férfi- Felnőtt kategória
1. Taskovics Sándor (Kun-

fehértó), 2. Patocskai Tamás 

(Kunfehértó), 3. Kovacsev Kris-
tóf (Kunfehértó)

Férfi- Szépkorú
1. Keszi József (Budapest), 2. 

Farkas Attila (Kiskunhalas), 3. 
Huszár Ferenc (Bócsa)

Összesítettben az első helye-
zett: Taskovics Sándor (Kunfe-
hértó) 13’55”

A legutoljára célba érő ver-
senyző: Tárnoki Judit (Bócsa) 
51’20”

A legtávolabbi településről ér-
kező: Keszi József (Budapest)

A legidősebb résztvevő: Szabó-
né Marika (Kunfehértó)

A legifjabb résztvevő: Tárnoki 
Bendegúz (Balotaszállás)

Az eredményhirdetés után, id. 
Tárnoki András ünnepélyesen 
átadta a Farsangi Futóverseny 
szervezését ifj. Patocskai Tamás-
nak, aki örömmel vette át a ver-
senyrendezési tevékenységet.

Ezen a cikken keresztül szeret-
nénk megköszönni mindazok-
nak a közreműködését, támoga-
tását, és segítségét, akik, ez alatt 
a 10 év alatt valamilyen módon 
részesei voltak a Kunfehértói 
Farsangi Futóversenynek.

KÖSZÖNJÜK!

hír: Tárnokiné Sándor Kitti
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Jelmezbál az oviban Farsangi bál az iskolában

Februárban őket hozta a Gólya

Huszár Emma RózaBálint Marcell Dávid

Február 17-én, pénteken tar-
tottuk farsangi mulatságunkat 
az oviban. A gyermekek már na-
gyon várták, hogy felvehessék 
jelmezüket. Szebbnél szebb ötle-
tes ruhákat láttunk és több örök 
kedvencet. Minden csoport kis 
műsorral készült. A szülők jóvol-
tából, támogatásukkal pedig egy 
kis meglepetéssel örvendeztettük 
meg az ovisokat: a Csiga Duó ze-
nés műsorát nézhették meg, akik 

aktív mozgással bevonták a gyer-
mekeket is. Egy kis tánc és sü-
tizés után a program zárásaként 
elégettük a kisze bábunkat az 
udvaron, közben a nagycsopor-
tosok a következő mondókával 
űzték el a telet:

Kelj, kelj kikelet,
seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!

Hír: Harnóczi Erzsébet

Megérkezett a tavasz! Az általá-
nos iskolába mindenképpen. 2017. 
február 24-én szebbnél-szebb virá-
gok, fák és más növények népesí-

tették be iskolánk tornatermét. 
Ugyanis az idei farsangi bálon nö-
vényekké kellett átalakulniuk a 
gyerekeknek. A jelmezversenyt 5 
fős – tanárokból és diákokból álló 
– zsűri bírálta. A következő döntés 
született: I. Kazinczi Martin –Vé-
nusz légycsapója, II. Szabó- Csaná-
di Márton –spárga köteg, III. Pa-
tocskai Emese és Csenge- pongyola 
pitypang és görögdinnye, IV. Né-
meth Gergő – medvehagyma, V. 
Begala Amina – brokkoli, VI. Mol-
nár Csenge - eper.

Gratulálunk nekik és a többiek-
nek is! Igazán színvonalas, kreatív 
jelmezek születtek.

A hangulat fokozásáért a 4. 
és a 6. osztályt illeti dicséret. A 
kisebbek Hawaii táncot adtak 
elő, míg a nagyobbak az isko-
la rabjaiként szórakoztatták a 
közönséget.

Mindezek után kezdődött iga-
zán a mulatozás. Zene, tánc, 
kézműves sarok és jobbnál-jobb 

játékok várták a vállalkozó kedvű 
gyerekeket és felnőtteket. 

A süti sütő verseny eredmény-
hirdetésével és a tombola fődíja-

inak sorsolásával zártuk ezt a re-
mek délutánt.

Süti sütő verseny díjazottjai:
I. Erdélyi Zsoltné
II. Pfendlerné Szöllősi Rita
III. Sigmond Klára
Ezúton szeretnénk köszönetet 

mondani minden segítségért: a szu-
per jelmezekért és sütikért a kedves 
szülőknek, az előkészületekért és a 
lebonyolításért a pedagógusoknak, 
és mindenkinek, aki bármilyen for-
mában támogatott minket, hogy si-
keresen elűzhessük végre a telet!  

hír: Németh Mónika


