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Babits Mihály:
Ősz és tavasz
között
„...olvad a hó, tavasz akar lenni.
Mit tudom én, mi szeretnék lenni!
Pehely vagyok, olvadok a hóval,
mely elfoly mint könny, elszáll mint sóhaj.
Mire a madarak visszatérnek,
szikkad a föld, híre sincs a télnek...”
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Asszonybál volt Kunfehértón
A Magyar Vöröskereszt helyi
szervezete idén is megrendezte az
évindító, elsősorban hölgyeknek
szánt jótékonysági eseményét. Január 27–én a korábbiakhoz képest kisebb létszámmal, de annál
nagyobb lelkesedéssel kezdtük el
a mulatozást a Sporttábor rendezvénytermében. A köszöntő után
rövid műsorokkal kedveskedtünk
a megjelenteknek. Először a fiatal
táncosokból álló, Kovács Sándor
által vezetett, Silver Step Tánc
Stúdió aratott nagy sikert. Őket a
kunfehértói Kiskun Citerazenekar
követte, melynek lelkes tagjai: Kovács Antal, Kovács Mihály, Tapodi
Sándor és Tárnoki Mihály.

Idén is megrendezésre került a
mára már hagyományossá vált gatyás szépség verseny, melyre tíz
nevező volt: Virág, Se Here se Tádé, Kittike, Lilike, Rózsika, Teréz anyu, Petrácska, Szonja, Csilla, Nórika.
A legtöbb szavazatot Se Here se
Tádé kapta, kinek jutalma a Hunyadi Cukrászda által felajánlott
gyönyörű és minden bizonnyal nagyon finom torta volt.
A díj kiosztása után folytatódott
a fergeteges mulatság. A jó hangulatról a Kunbajáról érkező két zenész, Andóczi-Balogh Csaba és
Majlát Ferenc, gondoskodott, akiknek ezúton is szeretnénk köszöne-

tet mondani. Az összegyűjtött támogatásokat a Gyermekhétre és a
tanszer-támogatásra fordítjuk.
Támogatóink voltak:
Andóczi-Balogh Csaba, Aranykapu Zrt., Biropharma Kft., Bálint
Ferencné, Bozóki Péter, Czagány
Zsolt, Faddi Anikó, Faddikor Kft.,
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. és dolgozói, Fehértó Patika, Fekete Noémi, Ficsórné Sáfár Anett, Gazdabolt, Hemző Erika és barátai,
Horvai Istvánné, Hunyadi Cukrászda, Huszár Zoltán és felesége,
Illés Gáborné, Jegyes-Molnár Erika, Jegyes-Molnár Imréné, Juhászné Ibolya, Kazinczy Erika, Kazinczy Jánosné, Kiskun Citerazenekar,

Kunfehértó Község Önkormányzata, Lajkó Ferenc, Majer István
és családja, Majer Kinga, Majláth Ferenc, Maruzsa Csilla, Mérai
Imre, Orosz Szilvia, Péter-Szabó
Szabina és barátai, Ráczné Mártika, Ságodi Lászlóné, Sarok Tiborné, Silver Step Tánc Stúdió, Szabó Károly, Szalai-Hegyi Tímea,
Szalai László, TESCO-GLOBÁL
Áruházak Zrt. kiskunhalasi segítő
csapata, Tiringer Istvánné, Tolnai
Györgyné, Tósaki Tamara, Törteliné Salac Éva, Turcsik Attila, Turcsik Mihályné, Tóth Zoltán, Vajda Barbara és édesanyja, továbbá a
magukat megnevezni nem kívánó
támogatók. ■ Tóth Sándorné

Szépkorú lakosaink köszöntése

Körmendi István Imre
Az elmúlt két hónapban két
kunfehértói lakosunk is a 90.
születésnapját ünnepelte, és ezzel betöltötték a szépkort.
Ezen alkalomból Körmendi Ist-

ván Imrét, a Rákóczi utca 3. szám
alatti otthonában Huszár Zoltán,
polgármester köszöntötte fel.
Míg Vancsik Ferencet, a Rózsa utca 6. szám alatti lakosun-

Vancsik Ferenc
kat, pedig családja körében Harnóczi Sándor, alpolgármester
köszöntötte.
A szépkorú urak egy-egy ajándékcsomagot kaptak, és átadás-

ra kerültek a miniszterelnök által aláírt köszöntő oklevelek is.
Gratulálunk és további jó
egészséget kívánunk mindkettőjüknek! ■
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Önkormányzati hírek

A 2018. január 31-én tartott Képviselő-testületi ülésen Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi
költségvetését főösszegekkel elfogadta.

. oldal

AGRO-MÓKUS
verseny

A Kunfehértói Általános Iskola 8. osztályos tanulói két csaKunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti
pattal vettek részt a II. Rákóczi
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés b) pontja
Ferenc Katolikus Gimnázium és
alapján a Mosolyvár Óvoda nyári zárva tartási rendjét az alábbiak szerint
határozta meg: 2018. július 30. – 2018. augusztus 10., továbbá az Óvoda
2017/2018-as nevelési évre történő beiratkozási időpontját az 2018. május 7. – 2018. május 11. között határozta meg.

sokat, mondásokat gyűjtöttek
állatnevekkel, terményeket kellett mérleg nélkül pontosan megsaccolni, továbbá növényeket és

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalban 2018. december 27., 28., napokra (2 munkanap) igazgatási szünetet rendelt el.
Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület, mint a LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő önkormányzatok támogatására a lakosság életminőségének javítása, a település kisléptékű infrastruktúrájának, eszközparkjának,
közösségi tereinek kialakítása, felújítása, fejlesztése érdekében.
Ehhez kapcsolódóan Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú,
„Települések élhetőbbé tétele” című felhívásra munkagép eszközbeszerzés, felújítás és tároló építés tárgyában. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a 7.000.000 Ft-ot.
A pályázathoz szükséges önerőt a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.

Agro lányok
Szakgimnázium által meghirde- eszközöket kellett felismerni.
tett versenyen. A mezőgazdasági A jó hangulatú erőpróbán tatémájú vetélkedés két fordulóban nulóink a harmadik és a negyezajlott. Még decemberben az el- dik helyezést érték el.

Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület, mint a LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő civil és nonprofit szervezetek, önkormányzatok támogatására a HACS területén megvalósuló kulturális, hagyományőrző
rendezvények megvalósítása, a turisztikai vonzerő és identitástudat növelése érdekében.
Ehhez kapcsolódóan Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat kíván benyújtani a VP6-19.2.1.-32-2-17 kódszámú,
„Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása” című felhívásra
rendezvénysátor eszközbeszerzés tárgyában. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem haladhatja meg a 1.700.000 Ftot. A pályázathoz szükséges önerőt a Képviselő-testület a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
Magyarország Kormánya felhívást tett közzé a Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület, mint a LEADER helyi akciócsoport (HACS) illetékességi területén működő vállalkozások, magánszemélyek támogatására a térség idegenforgalmi specialitásainak piacra jutását támogató szálláshelyek
kialakításával a helyi gazdaság fejlesztésére.
Ehhez kapcsolódóan Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Fehértó Non-profit Kft. pályázatot nyújtson be a VP6-19.2.1.-32-6-17 kódszámú, „Együttműködésben rejlő lehetőségek a turizmusban” című felhívásra a Sporttábor felújítása tárgyában.
A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem
haladhatja meg a 16.500.000 Ft-ot. ■

Agro manusok
ső forduló feladatainak megoldásával sok új ismeretet szereztünk
a növénytermesztés és az állattenyésztés témakörben. Az induló
kilenc csapatból a döntőbe már
csak négy csapat jutott be.
2018. január 23-án tanulóinknak kreativitásukról, tájékozottságukról kellett számot adni a
játékos feladatok során. Szólá-

III. Agro lányok csapata: Erdélyi Tímea, Faragó Natália, Fazekas Zsófia
IV. Agro manusok csapata: Bodicsi Gábor, Maruzsa Dániel,
Vargacz Bálint.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez! ■ Szöllős Anita, felkészítő tanár

Megváltozik a Háziorvosi
ellátás rendelési ideje
Hétfő 8:00-13:00
Kedd 12:00-17:00
Szerda 8:00-13:00

Csütörtök 12:00-17:00
Péntek 8:00-12:00

Az új rendelési idő február 12-től érvényes.
dr. Székács István, háziorvos
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„Szép Magyar Beszéd” Könyvtárlátogatáson
jártak az ovisok

A kiskunhalasi Bibó István
Gimnáziumban rendezték meg a
„Szép Magyar Beszéd” című versenyt. Iskolánkat Nagy Csenge
6. osztályos tanuló (felkészítője
Stammer József) és Bodicsi Gábor 8. osztályos tanuló (felkészítője Vörös Mária) képviselte. A
területi versenyen egy kötelező

és egy szabadon választott szöveget, kellett felolvasniuk a versenyzőknek. A tét nem volt kevesebb,
mint az országos versenyre való
bejutás. Mindkét tanuló szépen
megállta a helyét. Gábor az előkelő 3. helyezést érte el ezen a rangos megmérettetésen.
Gratulálunk! ■ Vörös Mária

Labor órák
A Kunfehértói Általános Iskola
6. és 7. osztálya 2018. január 9én labor órákon vett részt a Szilády Áron Gimnáziumban, ahova
az iskolabusszal utaztunk. Az első
két óránk fizika volt, ahol a levegő
nyomásásról esett szó. Rapavi Róbert tanár úr sok érdekes kísérletet
mutatott be nekünk a két óra alatt.
Nagyon tetszett, hogy nyugodtan
„pacsálhattunk”, kísérletezhettünk
vízzel, gyertyával, hiszen a labor
kimondottan erre a célra lett kialakítva. A kémia órán Maczkó Kornélia tanárnővel, az oldódást kísérő
energiaváltozásokról tanulhattunk.
Az eredményeket táblázatba foglaltuk, összehasonlítottuk. A földrajz órát Bertalan Gábor tanár úr
tartotta, ennek a szél volt a témája. Végeztünk egy olyan kísérletet
ahol kivágtunk egy kígyót, felraktuk egy hegyes végű hurkapálcikára és a melegítés hatására elkez-

dett forogni. Nagyon élveztük ezt
a tanórát is. Az utolsó óránk biológia volt ahol mikroszkópok segítségével vizsgáltunk, vízben élő apró
állatokat pl: vízibolhát, kerekesférgeket. Andrea tanárnő fogott egy
nagyobb testű állatot és azt óriási
nagyításban nézhettük meg, mert
a labornak van egy modern mikroszkópja. Ilyen kísérleteket nem
csak a mi iskolánkban nem tudunk
elvégezni, de tudjuk, hogy városi
iskolákban sem, mert az általános
iskolák általában nincsenek így felszerelve. Mi csak kicsi állatkákat
kaptunk el, de azokat is nagyon jól
meg lehetett vizsgálni. Nagyon jól
éreztük magunkat minden órán.
Örültünk, hogy elmehettünk, mert
a mi iskolánkban nincsen labor és
sajnos nincs lehetőségünk mindent
ilyen alaposan szemügyre venni. ■
Zámbó Karina és Sarok Rebeka, 7. osztály

Január utolsó napján az Óvoda nagy csoportja látogatott el a
Könyvtárba. Rövid ismerkedés
után, először Holle anyó meséjét
olvastuk fel nekik. Ezt követően
különböző kérdéseket kaptak az
ifjú látogatók, a legügyesebb válaszoló, Herczeg Róbert Dominik,

jutalma pedig egy könyv volt. Bemutattuk a gyermekek számára
kialakított szekciót, majd a könyvkölcsönzés menetével ismerkedhettek meg az ovisok. Reméljük a
közeljövőben beiratkozott olvasóként köszönthetjük őket. ■
Törteli Anita

Vetélkedő a Magyar
Kultúra Napja jegyében

A helyi Könyvtár dolgozói és
segítői az idén a negyedik alkalommal rendezték meg az immáron hagyományosnak nevezhető
Magyar Kultúra Napi vetélkedőt az általános iskolások számára. A diákok minden évben egy
adott tematika mentén megrendezett játékos verseny formájában ünneplik meg a Kölcsey Ferenc Himnuszának elkészültéhez
(1823. január 22.) kötött kulturális ünnepet. Idén a magyar feltalálók és találmányaik témakör
szellemében kellett a gyerekeknek különböző mozgással járó,

kirakás és kvíz-jellegű feladatokat megoldaniuk, amire összesen
mintegy negyven tanuló jelentkezett, főleg az alsó tagozatból.
Minden résztvevő apró ajándékokban részesült, és a jól megérdemelt tortát is mindannyian
megkóstolták. A vetélkedőt végül
a Csillagok nevű csapat nyerte
meg, a csapat tagjai a következőek voltak: Lajkó Levente, Tolnai
Csenge, Madácsi Fruzsina, Varró
Lilla, Dobos Petra, Erdélyi Bence, Tóth Dominik, Czifra Bianka, Bankos Marcell, Rontó Nóra.
Gratulálunk nekik! ■
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Interjú Müller Norbert, ifjú vőféllyel
Idén először kunfehértói résztvevője is volt a Kiskunhalason megrendezésre kerülő Vőfélytalálkozónak
és Lakodalmas Estnek. Településünket Müller Norbi képviselte.
Hogyan kaptál meghívást a Vőfélytalálkozóra és ott mi volt a
feladatod?
A találkozóra Nagy István hívott meg, aki szintén vőfély. Vele a második lagzimon találkoztam, ott látott meg „munkában”.
Az est igazából egy nagy bál volt,
ahol összesen tizenhatan voltunk
vőfélyek. Feladatunk egy rövid, frappáns bemutatkozás volt,
majd interjúkat és nyilatkozatokat adtunk. Ezt követte a zenéstáncos szórakozás, több mint
négyszáz vendéggel.
Hogy lett belőled vőfély?
Egy régi barátommal sokat ugrattuk egymást, hogy az esküvőjén majd én leszek a vőfély. Ez
addig-addig ment, hogy végül
tényleg engem kértek fel, én pedig örömmel fogadtam el azt.
Volt kitől tanulnod?
Abszolút nem. Nem ismertem
akkor még egyetlen másik vőfélyt
sem. Sőt előtte vendégként is
mindössze három lakodalomban

voltam egész életemben, ebből
is kettőn még kisgyerekként. Így
nem volt más választásom, mint
az interneten kutakodni. Szerencsére a mai világban már van elég
ehhez kapcsolódó online tartalom, amikből lehet tanulni.
Hány lakodalomban működtél
már közre?
Tavaly nyáron kezdtem a szakmát. A már említett baráti esküvőn
kívül még egyben vettem részt, így
összesen kettőnél tartok.

Mi egy vőfély szerepe? Milyen
feladatokkal jár?
Ami biztos, hogy elég összetett
feladatai vannak egy vőfélynek.
Irányítani a vendégeket, a zenekart, a fotóst, a pincéreket, egyszóval mindenkit. Emellett szórakoztatni a megjelenteket, esetleg
játékokat játszani, verseket mondani. Bár ez utóbbiakat már az
egyéni igényekhez kell igazítani.
Azt, hogy mennyi munkája van
valakinek egy este, nagyobb részt
attől is függ, hogy mi az, amit
kérnek, elvárnak tőle. Hangadó
legyen az ember, vagy inkább ceremóniamesterként kicsit visszafogottabb szerepet szánnak neki. Épp ezért nincs is előre megírt
forgatókönyvem vagy koncepcióm. Igyekszem a műsort az aktuális igényekre szabni.
Hogyan szoktál felkészülni az
adott eseményre?
Ahogy az előbb említettem, a
legfontosabb, hogy az legyen a
műsor tartalma, amit a házasodó pár kér tőlem. Először is öszszeülünk és megbeszéljük, hogy
mik az elképzeléseik, sokszor tanácsot is kérnek tőlem. Összességében átbeszéljük, hogy ők mit
szeretnének és, hogy mit tartunk

jó, illetve rossz ötletnek. Ezek
után állítok össze egy menetrendet. Ha pedig időközben van
még valami változás, könnyen
módosíthatunk a dolgon.
Ez a rövid idő alatt, mi volt a
legemlékezetesebb pillanat, ha
volt ilyen?
Sok jó pillanat volt az eddigi két
lakodalmon. Nehéz lenne most
kiemelni egyet belőle, mert igazán lehet élvezni az egész estét.
Szereted csinálni?
Igen szeretem. Bár még nem vagyok túl rutinos, így eléggé szoktam izgulni, főleg a rendezvény
elején, de ahogy telik az idő és
oldódik a vendégsereg, úgy válok
én is egyre lazábbá. Az a rész már
nagyon élvezetes tud lenni.
Hosszú távra tervezel?
Igen, mindenképp szeretném
folytatni a dolgot a jövőben.
Nem azt mondom, hogy főállásban akarom/fogom ezt csinálni,
de mindenképp várom a felkéréseket a jövőben is. ■
Lukács Tamás
Norbi elérhetőségei:
telefonszám: 30/619-6884
e-mail cím:
mullernorbert93@gmail.com

TÁJÉKOZTATÓ

A Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének tájékoztatása az iroda elérhetőségéről, illetve a Választási Információs Szolgálatról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot működtet.
Az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a
választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendelet 9. § 1) bekezdés szerint a HVI
vezetőjének nevét, a választási iroda helyiségének címét, telefonszámát, e-mail címét és fax számát a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
A Helyi Választási Iroda vezetője: Kristóf Andrea jegyző
A Helyi Választási Iroda vezetőjének helyettese: Bodó Szilveszterné
A Helyi Választási Iroda címe:
6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Telefon: 77/507-100
E-mail: kfto.jegyzo@kunfeherto.hu
A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.
Telefon: 77/507-100
* Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek, átjelentkezés, mozgóurna igénylés
* Jogi információ, szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak fogadása, eskütétel, oktatások szervezése
Az információs szolgálat hétfőtől-csütörtökig 7.30 órától 16.15 óráig, pénteken 7.30 órától 13.00 óráig áll a választópolgárok rendelkezésére, illetve a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig hívható a megadott telefonszámokon. ■ Kristóf Andrea HVI vezető
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FELHÍVÁS!
A Kunfehértó KSE tisztelettel kéri azokat a vállalkozásokat, akiknek van
társasági adó (TAO) fizetési kötelezettségük, hogy segítsék az Egyesület
munkáját az adójuk felajánlásával.
Az adófelajánlás a vállalkozásoknak nem jelent plusz terhet, sőt a felajánlott adó után jóváírás vehető igénybe, azaz csökken a fizetendő társasági adó összege!
Az adófelajánlás technikai kérdéseivel kapcsolatban kérjük keressék Ficsór Bélát, a (30) 911-6635-ös telefonszámon.
Megjegyzés: a társasági adó (TAO) felajánlás nem egyezik az 1%-os felajánlással. A társasági adóból történő felajánlás a társas vállalkozások, cégek részére ad lehetőséget támogatás biztosítására elsősorban sportegyesületek részére, még az 1%-os felajánlás a magánszemélyek személyi jövedelemadó (SZJA) bevallásához köthető,
amivel szintén sportegyesület vagy bármilyen más civil szervezet és az egyházak támogathatók!

Újabb díjjal jutalmazták
Kozma Anitát
XI. Farsangi futás 2018
Búcsúztassuk együtt a telet Kunfehértón!

Barcsay Jenő végrendeletében
fogalmazta meg egy díj és egy tanulmányi jutalom létrehozását a
Magyar Képzőművészeti Egyetem berkein belül. Az idei évben Kozma Anita vehette át a
Barcsay Jutalom fődíjat. A zsűri olyan munkákat jutalmazott,

amelyekben az elemző szemléletmód, a művészet hagyományos formáit újraértelmező gondolkodás, azaz Barcsay Jenő
szellemiségéhez kapcsolható törekvések voltak érzékelhetőek. ■
forrás:
http://www.mke.hu/node/37896

Pótszilveszter az
Idősek Klubjában
A szokásoknak megfelelően
idén is Pótszilveszterrel nyitotta
meg az évet a kunfehértói Idősek
Klubja. Január 18-án közel huszonöt fő beszélgetéssel és tánccal köszöntötte 2018-at, a talp-

alávalót Greksa József művész úr
szolgáltatta. A szórakozási lehetőség mellett az esemény fő célja,
hogy enyhíteni tudjuk a klubtagok magányosságát és elszigetelődését. ■ Madácsi Erzsébet

Időpont: 2018. február 24.
Gyülekező: 8.30 Sporttábor
Rajt: 9.00
Távok: 300 m, 2500 m és 5000 m
Jelentkezés és információ:
Patocskai Tamásnál a 30/4618372
számon vagy a
Farsangi futóverseny
Kunfehértón
facebook oldalon
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Döntőt játszott Kiskunhalason az U11-es korosztály
A Kunfehértó KSE ifjú focistái a Bozsik program keretében
megrendezésre kerülő teremlabdarúgó tornán vettek részt január 27-én a kiskunhalasi „Buborékban”. A tornán két korosztály
csapata vett részt, a 9-10 éves fiúkból álló U11-esek és a 11-12
évesekből álló U13-asok. Először
az U11-esek léptek pályára, ahol
a résztvevő hat csapatot két csoportra osztották. A csoportmecscsek során az első ellenfél Kecel
csapata volt, ahol 4-0-ás győzelmet arattak a fiúk. A góllövők FiKunfehértó KSE U11-es és U-13-as
csór Gergő (2), Faragó Roland és
csapata a kiskunhalasi buborékban
Rontó Péter voltak. A következő
meccsen a „papíron” jóval erő- meccsen Bíró Sándor góljával helyezettjével, Kiskunmajsa csasebb kiskunhalasi Szilády RFC 1:0-ra nyertek a mieink, így ők patával a döntőt! Itt sajnos már
volt az ellenfél, ahol egy szoros játszhatták a másik csoport első megmutatkoztak a fáradtság je-

lei és az erősebb játékosállománnyal rendelkező Kiskunmajsa
akarata érvényesült, akik 5-0ra nyertek. A második hely így
is nagyon jó eredménynek számít, hisz a csoportmeccsek során jóval nagyobb települések
csapatait győzték le a mieink. Az
U11-esek után az U13-asok következtek, ahol már jobban megmutatkozott a különbség a nagyobb csapatok javára. Mivel itt
kevesebb csapat indult nem voltak csoportmeccsek, mindenkimindenkivel játszott. A három
lejátszott meccsből sajnos három vereséget szenvedtek a fiúk,
viszont Kecel ellen megszületett
a becsületgól, melyet Faragó Róbert szerzett. ■ Ficsór Béla

Ovis farsang
február 16.,
péntek délután
2018 február 23. (péntek)
14-17 óráig

ok
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Programok:
• Jelmezes felvonulás, verseny
- témája: országok, népek, nemzetek
• Süti sütõ verseny
• Osztályok elõadásai
• Kézmûves foglalkozás
• Játékok
• Zene-tánc
• Tombola: 100 Ft,
zsákbamacska 150 Ft
• Étel- ital- büfé

(é

Helyszín: Sportcsarnok

Tombolához és zsákbamacskához
felajánlásokat szívesen fogadunk!

Sok szeretettel várunk mindenkit

További részletek hamarosan!
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Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8.
Közérdekû információk
Tel.: 06/77/507-100
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő:
Posta
Hétfő: 07.30-12.00 és 12.45-16.15 Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön
Kunfehértó Szabadság tér 9.
Szerda: 12.45 - 16.15
13.00-15.00 Terhes tanácsadás
Tel.: 77/407-060
Péntek: 07.30 - 13.00
Tanácsadás: 77/407-540
Tanyagondnok
Háziorvosi ellátás
Fogorvosi ellátás
Horváth István
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Székács István
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Tel.: 06/30/6196880
hétfő, szerda 08.00 – 13.00
Kedd: 13:00-18:00
kedd, csütörtök 12.00 – 17.00
Szerda: 8:00-13:00
péntek 08.00 – 12.00
Víziközmű
Tel.: 77/407-103 vagy 06/30/2490979 Péntek: 8:00-13:00
Társulat
Telefonszám: 30/297-2473
Kunfehértó Béke tér 3.
Gyermekorvosi ellátás
Tel.: 06/77/407-065
Fogorvosi Magánrendelés
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Kunfehértó Rákóczi u. 26.
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Kedd, Péntek: 07.30-12.00
Tel.:
06/30/2198386
Hétfő: 11:30-13:00
Szerda: 13.00-18.00
Rendel: Dr. Böszörményi József
Kedd: 7:15-8:45
péntek 15.00 - 17.00
Szerda: 15:00-16:00
Művelődési Ház és Könyvtár
szombat 09.00 - 11.00
Tanácsadás és betegrendelés
Kunfehértó Béke tér 3.
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00
Tel.: 77/407-065
G
yógyszertár
Telefonszám: 30/278-5298
Nyitva tartás:
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy Sze- Kunfehértó Szabadság tér 11.
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Tel.:06/77/407-012
der I. utca 1. 16:00-8:00 között, hétRendezvény esetén külön
Nyitva tartás:
végén 24 órás ügyelet
nyitvatartással.
Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
Telefonszám: 77/742-575
pénteken 08.00-12.00
HTKT SZSZK
Védőnői szolgálat
Rendőrség
Gondozási Központ
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Kunfehértó Szabadság tér 10.
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 06/30/5114421
Tel.: 06/20/5396730
Tel.: 77/407-506
Védőnő : Sarok Zsófia
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls. Részlegvezető:
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls. Madácsi Erzsébet
fogadóóra
Tel.: 06/20/5395617
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00
Kedd: 13.00-14.00 -ig

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

munkatársa

folyamatos elérhetőséggel:

Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:
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: 20/422-6730
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 2018-ban, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot.
Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor Ifjúsági Klubjában mi megoldjuk programját.
Gondolja át! Mindent egy helyen.
Horti Norbert vállalkozó Tábor utca 27.
Tel.:06/70/3404540
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Köszöntő
Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!
KÖSZÖNTJÜK
Rádi Lászlót
a Rákóczi u. 43-ban,
aki január 13-án
ünnepelte 81.

Horváth Istvánnét
a Rákóczi u. 72-ben,
aki január 21-én
ünnepelte 82.

Tüske Mihálynét
a II. körzet tanya 125-ben,
aki január 13-án
ünnepelte 81.

Szabó Bélánét
a Jókai u. 19-ben,
aki január 24-én
ünnepelte 84.

Doppler Ingolf Clitot
a IV. körzet tanya 15/Aban, aki január 14-én
ünnepelte 82.

Rabb Sándort
a Petőfi u. 63-ban,
aki január 25-én
ünnepelte 80.

Árki Istvánnét
a II. körzet tanya 59-ben,
aki január 19-én
ünnepelte 84.

Vancsik Ferencet
a Rózsa u. 6-ban,
aki január 28-án
ünnepelte 90.

Csillag Pált
a Dózsa György u. 7-ben,
aki január 20-án
ünnepelte 81.

Hunyadi János Istvánnét
a Nádor u. 2-ben,
aki január 29-én
ünnepelte 80.

. oldal
Anyakönyvi Hírek
Született:

Csanádi Hunor Gábor 2018.01.03. An.: Kárpáti Krisztina
Turán Hanna 2018.01.16 An.: Szabó Adrienn
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
az újszülötteknek és az anyukáknak is!

Elhunytak:

Dr. Kazinczi Ferenc (szül.: 1950)
Csicsák Györgyné (szül.: 1952)
Jónás Erika (szül.: 1961)
Budai Kálmánné (szül.: 1929)
Gyenizse Zoltán (szül.: 1955)
Trója Ferencné (szül.: 1933)
Horváth Mihályné (szül.: 1927)
Őszinte részvétünk!

Molnár Péter Pálnét
a IV. körzet tanya 23-ban,
aki január 30-án
ünnepelte 81.

születésnapját.
Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási
gépek és klímák javítását, karbantartását.

Nagy László
háztartási gépszerelő

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

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
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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 személyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!
A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámának megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség lenne rá. _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfehértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.
______________________________

2018. február

Tájékoztatás

Dr. Maruzsenszki József járási főállatorvos 2018.01.01. napjától Dr. Tóth
Anna, hatósági állatorvost bízta meg az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. ■
Dr. Tóth Anna telefonos elérhetősége a következő:
70/902-2862

Helyesbítés
A Kunfehértói Kalauz XXIV. évfolyam 1. számában a helyi Vöröskereszt karácsonyi adományosztásának egyik támogatója helytelenül Kádár Jánosként jelent meg, de Kádár Péter volt a támogató.
Továbbá a Vöröskereszt helyi csoportja utólag is szeretné megköszönni a Pinceboltnak a karácsonyi csomagok elkészítését! ■

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha
2018-ban 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

K

Kunfehértói

alauz

www.kunfeherto.hu

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

2018. február
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Interjú Hajmáné Szokol Sarolta,
kunfehértói fényképésszel
Bizonyára sokan találkoztak
már a facebookon az SZ S Photo
névvel, de kevesen tudják, hogy Saci Kunfehértón él családjával. Ő
mesél magáról és a munkájáról.
Ha jól tudom nem a környékről
származol. Mesélnél arról, hogy
vezetett az út Kunfehértóra?
Egy dél – somogyi kis faluból,
Babócsáról származom. A szombathelyi Tanárképző Főiskolára jártam, ahol német tanárként
diplomáztam, de sohasem tanítottam. Egy budapesti osztrákmagyar alapítványi iskolában
(Osztrák-Magyar Európaiskola)
voltam iskolatitkárnő hat évig.
Ez idő tájt ismertem meg a férjem, majd első gyermekünk születése után már Oroszlányban éltünk, négy évig, és csak ez után,
2011-ben költöztünk Kiskunhalasra (férjem eredetileg kiskunhalasi). 2016 őszén teljesült a
nagy álmom, ugyanis akkor készült el itt, a kunfehértói tanyánkon a saját műtermem, majd tavaly július elején végre a mellette
lévő kis házunk is kész lett, úgyhogy azóta itt is lakunk. A hely

nagy előnye, hogy a tanya és
környéke is nagyon jó helyszín
a fényképezéshez, így egy fotózás során kinti és benti képeket
is könnyen tudunk készíteni. A
falut nagyon szeretem, sokat fotózom a tóparton is.
Hogyan kerültél kapcsolatba a
fotózással? Milyen indíttatásból
kezdtél el fényképezni?
Az egész akkor kezdődött, amikor gyermekeink megszülettek.
Róluk szerettem volna minél
szebb fotókat készíteni. Megkaptam az első tükörreflexes gépemet, és elindult a lavina. Az
alapokat privát oktatás keretein belül Mészáros Zsuzsannától sajátítottam el, akinek képei
és egyedi látásmódja a mai napig nagy hatással vannak rám.
A későbbiekben különböző tematikájú fotós tanfolyamokon,
workshop-okon igyekeztem, és
igyekszem ma is fejlődni, ezért
minden évben időt szakítok arra,
hogy a legjobbaktól tanulhassak.
Lassan négy éve már, hogy főállásban a fotózással foglalkozom.
Milyen sikereket értél el a
szakmában?

Dubai

A fotózás egy nagyon összetett
dolog. Bár nagyon sok múlik a
technikai tudáson, felszereltségen és látásmódon, legalább ennyit számít a kommunikáció,
egy könnyed, jókedvű légkör kialakítása a fényképezés során.
Fotópályázatokon nem szoktam

indulni, mert ahhoz nem tartom
elég jónak a képeimet, de ez nem
is célom, mivel számomra a legfontosabb a megrendelőim véleménye, elégedettsége. A legnagyobb elismerés pedig az, hogy
évek óta visszajárnak. Számos
olyan pár van, akikkel a jegyes
fotózásukkor találkoztam először, aztán jött az esküvő, a
kismama, újszülött,
a gyermekük egy
éves fotózása, majd
a kistestvér. Így tulajdonképpen végig
tudom kísérni egy
család életét hosszú
éveken keresztül, és
akár baráti viszony
is ki tud alakulni. Ez
nagy öröm számomra. Szeretem az embereket, különösen
a gyerekeket. Ők
nagyon őszinték és
rögtön megérzik, ha
valaki csak színlelt
kedvességgel közeledik feléjük.
Mi a kedvenc
témád?
95%-ban embereket fotózom, legyen
az kismama, újszü-

12. oldal
lött, baba, családi, gyermek vagy
felnőtt portré, esküvő fotózás.
Igazándiból nincs különösen
kedvenc témám, de azt nagyon
szeretem, ha van lehetőségem kicsit „kreatívkodni”, új dolgokat
kipróbálni. Boldog vagyok, ha
pozitív visszajelzést kapok, miközben én magam folyamatosan elégedetlen vagyok a munkáimmal. Ez a fura kettőség hajt
előre.
Melyik helyszín volt számodra
a legkülönlegesebb az eddigi pályád során?
A legemlékezetesebbként a külföldi fotózások jutnak először
eszembe. Fotóztam már esküvőt
Olaszországban (Toszkánában),
Görögországban és Dubaiban is,
de persze hazánkban is vannak
csodás helyek. Tavaly nyáron
például az egyik párom kreatív
fotózását a Kolon-tónál készítettük el, ahol a Nemzeti Park őre,
„Moha” kalauzolt minket, és a
képek egy része az Ő csónakjával készült el.
És mi volt a legnagyobb
kihívás?
A legnagyobb kihívás egy dubai munka volt, amikor is a meg-
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rendelő úr egy csütörtöki napon
elhatározta, hogy öt nappal később, a dubai nyaralásuk alatt
egy tengerparti, szimbolikus esküvővel lepi meg mit sem sejtő
kedvesét. Itt nemcsak a fotózás
volt a feladat, hanem tulajdonképpen az egész napot le kellett
szervezni, beleértve a ceremóniát is. Tehát Máthé Zita kolleganőmmel mindösszesen 5 napunk volt arra, hogy mindent
megszervezzünk, kiutazzunk és
előkészítsünk. A tengerparti fogadalomtétel után az egész napot együtt töltöttük, fotóztunk
a szállodában, a Miracle Gardenben, ami egy hatalmas virágos
kert, és persze naplementekor
a sivatagban is. Nem mondom,
hogy nem volt fárasztó, és néha
extrém körülmények és nehézségek is felmerültek, de végül minden jól sikerült, a pár elégedett
volt. ■ Lukács Tamás
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