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A szél, ha hűvös éjszakákon
Lehűti mámoros fejem,
A te hideg, utolsó csókod,
Az jut eszembe én nekem.
Hiába száll agyamra mámor,
S virrasztok annyi éjszakát,
Mindig érzem annak a csóknak
Halálos, dermesztő fagyát.
Ajkad akkor tapadt ajkamra
Utólszor...aztán vége volt...
Talán tavasz sem volt azóta,
Az egész világ néma, holt...
Mikor a szél fülembe súgja ,
Hogy csóknak, üdvnek vége van,
A sírból is életre kelnék:
Zokognék, sírnék hangosan.
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Országos futás érintette településünket

A Kaszárnyafutás elnevezésű
sportrendezvény egyik állomása volt október elején Kunfehértó. A Honvéd Sportegyesületek
Országos Szövetsége együttműködve a Magyar Honvédséggel, a

sport eszközeivel tisztelgett a 170
éves Magyar Honvédsereg megalakulása, illetve a Magyar Honvédség katona hősei előtt. A futásra október 5-én és 6-án került
sor Magyarország teljes területén,
a szimbolikus jelentőséggel is bíró,
összesen 1848 kilométeres távon.
A kezdeményezésben résztvevő
katonák községünk területére is
befutottak, akikhez a helyi általános iskola két osztálya is csatlakozott. Nálunk a Szabadság téri „Új
világ született” emlékműnél álltak
meg. Itt köszöntötte őket Huszár
Zoltán polgármester, majd Kunfehértó Község nevében egy szalagot

kötött a honvédek emlékzászlójára.
A katonák pedig a rövid ünnepség
keretén belül, tisztelgés mellett, egy
koszorút helyeztek el az emlékműnél. A frissítő ásványvíz elfogyasztását és a kötetlen beszélgetést követően a sportmenet továbbhaladt
Jánoshalma irányába. ■

A Kaszárnyafutásról
Az emlékfutást a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (Hososz) kezdeményezte. Az esemény sikeres lebonyolítását
a Honvédelmi Minisztérium, valamint a HM Védelmi Igazgatási Főosztálya és a Magyar Honvédség támogatta, megvalósításában pedig tizenhét honvéd sportegyesület vett részt. A kétnapos
sportrendezvényen részt vevő futók 28 útvonalon 170 település 235 emlékhelyét koszorúzták meg. A futás egy kerékpártúrával egészült ki, amelyen a kerékpáros résztvevők 25 települést
érintve, a futókkal együtt érkeztek október 6-án a pákozdi Katonai Emlékparkba. Szimbolikus jelentősége van azoknak a számoknak, amelyek a kétnapos emlékfutást jellemzik, hiszen a 19
megye és a főváros alakulataitól, valamint a sportegyesületektől
érkező futók összesen 1848 kilométert, míg a kerékpárosok 170
kilométert teljesítettek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc az idén 170 éves Magyar Honvédség születését is jelenti
egyben, hiszen szeptember 29-én emlékezett az ország a pákozdi
csata évfordulójára, amikor is a frissen megalakult honvédsereg
első győzelmét ünnepelhette. Szabó István, honvédelmi államtitkár így szólt a Kaszárnyafutás megnyitó ünnepségén a honvédelmi Minisztérium parkolójában: „A sport összeköti az embereket.
Akik részt vesznek az emléktúrán egy nagyon szép sportélménnyel gazdagodnak. Továbbá összeköti a honvédséget és a magyar
társadalmat, hiszen reményeink szerint közel 1500 iskolás csatlakozik majd a programhoz. Valamint összeköti a múltat és a jelent, az elmúlt idők hős magyar katonáit és a jelenkor honvédeit.” (forrás: honvedelem.hu)

Megújult az ebédlő bútorzata
mosdók, a burkolatok és a teljes tetőszerkezet, csaknem húsz
millió forintból. Ennek folytatásaként sikerült most az általános iskola Menő Menza pályázatának keretében kicserélni

A helyi önkormányzat még
2016-ban döntött úgy, hogy
saját erőből újítja fel az iskolai
ebédlő épületét, melynek ál-

lapota akkor már tarthatatlan
volt. A szinte teljeskörű beruházás keretében újultak meg a nyílászárók, a konyhai helységek, a

az ebédlő komplett bútorzatát
is. Az új asztalok és székek vidám hangulatot kölcsönöznek
a gyerekek étkezőjének, melyeket nagy örömmel vettek a birtokukba. ■

Újabb beruházás
indul a faluban

Október utolsó napjaiban került
aláírásra Huszár Zoltán polgármester és a kivitelező képviselője
által a TOP -3.2.1-16-BK1-201700015 „Intézmények energetikai
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korszerűsítése” pályázat keretén
belül az Óvoda és a Művelődési Ház felújításának kivitelezési
szerződése. Napokon belül elkezdődhet a beruházás. ■

Falugyűlést tartott
az Önkormányzat
Idén október végére került meghirdetésre a szokásos Falugyűlés, amely nagyfokú érdeklődésre tett szert, sok helyi lakos tette
tiszteletét a koraesti eseményen.
A megjelenteket Huszár Zoltán
polgármester köszöntötte, majd a
hagyományoknak megfelelően ismertette a két falugyűlés között
elhunytak névsorát, akikre egyperces néma csenddel emlékeztek, ezután pedig településünk legifjabb tagjait, a bő egy év alatt
született gyermekeket köszöntötte. Ezt követően a meghívott vendégek rövid tájékoztatójára került
sor melynek keretében számolt be
munkájáról Dr. Aladics Sándor jogosult állatorvos, Szabó Imre körzetvezető falugazdász, Madarász
József körzeti megbízott, Mátyus
Zoltán a Kiskunsági Víziközmű
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, Versegi László a Kunság-Ha-

las Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és Szabó
József településmérnök, a településképi rendelet megalkotója. A
tájékoztatókat követően a jelenlévőknek lehetősége volt kérdéseket
is intézni a szakemberekhez.
Végezetül Huszár Zoltán polgármester tartotta meg az ilyenkor szokásos beszámolóját az Önkormányzat múlt évi munkájáról.
Ennek keretében tért ki a pályázati eredményekre és a folyamatban
lévő beruházásokra, tájékoztatott
az önkormányzati költségvetés állásáról, a kötelező feladatok ellátásáról, a képviselő-testület aktív
munkájáról, a szociális ellátásokról és a civil szervezetek támogatásáról is. A részletes beszámolót
követően már több kérdés nem
hangzott el, így a polgármester a
megjelenést megköszönve bezárta
a Falugyűlést. ■
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Összefogott a falu

Sajnálatos módon augusztus
utolsó hetében a lángok martalékává vált egy kunfehértói családi ház.
A tűzvészben szinte teljesen megsemmisült a család otthona. Már
az oltásban is segédkeztek helyi lakosok, majd szinte azonnal gyűjtésbe is kezdtek. A helyi Vöröskereszt használati tárgy gyűjtése is
rendkívül sikeres volt, de a Kunfehértóért Közalapítvány jótékony
célú közadakozásra felhívása példaértékű eredményeket ért el. Az
adományokat a közalapítvány külön az erre célra létrehozott bankszámlájára lehetett utalni, a készpénzadományokat pedig a faluban
három helyen, így a Polgármesteri Hivatalban, a COOP üzletben és

a Pinceboltban lehetett elhelyezni.
Az összefogásnak köszönhetően
október 15-ig összesen 1.400.000
Ft adomány gyűlt össze, amely
Pesti Lajos és fia részére Kurgyis Gábor, a Kunfehértóért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke és
Huszár Zoltán polgármester közreműködésével került átadásra. A
Kunfehértóért Közalapítvány Kuratóriuma és Kunfehértó Község
Önkormányzata ezúton is köszönetét fejezi ki a lakosság és a kunfehértói vállalkozók által nyújtott
önzetlen segítségért. Az adományozásra továbbra is lehetőség van
a Kunfehértóért Közalapítvány
10402568-50526884-78571000
számú számlájára való utalással. ■

Újabb rangos elismerésben
részesült Mészáros Blanka
A kunfehértói származású színésznő, Mészáros Blanka négy másik társával együtt kapta meg a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet
kategóriában. A Prima Primissima
Alapítvány és a kategória mecénása,
a Takarék Csoport elismerését öttagú
zsűri ítélte oda, amelynek tagjai: Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Eszenyi
Enikő színművész-rendező, a Vígszínház igazgatója, Káel Csaba
rendező, a Müpa vezérigazgatója, Máté Gábor színművész-rendező, a Katona József Színház igazgatója, valamint Orlai Tibor színházi producer, az Orlai Produkciós Iroda alapító igazgatója. Az idén
tizedik alkalommal átadott, kétmillió forinttal járó díjra 30 évesnél
nem idősebb művészeket jelölhettek színházak, szakmai és érdekképviseleti szervezetek. Az idei évben 64 jelölt közül választotta ki
a szakmai zsűri a díjazottakat. ■ (forrás: szinhaz.hu)
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Történész tartott előadást
Pintér István történész ezredes tartott előadást a Művelődési Házban az 1956-os forradalomról és szabadságharcról.
Az érdeklődő helyi lakosokból és
diákokból álló közönség nagy figyelemmel hallgatta végig a történelmi összefoglalót, melynek
keretében a szakember kitért az
előzményekre, az 1956-os októberi eseményekre, valamint azok
végkimenetelére és utóéletére is.
Az előadáson a történelemkönyvekből jól ismert tényeken túl,
több érdekesség és vitatott tényező is megvilágításba került. A
prezentációt korhű felvételek, és
korabeli résztvevők videóbeszámolói tették még hitelesebbé. ■

Október 23-i ünnepség
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Tematikus rajzpályázat
díjkiosztója

Kunfehértó Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-BK1-201600030 számú, Kunfehértó Község
központjának csapadékvíz elvezetése” című – nyertes pályázatához kapcsolódóan rajzversenyt
hirdetett “Éltető víz – Védjük
közösen!” címmel a Kunfehértói
Általános Iskola tanulói és a Mo-

solyvár Óvoda óvodásai számára.
Az eredményhirdetés előtt Baics
Tamás környezetvédelmi szakember tartott előadást a víz fontosságáról, a csapadékvíz gyűjtéséről és felhasználásáról. Az előadás
igen interaktívra sikerült, a gyerekek számos kérdést tettek fel a témával kapcsolatban. ■

A rajzpályázat eredményei:

A kunfehértói diákok színvonalas műsorukkal méltó módon emlékeztek meg 1956-ról.
Részletek az ünnepségből:
„1945 áprilisában véget ért
a II. világháború. Az ország
romokban hevert. A magyar
nép óriási erővel látott hozzá
a haza újjáépítéséhez. Az országot megszálló szovjet csapatok segítségével azonban
olyan emberek kerültek hatalomra, akik rútul becsapták a
népet.
Függetlenséget,
szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította az embereket. A falusi
emberektől elvették a festményeiket, állataikat. A városi
munkásoknak igen nehéz volt
a megélhetésük. Az értelmiség
nem mondhatott igazat. Aki
az igazságtalan rendszer ellen
szót emelt, azt megfélemlítették, vagy elvették a szabadságát, börtönbe csukták.

Mert olyanokat éltünk meg, amire
ma sincs ige...
Amit mi átéltünk, emberek,
Amit nem érthet aki nem érte meg,
Amire ma sincs szó, s tán az nem is
lehet más
Csak zene, zene, zene, olyan mint a
tietek.
Hol zsarnokság van,
Ott zsarnokság van
Nemcsak a puskacsőben,
Nemcsak a börtönben.
Ott zsarnokság van
Az óvodában
Az apai tanácsban,
Az anya mosolyában,
Abban, ahogy a gyermek
Idegennek feleget:
Tányérban és pohárban,
Az ott van az orrban, a szájban,
Hidegben és homályban
Szabadban és szobában...
Az elégedetlenség, az elkeseredés, a szabadságvágy az 1956. október 23-ai felvonással kezdődött,
és a magyar forradalomhoz vezetett.” ■

Középső csoport:
1.Dobos Luca
2.Czifra Dorina
3.Dorcsák Dorina

2.osztály:
1.Darányi Brendon
2.Ujvári Viktor
3.Tóth Hanna

Nagycsoport:
1.Patocskai Tamás
2.Patyi Norina
3.Rántó Kincső

3.osztály:
1.Szabó-Csanádi Márton
2.Taskovics Máté
3.Rántó Gyöngyvér

1.osztály:
1.Taskovics Bence
2.Huszár Anna Sára
3.Bata Vanessza

4.osztály:
1.Ficsór Gergő
2.Tósaki Réka
3.Faragó Roland
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Pályaorientációs nap
a Hivatalban

A helyi Általános Iskola kisdiákjai pályaorientációs nap alkalmából látogatták meg Polgármesteri Hivatalunkat. A
hivatal jegyzője, Kristóf Andrea vezette körbe Őket a különböző irodákon és elmondta, hogy melyik tisztviselőnek

mi a feladata, mit kell nap
mint nap elvégeznie. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták az ismertetőt, mely beszélgetésnek a végén Huszár
Zoltán polgármester is hozzáfűzött pár gondolatot az elmondottakhoz. ■

A Magyar Népmese Napja

2018. szeptember 28-án tanórai
keretekben emlékeztek meg a kunfehértói diákok a Magyar Népmese Napjáról. 2005-ben a Magyar
Olvasástársaság felhívással fordult
mindazokhoz, akiknek fontos a
népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon
ahhoz a kezdeményezéshez, amely
szerint szeptember 30-a – Benedek
Elek születésnapja – legyen a népmese napja. Ennek a napnak a cél-

Világ Gyalogló Nap
A világ 82 országa, köztük
Magyarország is csatlakozott a
World Walking Day elnevezésű
programhoz. Gyalogolj velünk
és barátaiddal az ország 122
helyszínén, éld át a mozgás örömét és élvezd a természet szépségeit a Világ Gyalogló Napon!
Erre bátorítanak a World Walking Day kiötlői és hazai szervezői. A rendezvénysorozat cél-

ja, hogy a lehető legtöbb embert
mozgósítsa a rendszeres testmozgás érdekében. Ehhez a
mozgalomhoz társult a Kunfehértói Általános Iskola is, melynek keretében 117 tanuló és
14 pedagógus sétált október 3án délután a faluból a tópartra. Kellemes időben mozogtunk
együtt és tettünk testi és lelki
egészségünkért! ■
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ja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével
foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind
a magyar, mind más népek meséi
felé. Az iskola népmese-választása idén Mátyáshoz kapcsolódott,
mert Mátyás emlékév is van. A
mesehallgatás mellett a gyerekek
Mátyás királlyal „fényképezkedtek”. ■
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Az állatok világnapja

Az állatok világnapját 1931
óta ünneplik minden esztendőben Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentjének emléknapján,
október 4-én. A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint
nemcsak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük,
s már a tizenharmadik század
elején azt hirdette, hogy mindent
szeretnünk kell, ami körülvesz
minket, legyen az élő vagy élettelen. A világnapon ma már nem
csak a vadon élő, hanem minden
állat védelmére felhívják a figyelmet. A haszonelvűségnek sok állat esik áldozatul, a kedvtelési
állattartás pedig nem mindig ala-

pul a felelősségen. Magyarországon például évente több százezer
„kedvenc” állat válik kóborrá. Ha
minden nap október negyedike lenne, sokkal több figyelmet
fordítanának az emberek az állatokra, s talán nem kellene annyi
ártatlan életet kioltani, vagy nyomorúságos körülmények között
tartani. Nemcsak az állatok világnapján, de a hétköznapokban
sem szabadna elfeledkeznünk a
bennünket körülvevő természetről, és az élőlényekről.
Iskolánk tanulói ezen a délutánon elhozhatták házi kedvenceiket az iskolába és bemutathatták
társaiknak. ■

Látogatás az Egészségházban
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Állatok világnapi
rajzverseny eredményei

1. helyezett:
Balázs Lilien 2. osztály
Rántó Gyöngyvér 3. osztály
Erdélyi Fanni 6. osztály
2. helyezett:
Szűcs Renáta 2. osztály
Tósaki Réka 4. osztály
Szász Csenge 6. osztály

3. helyezett:
Ambrus Boglárka 1. osztály
Darányi Brendon 2. osztály
Patocskai Csenge 4. osztály
Rontó Nóra 3. osztály
Erdélyi Laura 6. osztály
Gratulálunk
a helyezetteknek!

Ismét sikeres volt
a hulladékgyűjtés

Az iskola vöröskeresztes szakkörének tagjai látogatást tettek
a kunfehértói Egészségházban,
ahol az ott dolgozók munkájával ismerkedtek meg. Védőnőnk, Sarok Zsófia mutatta be a
helységeket, azok berendezését
és eszközeit. Mesélt a munkájáról és az érdeklődő fiatalokat
bevezette a csecsemőgondozás mélhetőleg az egészségügyi páalapjaiba is. Tanulóink nagyon lya is felkeltette néhányuk érélvezték a foglalkozást, és re- deklődését. ■

Idén ősszel is hatalmas mennyiséget, összesen 8321 kg papírt és
162 kg PET palackot gyűjtöttek
össze a tanulók és az őket segítő felnőttek, ismerősök, amely rekord mennyiséget jelent, összesen
négy konténernyi papírt szállított
el a szolgáltató. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki valamilyen
formában támogatta gyermekeket,

és külön köszönet az Arany Kapu
Zrt.-nek a mérési lehetőségért.
Az osztályok közötti gyűjtőverseny végeredménye:
Alsó tagozat: I. 2. osztály, II.
3. osztály, III. 4. osztály, IV. 1.
osztály.
Felső tagozat: I. 5. osztály, II. 6.
osztály, III. 7. osztály, IV. 8. osztály. ■
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Látogatás a Waldorfban

Október elején Huszár Zoltán polgármester tett látogatást
a Borostyán Waldorf Iskolában,
ahol Bullás Erika, osztálytanító
vezette körbe az intézményben.
Erika megmutatta az udvart, a
két osztálytermet és a könyvtárat, majd a beszélgetés a napköziben folytatódott. Itt mesélt a
magáról a Waldorf-pedagógiáról, elmondta, hogy miben más

Mihály napi bátorságpróba

Még szeptember végén tartották a Waldorf iskolások a Mihály napi bátorságpróbát a kunfehértói iskola udvarán. Az
alapító tanár és másodikos osztálytanító, Bullás Erika nyitotta
meg a Bátorságpróbát, amelyből
megtudhattuk, hogy az emberek
által őrzött jóság kövét egy sárkány elrabolta. Szent Mihály az,
aki útnak indult, hogy legyőzze
a sárkányt és ezáltal a jóság uralkodjék a Földön. Mihály a bátorság képviselője: nem hátrál meg,
bátran szembenéz feladatával és
az ellenhatalmat belső lelki erejéből le tudja győzni.
A gyerekek két csoportot alkottak (1. és 2. osztály) és az osztálytanítóik kíséretében a hat állomás mindegyikén kaptak egy
kis fehér követ, amennyiben si-

Epochafüzet

az a hagyományos állami oktatáshoz képest és úgynevezett
epochafüzeteket is mutatott,
amelyeket a diákok a tanulás
során maguk készítenek el. Továbbá mesélt a mindennapokról, arról, hogyan zajlik az élet
az iskolában és a jövőbeni terveikről is, miszerint évről-évre
szeretnék bővíteni mindenkori
első osztállyal az intézményt. ■
(a Waldorf pedagógiáról részletesebben a szeptemberi számban olvashattak – a szerk.)

Almaszedés

keresen megoldották feladatai- Az Alma-Kert Szövetkezet, valamint Bányai Gáborné Krisztina
kat. A feladatok között volt ro- jóvoltából a waldorfos gyerekek több kosárnyi hatalmas, ízletes alzoga hídon való átkelés, kirakó, mát szedtek a halasi almáskertben, míg a program végén egy traktosárkány legyőzése, pikkelyek el- ros kocsikázásban is részesültek. ■
csenése az alvó sárkányról, sárkány etetése varázsgesztenyével,
hogy jobbá váljon, illetve meg
kellett menteniük az elrabolt
királylányt.
A kis kövek végül egy kosárba kerültek és győzedelmeskedett a jó, ugyanis a mérleg másik serpenyőjében lévő sárkány
fekete szívénél nehezebbek voltak. A gyerekek Mihály napi
éneke után a jutalom sárkányfarok torta volt, amelyet jóízűen
és megérdemelten fogyasztottak
el. A bátorságpróba zárásaként
pedig örömmel röptették meg a
saját, kézzel készített sárkányaikat az udvaron. ■

Élet a Waldorfban
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Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8.
Közérdekû
Tel.: 06/77/507-100
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő:
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
Hétfő: 07.30-12.00 és 12.45-16.15 fogadóóra
Szerda: 12.45 - 16.15
Kedd: 13.00-14.00 -ig
Péntek: 07.30 - 13.00
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön
Háziorvosi ellátás
13.00-15.00 Terhes tanácsadás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tanácsadás: 77/407-540
Rendel: Dr. Székács István
hétfő, szerda 08.00 – 13.00
kedd, csütörtök 12.00 – 17.00
péntek 08.00 – 12.00
Tel.: 77/407-103 vagy 06/30/2490979

Gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Hétfő: 11:30-13:00
Kedd: 7:15-8:45
Szerda: 15:00-16:00
Tanácsadás és betegrendelés
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00
Telefonszám: 30/278-5298
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy Szeder I. utca 1. 16:00-8:00 között, hétvégén 24 órás ügyelet
Telefonszám: 77/742-575
Védőnői szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia

Fogorvosi ellátás
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Kedd: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-13:00
Telefonszám: 30/297-2473
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
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információk
Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9.
Tel.: 77/407-060
Tanyagondnok
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Tel.: 06/30/6196880
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: Bozóki Katalin
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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Ünnepváró Adventi Bazár
a Borostyán Waldorf Iskolában
Kunfehértó, Úttörő tér 8.

- kézműves ajándéktárgyak vására,
- reformbüfé,
- teaház,
- egész napos játszóház,
- kézműveskedés kicsiknek,
- adventi koszorú és gyapjú angyal készítése
felnőtteknek,
- karácsonyfadíszek készítése szalmából,
- előadások
- a leendő 1. osztályos tanító bemutatkozása
- a jelenlegi osztályok bemutatkozása

. oldal

Mobiltelefon szerviz

A jánoshalmi Gsm Centrum (Jánoshalma, Rákóczi F. u. 8.) szervizfelvevő pontot nyitott Kunfehértón a Réce u. 1. szám alatt (Üdülőterület)
Rövid határidővel, kedvező áron vállaljuk:
• Telefonok szakszerű javítását,
• GPS navigációk frissítését.
Szervizfelvétel: személyesen a fenti címen, telefonon egyeztetett
időpontban!
Igény esetén a helyszínen felmérjük a javítás várható költségét, illetve házhoz szállítjuk a megjavított készülékét (500 Ft kiszállási
díj ellenében).

Tel.: 06-70/319-6807

2018. december 1.
11:00 – 17:00
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
Horváth Károlyt
Törteli Lajos Lászlót
a II. körzet tanya 67-ben,
a Fő utca 12-ben,
aki október 11-én
aki október 14-én
ünnepelte 85.
ünnepelte 88.
Dudás Sándornét
a Rákóczi u. 106-ban,
aki október 25-én
ünnepelte 88.

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

Nagy László

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

születésnapját.

Anyakönyvi Hírek
Születtek:
Katus Martin 2018.10.04. a.n.: Kis-Kurgyis Krisztina
Hájas Bence. 2018.10.26. a.n.: Murányi Anikó
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk az újszülötteknek és az anyukáknak is!
Elhunytak:
Patyi Lajos (1955)
Sindely Györgyné (1957)
Őszinte részvétünk!

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.
                                        ______________________________

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
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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
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Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív
Program Kunfehértón

A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (továbbiakban: RSZTOP) keretében a szegénység csökkentése érdekében
racionalizált, különösen a gyermekekre összpontosító intézkedések
végrehajtására kerül sor. A projekt
keretében az Európai Unió Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási
Alapjának finanszírozásával és Magyarország kormányának társfinanszírozásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság élelmiszert
és alapvető fogyasztási cikkeket tartalmazó csomagokat juttat el a kedvezményezett járásokban élő, több
kategóriába tartozó rászoruló személyek részére:
* Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok
számára: intézményi étkeztetésben
nem részesülő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, 0 és
3 éves kor közötti gyermeket nevelő
családok, valamint az olyan háztartásban élő, várandós anyák (a magzat 3 hónapos korától) életminőségének javítása érdekében, amelyben
aktív korúak ellátására jogosult személy él. Továbbá 7-14 éves korú
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek részére. A szegénységben élő gyermekek
esetében olyan hiányzó fogyasztási cikkek nyújthatók, mint például babacsomag, ruházati termékek,
a gyermek életkorának megfelelő
könyvek és készségfejlesztő játékok,
tisztálkodó és mosószerek.
* Élelmiszersegély biztosítása szociálisan rászoruló megváltozott
munkaképességű, valamint rendkívül alacsony jövedelmű időskorú személyek számára. A jogosulti körbe tartoznak a rokkantsági

vagy nyugellátásban részesülő, továbbá időskorúak járadékában részesülő személyek, amennyiben
legfeljebb a mindenkori nyugdíjminimum 130%-ának megfelelő havi
jövedelemmel rendelkeznek (a jövedelmet személyenként vagy háztartáson belül számolva kell meghatározni, és a támogatott számára
kedvezőbb, vagyis alacsonyabb értéket kell figyelembe venni). A tartós bentlakásos ellátást igénybevevő
személyek azonban nem részesülhetnek támogatásban.
Kunfehértón a 0-3 év közötti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
2018. februárjától kapnak minden
hónapban adományt. Településünkön eddig négy gyermek részesült a támogatásban, jelenleg pedig
három gyermek kapja a csomagokat. A 7 és 14 év közötti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek júliusban
és augusztusban jutottak adományhoz, összesen tizenhatan.
A megváltozott munkaképességű személyek Kunfehértón évente
négy alkalommal részesülnek az adományban. Nekik eddig két ízben történt településünkön osztás a Gondozási Központban, ahol 29 fő kapott a
támogatásból.
A rászoruló családok az adományokat alapvetően Kiskunhalason
vehetnék át a megadott időpontokban és helyszínen. Azonban az
érintettek általában nem tudják
megoldani a kiskunhalasi átvételt,
ezért a Családsegítő Szolgálat meghatalmazás útján szokta átvenni és
kijuttatni az érintett családoknak a
10 kilogrammos csomagokat a Tanyagondnoki Szolgálat segítségével.
■ Nagy István
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Horgász-, és halászléfőző verseny a tóparton
Az őszi eseményt a Kunfehértó Előre Horgász Egyesület és a
Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület október 6-án
rendezte meg a kunfehértói Tófürdő területén. A megmérettetésre 18 csapat jelentkezését
tudtuk fogadni, a versenypálya
befogadóképessége ugyanis enynyit tett lehetővé. A horgászcsapatok már reggel elfoglalták helyeiket, akik a délelőtt folyamán
egészültek ki főzőmestereikkel, szakácsaikkal, majd a közös

ebédre meghívott vendégeikkel.
A horgászverseny kora délelőtt
vette kezdetét, míg ezzel egyidejűleg a vízparton elkészültek

a halászlevek is. A kéttagú zsűri – Sós Dezső és Hári Tibor –
akkurátusan értékelte a leveket, melyeket arany,- ezüst,- és
bronzmedállal, illetve oklevéllel

díjaztak. Kiemelten értékelték
a helyi termékeket is használó szakácsokat, mert fontosnak
gondoltuk azt is, hogy minél
több helyben megtermelt alapanyag kerüljön a halászlevekbe.
A zsűri így kiemelte OraveczSzabó Tímea házi paprikakrémjeit, Odrobina Zoltán házi kenyerét és a Dorcsák Sándor
vezette csapat saját készítésű
halászlé tésztáját. A kunfehértóiak közül aranyérmes halászlevet főzött Ragadics Norbert,

nyen összesen közel száz kilogramm halat zsákmányoltak a
kétfős csapatok. Az összetett első helyet – mindössze 30 dkg
különbséggel – az Ökördi Ádám,
Kocsis Márk alkotta csapat húzta be, Grácz Fecó aranyérmes
halászlevével a háttérben. A második a Bogdán Bálint, Bogdán

pata terelte szákba (3865 grammos amúr).
A versenyt követően a csapatok családjukkal, barátaikkal fogyasztották el a finom halászleveket, a rendezvény – a csodás
környezetben, kellemes őszi
napsütésben – jó hangulatban
zárult.

József alkotta csapat lett, Bognár Zoltán bronzérmes halászlevével kiegészülve. A harmadik
helyen a Molos-csapat ért célba: amíg Molos Tamás és Molos
Dominik 13.355 gramm halat
horgászott össze, addig id. Molos Tamás aranyérmes halászlevével járult hozzá a dobogóhoz.
A legnagyobb halat a legkisebb
horgászunk, Ocskai Erik és csa-

A visszajelzések alapján úgy
tűnik, hogy volt igény egy nagyobb léptékű gasztronómiai
és szabadidős közösségi rendezvényre, a kifogott egy mázsa hal
pedig azt igazolta, bizony van
hal a fürdőtóban.
A szervezésben és a megvalósításban sokan részt vállaltak, segítségüket ezúton is nagyon köszönöm! ■ Sarok Krisztián

Szabó László és Grácz Ferenc, a
zsűri ezüst medállal díjazta Odrobina Zoltán, Ragadics Csaba,
Fekete Noémi és Csanádi István

főztjét, míg bronzéremmel térhetett haza Dorcsák Sándor és
Burai Zoltán.
Azonban a horgászok is kitettek magukért. A horgászverse-
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Rendhagyó technikaóra a Váriban
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári
Szabó István Szakképző Iskola tanműhelyében jártak rendhagyó technika órán a helyi általános iskola diákjai. A gyakorlati tan-

órán szerszámokkal és gépekkel, illetve azok
használatával ismerkedhettek meg a gyerekek. Az óráknak még három alkalommal
lesz folytatásuk. ■

