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Községi közéleti havilap XXIV. évfolyam 1. szám

„Hej, mostan puszta ám igazán a puszta!
Mert az ősz olyan gondatlan gazda:
Amit a kikelet
És a nyár gyűjtöget,
Ez nagy könnyelműen mind elfecsérli,
A sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. „

2018. január Ára: 120 Ft

Nyertes pályázatok

Advent Kunfehértón

Karácsony előtti utolsó héten örömmel értesültünk róla,
hogy az egész éves feszített munka meghozta gyümölcsét,
ugyanis mindhárom beadott TOP-os pályázatunkat támogatásra alkalmasnak ítélték, így összesen 270 millió forintos
pályázati támogatást nyert el községünk.
A TOP-3.2.1-16 kódszámú felhíváson az Óvoda és a Művelődési ház energetikai korszerűsítésére, a TOP-3.1.1-16 kódszámú felhíváson belterületi kerékpárút építésére, a TOP-1.4.116 kódszámú felhíváson mini bölcsőde kialakítására nyertünk
támogatást.
Néhány héttel korábban pedig arról kaptunk tájékoztatást,
hogy az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című felhíváson a Jánoshalma által vezetett konzorcium tagjaként községünknek 40 millió
Ft támogatási rész jutott, melyet különféle egészséges életmóddal,
közösségfejlesztéssel kapcsolatos programokra és eszközökre fordíthatunk. Így például óvodai tánc- és úszásoktatásra, baba-mama
masszázs tanfolyamra, különféle sportprogramokra, Szülők
Klubja előadássorozatra és szülés-felkészítő tanfolyamra.
Pályázati sikerekben gazdag új évet kívánunk! ■

2017-ben több rendezvényünk
is változásokon ment keresztül és
így történt ez az Adventtel is. Egyfelől a szervezők a rendezvény régi-új helyszínén, a Sportcsarnokban igyekeztek „Adventi Udvar”
hangulatot teremteni, másfelől újra az Általános Iskola segítségével és közreműködésével került
az esemény megrendezésre. A díszítés csütörtökön megkezdődött,
ekkor kerültek fel a karácsonyi fények és dekorációk, az óriási karácsonyfát, pedig pénteken állították be a Fehértó Non-profit Kft.
dolgozói. A fára került díszeket, a

helyi Óvoda csöppségei és az Iskola tanulói készítették.
Az eseményt Huszár Zoltán,
polgármester nyitotta meg, majd
az ovisok egy rövidebb, az iskolások pedig egy hosszabb hangvételű műsorral kápráztatták el a
közönséget. Az osztályok zenés,
táncos, dalos produkcióit az irodalmi színpadosok gondolatai,
szavalatai tették egésszé. Gratulálunk a gyerekeknek az előadásokhoz, és óriási köszönet a pedagógusoknak, akik összeállították
és betanították ezt a színvonalas
műsort. Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Ezt követően vette kezdetét az
ilyenkor megszokott szeretetvendégség, melynek keretében ingyenesen lehetett fogyasztani az este
hátralévő részében a kelt kalácsot,
a sült almát, a sült gesztenyét, a
mézeskalácsot, a szendvicseket és
a meleg teát. A szervezők e sorok
keretében is szeretnék megköszönni, a vendéglátásban közreműködők segítségét többek között a helyi Vöröskereszt önkénteseinek és
Fodor Gyuláéknak is.
Miután mindenki megkóstolta a
finomságokat, a színpad környékére elsősorban a gyerekeket várta
vissza Szarvas Panni és Kis Dávid
egy zenés-éneklős interaktív mű-

sorra. A gyermekek lelkesen ugrálták őket körbe és énekelték velük a
jól ismert karácsonyi,- és Mikulásdalokat, amit végül maga a Télapó
is meghallott, mert mindenki nagy
örömére érkezett meg szaloncukorral teletömött puttonyával.
A Kiskunhalasi Városi Vegyeskar Kamarakórusa egy rendkívül
színvonalas, szép és megható műsorral készült, zongorán őket Kovács Márton kísérte.
Az estét pedig a Fourtissimo zenekar bámulatos koncertje zárta.
A Kuna testvérekből álló együttes
rendkívüli hangulatot teremtett a
csarnokban maradt maroknyi közönségének. Szemmel látható volt,
hogy a zenészek és hallgatóság is

nagyon élvezte a bő egy órás előadást. Bánhatja, aki nem várta meg
az est fénypontját.
A rendezvény egész ideje alatt
színes adventi vásár várta az érdeklődőket, illetve a Holdruta
Egyesület kézműves foglalkozása
keretén belül lehetett karácsonyfa díszeket készíteni és mézeskalácsot dekorálni. A helyi Vöröskereszt szervezésében pedig

mézeskalács-szépségverseny került meghirdetésre, ennek eredménye a következőképpen alakult: 1.
Tegzesné Farkas Györgyi, 2. Tegzes Réka, 3. Tóth Zoltánné.
A szervezők hálás köszönetet
mondanak mindenkinek, akik munkájukkal segítették a rendezvény lebonyolítását és a megjelenteknek,
pedig hogy újra együtt zárhatta a
falu közössége az évet. ■
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Önkormányzati hírek A Fehértó Non-profit Kft.
Kunfehértó Község Önkormányzata a szociális tűzifa támogatás
2017. évi pályázata keretében összesen hatvan családot tudott támogatni. A juttatás egy részét már a Fehértó Non-profit Kft. dolgozói térítésmentesen eljuttatták a jogosult személyeknek, a kiszállítást 2018. januárjában fogják folytatni.
A 2017. évi Bursa Hungarica pályázat feltételeinek négy felsőoktatásban részt vevő hallgató felelt meg, így őket 150.000,- forint értékben tudja támogatni az Önkormányzat. ■

A helyi Vöröskereszt karácsonyi adományosztása

2018. évben tervezett
rendezvényei
2018.02.17. 		
2018.05.20. 		
2018.07.12-14. 		
2018.08.04. 		
2018.09.22. 		
2018.11.09-10. 		
2018.12.14. 		

KunfehérTor
Falunap
Fehértone Fesztivál
Családi Nap
Szüreti Nap
Márton Nap
Advent

A szervezők a változás jogát fenntartják! ■

Karácsony az Oviban

A Magyar Vöröskereszt kunfehértói alapszervezetének idén
is sikerült karácsony előtt élelmiszer,- és édességcsomagokat
ajándékozni a községben élő rászoruló családok számára. A csomagokat a szervezet képviselői,
és segítőik személyesen vitték
el a családokhoz. A Vöröskereszt önkéntesei által összegyűjtött pénzösszeget helyi cégek és
magánszemélyek egészítették ki.
Köszönjük a segítséget támogatóinknak és a helyi Vöröskereszt

önkénteseinek.
Támogatóink: Aranykapu Zrt.,
Extractum Pharma Zrt., Fehértó Non-profit Kft., Kunfehértó Község Önkormányzata, Illés Gáborné, Kádár János, Mérai
Imre, Szalai László. És további
magukat megnevezni nem akaró lakosok.
A kihordásban segédkezett:
Horváth István, Horváth Mihály, Lajkó Ferenc
Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat! ■

December 18-án, hétfőn ünnepeltük a karácsonyt a Mosolyvár Óvodában. Ünnepi hangulat, várakozás, készülődés előzte meg ezt a napot,
amely végre elérkezett. A három csoportban külön-külön díszítettek fát
a gyermekek és az óvó nénik. A különböző finom falatok és a fa alá került sok új játék mosolyt varázsolt a gyermekek arcára. A játékokat most
is a Rosszcsontok Alapítvány hozzájárulásával vásároltuk. Köszönjük
Idén is sikerrel zárult a Fehértó Non-profit Kft. és a Magyar Vöröske- mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta alapítványunkat. ■
reszt által meghirdetett helyi cipősdoboz akció. A Vöröskereszt önkén- Harnóczi Erzsébet
tesei segítségével átadásra kerülő csomagok sok gyermek arcára csaltak mosolyt.

Karácsonyi jótékonysági akciók

Ahogy 2005 óta minden évben, az Aranykapu Zrt. képviseletében
Kurgyis Gábor idén is nyolc családban, tizenhat gyermek karácsonyát
tette szebbé a Gondozási Központ segítségével. Az érintett gyermekek
összesen 100.000 Ft értékben kaptak egyénre szabott ajándékokat.
A Gondozási Központ „Segíts, hogy segíthessünk!” felhívására öt felajánlás érkezett a lakosság részéről, így öt rászoruló számára sikerült
adományukkal segíteni. Az intézmény nevükben is szeretne köszönetet mondani önzetlenségükért, és egészségben, boldogságban gazdag
Új évet kívánni! ■
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Utolsó gyertyagyújtás

2017. december 22-én, a téli szünet előtti utolsó tanítási
napon ünnepélyes keretek között meggyújtottuk a negyedik
adventi gyertyát. A szülők is
meglepetéssel készültek tanuló-

inknak, és mindenkit megajándékoztak egy édességcsomaggal.
A gyerekek öröme így már valóban kiteljesedhetett, akik 2018.
január 8-ig élvezhették a téli szünetet. ■ Németh Mónika

Mikulás napján
Budapesten

2017. december 6-án Budapestre utazott iskolánk ötven
diákja. Nagyon változatos, élményekben gazdag kirándulás
volt: első utunk a Parlamentbe vezetett, ezt követően pedig
a Halászbástyára mentünk fel,
ahol gyönyörködhettünk a csodálatos panorámában, illetve a
nemrég felújított Mátyás templomban. A Lurdy Házban a Mikulás jegyében egy nagyon aranyos filmmel vártak bennünket,
a vetítés végén minden gyermek
egy Mikulás sapkát és hozzáillő
csomagot kapott.
A korai napnyugta már a
Vörösmarty téren talált bennünket, ahol egy kis kötetlen
sétálással élvezhettük a hagyokerült program végeztével teli mányos adventi vásárt. Jouloputtonnyal érkezett meg a Mikulás és szétosztotta a gyerekek
között a jól megérdemelt ajándékokat. ■ Németh Mónika

Mesemondó verseny

Hagyományainkhoz híven Mikulás napi mesemondó versenyt
tartottunk az Általános Iskolában. Főként magyar népmeséket
hallhattunk az alsó tagozatos diákok előadásában. A tanulók becsületesen felkészültek a megmérettetésre, bátran kiálltak és
elkápráztattak minket az előadásaikkal. A zsűrire várva télapós dalokat énekeltünk és jól
szórakoztunk a 4. osztály vidám
énekes-táncos műsorán. A jól si-

2018. január

A verseny végeredménye:
1. Szabó Anna Viktória
2. Rafai Marcell
3. Patocskai Csenge
Különdíj: Tósaki Réka

pukki, az egyetlen igazi finn
Mikulás idén decemberben már
tizenhatodik alkalommal érkezett Magyarországra, így őt is
láthattuk egy színpadon.
A nap végén még jutott idő arra, hogy autóbuszunkkal végigmenjünk a karácsonyi fényekben pompázó Andrássy úton,
s egy tiszteletkört tegyünk a
Hősök terén. Megköszöntük
Némethné Fazekas Erika tanárnőnek a szervezést, idegenvezetőnknek, Hegedűs Istvánnak a hangulatos kalauzolást,
majd élményekkel feltöltekezve értünk vissza Kunfehértóra,
ahol főutcánk karácsonyi fényei
biztosították, hogy ne szálljon
el az adventi hangulat. ■
Stammer József

Negyedikesek
az óvodában!

Az idén is, mint minden évben,
a negyedik osztályosok, Mikulás
napja előtt ellátogattak az óvodásokhoz, hogy műsorral kedveskedjenek nekik. December
4.-én izgatottan vártuk, hogyan
fogják fogadni a picik, a sokat
gyakorolt, zenés, mesés összeál-
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lításunkat. Mindenki nagyon figyelt, tapsolt és mi is élveztük
az előadást. A műsor végén apró
meglepetést adtunk és kaptunk
is. Köszönjük szépen! ■
A Kunfehértói Általános Iskola 4. osztálya és Sívóné Fodor
Ágnes osztályfőnök

Prózamondó verseny
az iskolában

. oldal

Mikulás kupa

Ha jön a Mikulás, akkor az Iskolában focikupa van (volt)! Az
alsó és felső tagozatosok is összemérték tudásukat. Szuper
hangulatban, szabálytalankodások nélkül zajlott mind a két
kategóriában a verseny. A labda sokszor megrengette a hálót.
Ráadásul az alsósoknál olyan
szoros verseny alakult ki, hogy
a végén hetes rúgásokkal kellett
eldönteni a végeredményt.
Gratulálunk minden játékosnak! Nagyon ügyesek voltatok,
csak így tovább!
Köszönet illeti továbbá a bírói
feladatot ellátó Gyetvai József
tanár bácsit és a nyolcadik osztályból önként jelentkező szervezőket, segítőket: Szanyi Zsanettet, Faragó Natáliát, Fazekas
Zsófiát, Hegedűs Ramónát és
Bodicsi Gábort, hogy közreműködésükkel ilyen gördülékenyen

zajlott le ez a mindenki által várt
esemény. ■ Németh Mónika
Az eredmények:
Alsó tagozat:
I. 3. osztály
II. 4. osztály
III. 2. osztály
IV. 1. osztály
Gólkirály: Faragó Roland; Legjobb kapus: Rontó Péter
Felső tagozat:
I. 8. osztály (fiúk)
II. 6. osztály
III. 8. osztály (lány) és a 7.
osztály
IV. 5. osztály
Gólkirály: Bodicsi Gábor; Legjobb kapus: Bata Zoltán

Padlófelújítás

Intézményünk irodalomkedvelő tanulói minden évben összemérik olvasási készségüket. Már
a bemutatandó prózarészlet kiválasztása is kellemes kötelesség.
A felkészülés, a sok-sok gyakorlás, valamint a verseny izgalma,
a sikeres szereplések egy emlékezetes délutánt eredményeztek
ebben az esztendőben is. ■
Stammer József

5-6. osztályos korcsoport:
I. Nagy Csenge, 6. osztály
II. Szanyi Cintia, 5. osztály
III. Baranyi Réka, 5. osztály
7-8.osztályos korcsoport:
I. Bodicsi Gábor, 8. osztály
II. Szanyi Zsanett, 8. osztály
III. Kecskeméti Ildikó, 7. osztály

December elejére két tantermünk padlóburkolata újult meg.
A fél évszázados parketta helyére
praktikus, könnyen tisztán tartható, és nem utolsó sorban esztétikus

műanyagpadló került. A két tanterem felújítása 700.000,- forintba
került, melyre a fenntartó, a Kiskőrösi Tankerületi Központ biztosított forrást. ■

K alauz

Kunfehértói

. oldal

2018. január

Új testvértelepülésünk, Orom
Orom, falu Szerbiában, a Vajdaságban, az Észak-bánsági körzetben. Közigazgatásilag Magyarkanizsa községhez tartozik.
Magyarlakta település, jelenleg
1935 fő él itt. Orom Helyi Közösség három településből áll,
Orom, Völgyes és Újfalu, de
önkormányzatilag mindegyik
központja Orom. Jelenleg Oromon a kanizsai közigazgatási
szervekhez tartozó Helyi Iroda működik, a Helyi Közösség
pedig bizonyos mértékű autonómiát élvez a törvények által
megszabott hatáskörén belül.
Orom Helyi Közösség jelenlegi
elnöke Lékó Róbert.
Orom elnevezése a Telecskailöszplató keleti nyúlványairól

az évben nagyobb lendületet zői az új vasútállomás meg- oromi kirendeltsége és az
kapott a tanyacsoportok építé- építése és a köré öszszponto- Udarnik Mezőgazdasági Szöse az iskola környékén. Bár a
vasútállomás körül is megkezdődött a tanyavilág koncentrálódása, Orom és Völgyes még
hosszú ideig nem fejlődtek ki
zárt, falusi jellegű településekké, hanem továbbra is szétszórt tanyák maradtak hatalmas beépítetlen területekkel,
ahol az egyes parasztgazdaságok távol estek egymástól.
Közigazgatásilag Orom csak
1948. január 1-én vált önállóvá. Az akkor megalakult Népbizottság hatásköre később,
a járások megszüntetése és
egyéb átszervezések folytán
csökkent. Orom, mint telepü-

suló gazdasági objektumok
voltak. Orom állomás a Szabadka-Zentai vasútvonal legforgalmasabb gócpontja a két
város közötti reláción. Pontosan egyenlő távolságra fekszik
a két várostól, az utasforgalom
is nagyjából arányosan oszlik
meg mindkét irányba.
1952-ben épült fel a szövetkezeti otthon, ez ma is a legjelentősebb épület. Jelenleg
itt működik a Petőfi Sándor
Művelődési Egyesület könyvered, melyet a környék lakos- lési központ az ötvenes évek- tárhelyisége (egyúttal olvasósága már az elmúlt században ben kezdett gyors ütemben terem is), a mozi- és színházis egyszerűen csak Oromnak fejlődni. Ennek jelentős ténye- terem, a szabadkai Hitelbank
nevezett. Orom és környéke
első telepesei túlnyomórészt
magyarok voltak, csak elenyésző számú egyéb nemzetiségű volt közöttük. A magyarok Felső-Magyarországról és
Szeged környékéről települtek ide. A település elnevezése akkor kezdett gyorsan terjedni a köztudatban, amikor
1889-ben felépült a vasútállomás, és ez is az Orom nevet kapta. 1892-93-ban az állomástól keletre (a csantavéri
országút mentén) felépült az
első iskola és még ugyanebben

vetkezet Közösszolgálatának
irodahelyiségei.
1954-ben épült fel a Helyi
Közösség épülete, amelyben a
Helyi Iroda helyiségein kívül a
posta (egy időben a rendőrségi
iroda) is helyet kapott. Az új
egészségház felépítése előtt itt
volt az orvosi rendelő is. Ezen
kívül elkészült az első helyi
jellegű kövesút Orom és Újfalu között.
1958-ban különösen meggyorsult Orom fejlődése, amikor
részben az akkori Mezőgazdasági Birtok, részben a Földműves szövetkezet eszközeiből és
bankkölcsönökből felépültek az
első állami lakások. Ezek után
rohamosan növekedett a magánépítkezések üteme is.
1962-ben a magasfeszültségű villanyáram bevezetése
még jobban meggyorsította a
fejlődést.
1966-ban eljutott a villanyáram Völgyesre is, ezután pedig tovább terjedt a tanyavilágban is. A villanyhálózat
teljes hosszúsága meghaladja a
110 kilométert.
Folytatás a 7. oldalon.
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Új testvértelepülésünk, Orom
Folytatás a 6. oldalról.
1965-ben épült fel az új, korszerű egészségház, amelyben
azóta is, rövidebb kiesésekkel
biztosítva van az állandó orvosi segélynyújtás a lakosság
számára.
1967-ben kizárólag helyi erőből épült fel az oromi új óvo-

da, 1968-ban pedig a völgyesi új
iskola.
1976 óta üzemel a 900 vagon
befogadóképességű gabonaszárító és tároló.
1977-ben létesült a korszerű
központi műhely, melynek elsődleges feladata a legszéleskörűbb
javítási szolgáltatások nyújtása

úgy a köz-, mint a magánszektor
számára. Ebben az évben kezdett üzemelni az üzemanyagtöltő állomás, amely nem csak a
motoros járművek tulajdonosainak jelentett nagy könnyebbséget, hanem megkönnyítette a lakosság fűtőolajjal való ellátását
is. Az új, jelenleg is működő is-

kolát 1979-ben adták át.
Magának Oromnak – mint a
település központjának – ma
körülbelül ezer háztartása van,
ami a háború utáni évekhez viszonyítva óriási fejlődést jelent.
Kanizsa Község települései közül a fejlődés üteme itt volt a
leggyorsabb.

Orom látnivalói
Az oromi szélmalom
Orom környékén a 11 régi szélmalom közül egyedül épen maradt „Bajúsz” szélmalom a Nagy
úton 1869-ben épült, melynek
tulajdonosa Kovács (Lukács) István volt. A malom téglából készült, a vitorlát a szél irányába

hatalmas fa gerendákkal fordították. A malom mellett a tulajdonos nádtetős tanyája helyezkedett el, amely a lakóhely
mellett, mint raktár szolgált.
Működése a hatvanas évekig tartott, utána az épület sorsára lett

hagyva, és a mellé épült tanyát is
lebontották.
1986-ban az oromi Vadászegyesület tulajdonába került az
épület. A szabadkai Műemlékvédelmi Intézet által elkészültek a tervek a szélmalom és a
molnárház revitalizációjára. A

munkálatok változó intenzitással folytak a helyi szervezetek
és a Vadászegyesület rendelkezéseire álló anyagi eszközöktől
függően. Az elképzelés az volt,
hogy az épületet és a molnárházat visszaállítják eredeti állapo-

tába, amely otthont adott volna
a Vadászegyesületnek, a molnárház pedig szálláshelyet is biztosított volna a vadászturizmus
számára. A nyolcvanas évek végén a felújítás elakadt az anyagi
eszközök hiánya miatt, valamint
a Vadászegyesület a régi iskola
épületében kapott otthont a Helyi közösségtől, így már nem voltak érdekeltek a munkálatok további folytatására.

tése is abbamaradt az anyagi fedezet hiánya miatt.
A szélmalom és környéke a Helyi közösség tulajdonába került,
és a tulajdonjogi viszonyok rendezése folyamatban van. Az épület most a People civil szervezetnek ad otthont.

Időközben a szélmalom közelében a Helyi közösség fürdőmedencét épített, és hosszabb távon
a környékét rekreációs parknak
tervezte, azonban ennek fejlesz-

zi. 1958-ban épült téglából, az
égtájak felé tájolva. Előtte ezen a
helyen egy 39 méteres fatorony
állt. ■
(forrás: http://www.orom.org.rs/)

Messzelátó
Térképjel, tájékozódási pont, a
környék legmagasabb részét jel-
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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
Horváth István
Háziorvosi ellátás
Fogorvosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Tel.: 06/30/6196880
Rendel: Dr. Székács István
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Víziközmű
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00 Kedd: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-13:00
Társulat
Tel.: 77/407-103 vagy
Péntek: 8:00-13:00
Kunfehértó Béke tér 3.
06/30/2490979
Telefonszám: 30/297-2473
Tel.: 06/77/407-065
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Gyermekorvosi ellátás
Fogorvosi Magánrendelés
Kedd, Péntek: 07.30-12.00
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Kunfehértó Rákóczi u. 26.
Szerda: 13.00-18.00
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Tel.: 06/30/2198386
Hétfő: 11:30-13:00
Rendel: Dr. Böszörményi József
Művelődési Ház és Könyvtár
Kedd: 7:15-8:45
péntek 15.00 - 17.00
Kunfehértó Béke tér 3.
Szerda: 15:00-16:00
szombat 09.00 - 11.00
Tel.: 77/407-065
Tanácsadás és betegrendelés
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00
Gyógyszertár
Nyitva tartás:
Telefonszám: 30/278-5298
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy Sze- Kunfehértó Szabadság tér 11.
Rendezvény esetén külön
der I. utca 1. 16:00-8:00 között, hét- Tel.:06/77/407-012
Nyitva tartás:
nyitvatartással.
végén 24 órás ügyelet
Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
Telefonszám: 77/742-575
pénteken 08.00-12.00
HTKT SZSZK
Gondozási Központ
Védőnői szolgálat
Rendőrség
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Kunfehértó Szabadság tér 10.
Tel.: 77/407-506
Tel.: 06/30/5114421
Tel.: 06/20/5396730
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
Fehér Istvánnét
a Petőfi u. 44-ben,
aki december 4-én
ünnepelte 84.

Horváth Jánosnét
a II. körzet tanya 35-ben,
aki december 11-én
ünnepelte 98.

Zentai Istvánnét
az Ady E. u. 6-ban,
aki december 4-én
ünnepelte 81.

Dora Józsefet
az Óvoda u. 7-ben,
aki december 14-én
ünnepelte 84.

Zentai Istvánt
az Ady E. u. 6-ban,
aki december 11-én
ünnepelte 84.

Kohán Juliannát
a Rákóczi u. 59-ben,
aki december 23-án
ünnepelte 80.

Dr. Szép Imrénét
a Rákóczi u. 100-ban,
aki december 11-én
ünnepelte 85.

Körmendi István Imrét
a Rákóczi u. 3-ban,
aki december 24-én
ünnepelte 90.

. oldal

Asszonybál Januárban –
Figyeljétek a plakátokat!

Magyar Vöröskereszt
Kunfehértói Alapszervezete

születésnapját.

Anyakönyvi Hírek
Született:

Unczorg Eszter 2017.12.14. an.: Farkas Bettina
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
az újszülöttnek és az anyukának is!

Elhunytak:

Nácsa János Krisztián (szül.: 1981)
Őszinte részvétünk!
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. _____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Kunfehértói
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Ross 400 Club
Termelési Díj
ünnepélyes átadója

Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfehértói 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
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
2017. december 7-én az Aviagen
Kft. meghívásának eleget téve, Szalai László és felesége sétahajózással
egybekötött vacsorán és díjátadón
vett részt.
Az Aviagen egy baromfi tenyésztő
cég nagyszülő és szülőpár naposcsibéket forgalmaz vásárlóinak világszerte több, mint száz országban.
A Ross a világ első számú broiler
csirke tenyésztő márkája, az iparág

K
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egyik legismertebb neve. Olyan termékcsalád, amely az ügyfelek számára minden igényt kielégít, első
osztályú genetikai,- és termékteljesítményt, továbbá átfogó globális
forgalmazói hálózatot kínál.
Az 2017-es évben tizennyolc hazai termelő részesült ebben a díjban, amellyel a kiváló termelési
eredményeiket ismerik el. Gratulálunk! ■
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
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Mikulás
az Idősek Klubjában

Hagyományokhoz híven, december 7-én az Idősek Klubjába is ellátogatott a Télapó.
Az összejövetel alkalmából közel 100.000,-Ft értékben része-

sült ajándékban negyvenkilenc
klubtag. Mindezt a novemberben megrendezett Nyugdíjas
Találkozó bevétele tette lehetővé. ■

11. oldal

Sörfesztiválból
Fehértone Fesztivál

Az eddigi “Kunfehértói Sörfesztivál” elnevezés több szempontból technikai akadályokba
ütközött, a folytatás érdekében
szükség volt névváltoztatásra. A
szervezők mindig is fontosnak
tartották Kunfehértó településhez és a tóhoz való kötődésüket,

így a “Fehértone Fesztivál” névre
esett a választásuk. A “Fehértone” magyar-angol szójátékból fakad, utalva a település, a tó és a
zene szeretetére. További hírekkel, információkkal és fellépőkkel hamarosan jelentkezik a Fehértone Fesztivál csapata. ■
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Nordic Walking

A 2017. év utolsó túrájának
megszervezésére december 2-án
Kunfehértón került sor. A résztvevők száma 8 fő volt, a megtett táv pedig 12 km, Kunfehértó - Erdőszél - Kunfehértó
útvonalon.
A 2018. évben is folytatódik
a különböző nehézségi fokú (5-

2018. január

Gratulálunk

Kaszap Károly és Meggyesi Sándor József, tíz éve dolgoznak Kun6 km, 10-12 km, 20 km távol- fehértó Község szolgálatában. ■
ságú) gyalogtúrák, illetve kerékpártúrák sorozata.
Szeretettel várjuk minden új
túrázni vágyó személy jelentkezését! Telefonszám: 36/704525156. ■
Horváthné Csillag Erzsébet,
Nordic Walking instruktor

Extra kedvezményes bérlet
a Fehértone Fesztiválra

2018. január 31-ig EXTRA AKCIÓS ÁRON, CSAK 5000 Ft-ért
kapható a 3 napos fesztivál bérlet, amely grátiszként tartalmazza a
vasárnapi strandbelépőt is! ■

Nagy sikert aratott a
karácsonyi dekoráció

