www.kunfeherto.hu

K

Illyés Gyula:
Csöpög a hólé

unfehértói

Cseppre csepp, csöpög a hólé
sűrűn már az ereszen,
gyöngyfüggöny leng a ház hosszán,
hajladozik fényesen.
Minden ház egy tündérkastély,
csupa ékszer, csupa disz,
gyémántos a kazal, boglya,
még a kutya óla is.
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Átadták a fényjelző
berendezést
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Hamarosan épülhet
az új piac

Január 23-án a Fehértó Nonprofit Kft. irodájában aláírásra
került a piac beruházás kivitelezési szerződése. A megállapodást
a Kft. részéről Patocskai Tamás
ügyvezető, míg a kivitelező részéről Babud László írta alá.
A tényleges építési munkálatok előtt azonban először a terület előkészítésének, és a régi
épületek bontásának kell meg-

történnie. A volt Gumis Műhely belső udvarát már kitisztították a Kft dolgozói, illetve a
hátsó melléképület lebontására
is sor került januárban. Február
első napján pedig az utcafronton található főépülettel folytatódtak a bontási munkák. Ezt
követően a kivitelezés várhatóan március közepén kezdődhet
meg. ■

Továbbra is gőzerővel
folynak a munkák a faluban

2018. január 24-én, csütörtökön átadásra került a kiegészítő fényjelző berendezés a kunfehértói vasúti átkelőnél. Az
utolsó ellenőrzéseket, beállításokat és adminisztratív feladatokat követően a MÁV Zrt. szakemberei, a Magyar Közút Zrt.
képviselője és Huszár Zoltán
polgármester jelenlétében került
sor az első próbaműködtetésre,

majd a végleges beüzemelésre.
A MÁV Zrt. képviseletében Balogh Sándor nyugalmazott osztályvezető, a szegedi pályavasúti
területi igazgatóság biztonságtechnikáért felelős szakembere
tájékoztatta településünk vezetőjét az új berendezés technikai
feltételeiről, működési mechanizmusáról és a kezelőszemélyzet oktatásáról.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk a fénykiegészítésnek
köszönhetően a sorompó lezárásának megkezdését, valamint záródását és zárva tartását (a teljes
felnyitásig) két egymás mellett
levő, felváltva villogó piros fény
jelzi mindkét oldalon. A fénykiegészítés ugyan a lezárási időt
nem rövidíti, de a sorompó lezárását kiegészítő vizuális jelzés
miatt a közúton közlekedők biztonságérzetét, illetve a mechanikus teljes csapórudas sorompó
lezárásának megfigyelését nagyban javíthatja. ■

Az Óvodában folyamatosan
zajló nyílászáró csere mellett
január végén a Művelődési
Házban is megkezdődtek a
munkálatok. Itt a felső szintet már be is fejezte a kivitelező, illetve ezen kívül a fűtéskorszerűsítést is folytatták a
szakemberek. ■
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Önkormányzati rövidhírek

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
idei első testületi ülésén hozta meg a 2019. évre vonatkozó legfőbb
költségvetési döntéseit. Elfogadásra került a Fehértó Non-profit
Kft. üzleti terve, benne a pénzügyi tervvel, a várható bevételekkel
és kiadásokkal, a szervezeti felépítéssel, a feladatellátás részleteivel
és a főbb fejlesztési tervekkel. Ezen kívül a testület főösszegekkel elfogadta az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletét is. Az
összevont mérleg részletesen tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat is, benne a Fehértó Non-profit Kft. közfeladatellátási támogatásával, illetve a Mosolyvár Óvoda és a Polgármesteri Hivatal költségvetését érintő részletekkel.
A korábban elfogadott településképi arculati kézikönyv után megalkotásra várt a településkép védelméről szóló rendelet. A rendeletben meg kellett határozni a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, illetve a védelem megszüntetését, a településszerkezet,
településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, a településképi követelményeket. A rendeletet Szabó József, okleveles településmérnök készítette el, amelyről január 21-én lakossági fórumot is
tartott. A rendeletet a Képviselő-testület januári ülésén fogadta el.
Kunfehértó Község Önkormányzata részt vesz az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Víziközművek energiahatékonyságának
fejlesztése tárgyában kiírt pályázatán, melynek célja, a víziközművek részét képező többségében elavult eszközök, energiatakarékos
eszközökre, berendezésekre történő cseréje. Kunfehértó tekintetében ez egy SP30-5 szivattyú beszerzésére vonatkozik, mely az
egyik ivóvíz kút ellátását biztosítaná. A pályázat lebonyolítását a
Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. vállalja, ezért az Önkormányzat konzorciumot hoz létre a Víziközmű-Szolgáltatóval a pályázat adminisztrációs és egyéb feladatai ellátására. Az Önkormányzat biztosítja a beszerzéshez szükséges nettó 335.736,- Ft önerő
összeget.
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Kedvezményes fesztivál
jegyárak a kunfehértóiaknak

A Fehértone Fesztivál szervezői kedvezményes bérlet és
napijegy árakkal kedveskednek a kunfehértói lakosoknak. A
szervezők a dinamikus fejlődés ellenére
úgy gondolják, hogy
nem szabad megfeledkezni a helyiekről
sem, szeretnék, ha a
régi vendégek sem távolodnának el. Hisznek abban, hogy ez
mindannyiunk közös
fesztiválja. Ennek érdekében március 31-ig a rendes áraknál kedvezőbben lehet kunfehértói lakcímkártyával bérlethez vagy napijegyhez jutni. Előbbi esetében az aktuális árakhoz képest 2000 forint a
kedvezmény, míg utóbbi 500 forinttal olcsóbb a helyi lakosoknak.
Remélhetőleg sokan élnek majd a lehetőséggel és gazdagodnak egy
újabb közös fesztiválélménnyel (a kedvezményes vásárlásra kizárólag személyesen, a Fehértó Non-profit Kft. irodájában van lehetőség, a lakcímkártya felmutatásával. Egy lakcímkártyával egy bérlet
vagy egy napijegy vásárolható). ■

Újabb neveket jelentett be
a Fehértone

A testület jóváhagyta az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési
tervét, amely egyrészt a belterületi kerékpárút építését, másrészt a
külterületi közút kialakítását tartalmazza. A közbeszerzési eljárások
lefolytatása előfeltétele a projektek megvalósításának.
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 2019. márciusától
emelkedik. A szolgáltatás biztosításához szükséges, központi támogatáson túli önerőt az Önkormányzat saját forrásból biztosítja. ■

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

Nagy László

háztartási gépszerelő
Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990
Első nagyszínpadi fellépőként december elején a Follow The Flow
zenekart jelentette be a Fehértone Fesztivál. Azóta egy újabb hazai
közönségkedvencet, a sokak által várt Kowalsky meg a Vegát köszönthetjük az idei fellépők között, illetve két DJ is már biztosan fellép a fesztiválon, Szecsei Attila és Pixa személyében. Érdemes továbbra is figyelni a fesztivál facebook oldalát, ugyanis a szervezők még
nagyon sok meglepetéssel és nyereményjátékkal is készülnek.
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Az év első nagyobb eseményére,
a hagyományos jótékonysági Aszszonybálra január utolsó hétvégéjén került sor a kunfehértói Sportcsarnokban. A szervezők a helyi
Vöröskereszt önkéntesei voltak,
akik az eseményre elsősorban a
mulatni vágyó hölgyeket várták.
A korábbi visszajelzésekkel ellentétben, sajnos nem mindenki tudott megjelenni, így idén kisebb
létszámmal, de annál fergetegesebb
hangulatban telt az este. A bál,
mint minden évben most is Tóthné Marika, a Magyar Vöröskereszt
kunfehértói alapszervezete elnökének köszöntőjével kezdődött.
Támogatóink voltak: Ábrahámné Ida, Aranykapu Zrt., Biropharma Kft., Balogh család, Bálint Ferencné, Czagány Zsolt, Delia Kft.,
Extractum Pharma Zrt., Faddi Anikó, Faddikor Kft., Fehértó Nonprofit Kft., Ficsórné Sáfár Anett, Greksa Lászlóné, Homokmégy,
Hunyadi Cukrászda, Huszár Zoltán és felesége, Illés Gáborné, Jegyes-Molnár Erika, Jegyes-Molnár Imréné, Magyar Vöröskereszt
kiskunhalasi alapszervezete, Mérai Imre, Németh László és felesége, Retek Margaréta, Répás Erzsébet, Royal II. Sütőipari Zrt., Szalai László és családja, Tesco Hipermarket Kiskunhalas és a segítő csapata, Tiringer Istvánné, Tóth család, Turcsik Attila, Turcsik
Mihályné, továbbá a magukat megnevezni nem kívánók.
Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, Bács-Kiskun megye és Kecskemét lesz február 21. és 24. között az
Utazás Kiállítás belföldi díszvendége. A
megye 25 települése, köztük Kunfehértó,
és 6 szervezete fogott össze, hogy megmutassa, miért jó itt élni, miért jó ide utazni, mi az, ami boldoggá tesz minket.
Bács-Kiskun megyét a folyók és tavak változatossága, a folyamatosan fejlődő kerékpárútrendszer, a szabadidős
programlehetőségek gazdagsága, a
gyógy- és termálvizek jótékony hatása,
az élő hagyományok, az építő közösségek, hangulatos rendezvények, az itt
élők élet- és vendégszeretetét hirdető
kiváló italok és ételek jellemzik. Kecskeméten, a megyeszékhelyen pedig évszázados hagyományok, erős kulturális gyökerek, modern infrastruktúra,
az újonnan alakult egyetem, a kecskeméti nagyvállalatok által biztosított
munkahelyek, valamint változatos
rendezvények, szabadidős programok,
igényes vendéglátóhelyek, modern
sportlétesítmények találhatók. Mindennek köszönhetően Bács-Kiskun
megyében és Kecskeméten minden
adott egy kiegyensúlyozott, boldog
élethez, élményekkel teli pihenéshez,
céges vagy baráti találkozóhoz, legyen
szó fiatal egyetemistákról, üzletembe-
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Asszonybál

Őt Posztobányi László hangulatos
műsora követte. Az idei évben sem
maradhatott el a nagy sikernek örvendő gatyás szépségverseny,
melyre ezúttal három nevező volt:
Gál György, Tolnai Mátyás és Kovács-Bukor Dávid. A hölgyek szavazatai alapján a Hunyadi Cukrászda által felajánlott díjat, a
finom tortát, Dávid vitte haza. A
jó hangulatról és a talpalávalóról a
Kunbajáról érkező Trió Band gondoskodott, akiknek ezúton is sze-

retnénk megköszönni a részvételt.
Továbbá köszönjük mindenkinek,
aki valamilyen formában támogatta rendezvényünk sikerességét,
akár tombola felajánlással, akár
személyes részvételével. Az est folyamán befolyt összeget a Holdruta Fiatalok Egyesületének nyáron
megrendezésre kerülő Gyermekhét programjára, valamint gyógyszertámogatásokra szeretnénk fordítani. Jövőre is szeretettel várunk
minden érdeklődőt! ■

Közeledik az Utazás Kiállítás

rekről, örök ifjakról, kis- vagy nagycsaládosokról, nyugdíjasokról.
Sokszor mi, akik itt élünk sem
tudjuk, hogy milyen értékek, különlegességek, lehetőségek vannak
egy karnyújtásnyira tőlünk. Adunk
ezért egy kis ízelítőt, abból mi minden várja a látogatókat Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten és
az Utazás Kiállításon személyesen,
vagy virtuálisan a bacskiskun.hu
és az iranykecskemet.hu weboldalon. Kecskemét fürdője, vadas és

szabadidő parkja, sportlétesítményei, múzeumai, csodálatos épüle-

tei, kulturális élete, kiváló szállodái,
éttermei és rendezvényei mellett vár

mindenkit az akasztói szikiponty, a
bajai halászlé, a bácsalmási kékfestő
termékek, a bócsai böllértalálkozó,
a Bócsator, Bugac homokba zárt Árpád-kori leletei, Dunapataj Szelidi-tava, az izsáki Kolon-tó, a jakabszállási
Magyarkert, a kalocsai hímző asszonyok, a keceli Pintér Művek hadtörténeti gyűjteménye, a KEFAG Zrt.
Vackor Vár erdei iskolája, Kiskőrös
egyedi kiállító helyei, Kiskunfélegyháza különleges rendezvényei, a kiskunhalasi csipkevarró aszszonyok, a
kiskunmajsai Jonathermál gyógyfürdő, a fiatalok zenei fesztiválja, a Fehértone, a kunszentmiklósi birkapörkölt, Lajosmizse szamócalekvárja,

a Felső-Bácska-Homokhát Natúrpark spárga finomságai, a Kiskunsági Nemzeti Park bivalyhúsból készült
szalámija, Soltvadkert borai és süteményei, a Sváb Sarok Európa-szerte
egyedülálló pincefalvai, a szanki kézműves konyakmeggy, Tázlár hímző
asszonyai, Tiszakécske fürdői és a Tiszaugi holtág.
Mindenkit szeretettel várunk BácsKiskun megye és Kecskemét sajtótájékoztatójára 2019. február 21-én
13:00 órakor, a Hungexpo Vásárközpontban a 307/A és a 308/A standon
érdekes információkkal, étel- és italkülönlegességekkel, híres emberekkel,
valamint határtalan vendégszeretettel. A kiállítás többi napján, február 22., 23., 24-én pedig további színes programokkal, finomságokkal és
érdekes emberekkel lehet találkozni.
Az Utazás Kiállítás nyereményjátékain több, mint 30 nyeremény vár
a kilátogatókra, köztük páros hétvége a Four Points by Sheraton Hotelbe, a Barack Hotelbe, a Három Gúnár Hotelbe, a Geréby Kúriába és a
Biczó Csárdába! További információk a bacskiskun.hu weboldalon és a
Bács-Kiskun facebook oldalon találhatók. ■ Kárpáti Rita
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Prózamondó verseny

Január közepén került megrendezésre a szépkiejtési verseny
az Általános Iskolában. A diákok két korcsoportban (5-6. osztály és 7-8. osztály) olvasták fel
legjobb tudásuk szerint az általuk kiválasztott prózai szöveget,
amivel már hetek óta készültek.
Nagyon változatos volt a szerzők névsora, így Janikovszky
Éva, Spiró György, Vida Péter és
Gárdonyi Géza műveiből is hallhattuk többek között. A kötelező – csak a versenyen megkapott
– szöveg, a kisebbeknek egy részlet Ottlik Géza: Iskola a határon

című regényéből volt, míg a nagyobbaknak Karinthy Frigyestől
az Én és énke című írását kellett
felolvasni.
A helyezések a következőképpen alakultak:
5-6.osztályosok: I. Baranyi Réka (6. osztály), II. Szanyi Cintia
(6. osztály), III. Begala Amina
(6. osztály) és Bodicsi Mária Luca (5. osztály).
7-8. osztályosok: I. Faragó Emília (7. osztály), II. Csala Krisztián (8. osztály) és Horváth Zoltán (7. osztály). Gratulálunk! ■
Stammer József
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Finommozgások
és a tabletozás

Manapság egyre több gyerek
kezében látunk telefont vagy
tabletet, és valószínű, hogy karácsonyra is sokan ilyen ajándékot kaptak. Pedig számos helyről halljuk és persze tudjuk is,
hogy ezeknek az eszközöknek a
túlzott használata rengeteg negatív következménnyel is jár.
Úgy, mint az a már óvodáskorú
gyerekeknél is észrevehető jelenség, hogy egyre nehezebben tudják megfogni a ceruzát a túlzott
telefon-és tablethasználat miatt.
Ezáltal pedig az iskolában adódik majd egyre több probléma
az írás megtanulása kapcsán. A
kéztőcsontok ugyanis körülbelül 3 éves kortól kezdenek el fejlődni. Ezek a csontok azonban
az írástanulás kezdetére még
nem teljesen fejlődnek ki, nem
záródnak a csöves csontok, továbbá a kéz irányítását végző érző,- és mozgató idegpályák sem
velőhüvelyesednek, izolálódnak.
Emiatt a mozgások átterjedhetnek a szomszédos területre, így

gyakorlatokkal is fejleszthetőek a kéz ezen izmai. Már egyéves kortól kezdhetjük a tárgyak
(kockák, kislabda) ki-be pakolását dobozba, vödörbe. Aztán jöhetnek a kockák toronyépítéshez, vagy maga a montessori
torony (Maria Montessori nevéhez fűződő toronyjáték, melynek lényege, hogy különböző
színű és méretű karikák húzhatók rá). Ahogy nő a gyermek és
egyre jobb a kézügyessége, úgy
jöhetnek a nagyobb pontosságot
igénylő játékok is. Ilyenek lehetnek például:
- színezés, rajzolás: rajzolni akár sablonnal is lehet (ha a
gyermek nagyon görcsösen fogja a ceruzát és nagyon rányomja
a papírra, akkor érdemesebb festésre váltani: az ecsetet sokkal lágyabban kell fogni, ezért segít a
kéz ellazulásában)
- gyöngyfűzés: ez a szem-kéz
koordinációt javítja
- gyurmázás, homokozás: a kéz
izmait fejleszti legjobban

a leírt betűk például elnagyoltak és pontatlanok lehetnek.
Ezért, hogy a gyermek megfelelően tudja használni a ceruzát, a kezeit folyamatosan edzeni kell, de ez a telefon és tablet
nyomkodásával aligha fog megtörténni. Egyszerűen a mozgások, amiket ilyenkor tesznek,
nem megfelelően edzik az izmokat, amelyek azokhoz a finom
és pontos mozgások megtételéhez szükségesek, amelyeket az
írásnál alkalmazunk. A jó hír viszont az, hogy otthon végzett

- továbbá papír hajtogatás, ollóval való vágás, darabolás, akár a
kis darabok ragasztása.
Hároméves kortól már mindenképpen nagyon fontos, hogy ezeket a gyakorlatokat beépítsük a
gyerekek mindennapjaiba. Természetesen a szakemberek ezzel nem azt szeretnék mondani,
hogy teljesen el kell tiltani a gyerekeket a modern eszközöktől,
de mindenképpen egy kompromisszum szükséges, amely nem
csak a kéz fejlődésére lesz jó hatással. ■ Sarok Zsófia

Járási mesemondó
verseny

2019. január 14-én rendezte meg a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola a Járási Mesemondó versenyt az alsó tagozatosok
részére. Iskolánkat Bársony Alexandra (1. osztály), Balázs Lilien (2.
osztály), Szabó Anna (3. osztály) és Tósaki Réka (4. osztály) képviselte egy - egy szabadon választott magyar népmesével. ■
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Fűszerteák készítése
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Mesemondó verseny
Az előző év decemberében rendezték meg Kiskunhalason a
Martonosi Pál Városi Könyvtárban a területi Mesemondó Találkozót, ahol az alsó és a felső tagozatos gyermekek mutatták be
tudásukat. A résztvevőknek egy
szabadon választott magyar népmesét kellett elmondaniuk. Iskolánkat Tósaki Réka 4. osztályos
tanuló képviselte, aki az iskolai
Mikulás-napi Mesemondó versenyen első helyezést ért el. Réka élményszerű, magabiztos előadásmódjával a zsűri különdíját
kapta meg. Gratulálunk és további sikereket kívánunk! ■

Az iskola tanulói különböző fűszerekkel ismerkedve, azokat illat,
szín és forma alapján azonosították be a Menő Menza pályázat keretén belül. Ezután forrázatot készítettek, összehasonlították őket
és meg is kóstolták. Tapasztalatot szereztek a teákkal kapcsolatban
és megismerték azok hatásait is. ■

Tankerületi
szavaló verseny

Járási környezetismeret
verseny

A tavalyi év végén a kiskunhalasi Bibó István Gimnáziumban
mérhették össze a kiváló szavalók tudásukat. A tankerületi szavalóverseny döntőjébe csak a legtehetségesebb diákok juthattak

be. Iskolánkat Breznyán Előd
képviselte, aki az előkelő második helyezést érte el a kötelező
vers elmondása után. Felkészítő
tanára Vörös Mária volt. Gratulálunk a szép eredményhez! ■

Kunfehértón került megrendezésre a járási környezetismeret verseny, melynek első három
helyezettje jutott tovább a tankerületi fordulóra. A résztvevő
csapatok:
Szuper hármas - Szabó Dénes
Általános Iskola (Tompa), Tudorkák - Kiskunhalasi Fazekas
Mihály Általános Iskola, Vizes
Hármas - Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskola, Zöldikék
- Jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola, Természetvédők Gratulálunk a csapatoknak, és a
Kunfehértói Általános Iskola.
Továbbjutó csapatok: 1. Ter- felkészítő pedagógusoknak! Sok
mészetvédők, 2. Szuper hármas, sikert kívánunk a második fordulóban! ■
3. Vizes Hármas.
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AGRO –MÓKUS verseny

Szakgimnázium szervezésében
az AGRO –MÓKUS verseny.
Az első levelezős forduló feladatai után a döntőben vehettünk részt két csapattal. A
nyolcadikosok csapatai: lányok
– Horváth Andrea Gyöngyvér,
Seprényi Evelin, Zámbó Karina; fiúk – Csala Krisztián, Kozák Richárd, Ungvári Olivér.
A második forduló feladatai
között termények, hungaricumok felismerése mellett ügyességi feladatok (például súlybecslés, puzzle) voltak. A versenyen
résztvevő gárdák közül a Kunfehértói Általános Iskola fiú
csapata bizonyult eredményesnek, akik az első helyezést érték
el. Gratulálunk a fiúk nagyszeMásodik alkalommal került rű teljesítményéhez, felkészítő
megrendezésre a II. Rákóczi Fe- tanáruk Szöllős Anita volt. ■
renc Katolikus Gimnázium és
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Egészségesen –
energikusan program

Menő Menza program részeként a jánoshalmi EFI munkatársai (Katona Nikolett és
Czeller Ágnes) foglalkoznak
a felső tagozatos tanulók helyes táplálkozási szokásaik
kialakításával.
A foglalkozások témái között
szerepelt a megfelelő folyadék
fogyasztása, a helyes táplálkozás mennyiségi és minőségi öszszetétele, az elfogyasztott táplálékaink, valamint a mozgás
összefüggése és a koncentráció
kapcsolata. Említésre kerültek pusok is, úgy mint a laktóz- és
a főbb speciális táplálkozási tí- gluténérzékenység. ■

Februári események
a Waldorfban
Szeretettel várjuk Játszóházunkba 2019. február 9-én 10-12 óráig
a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket! A gyerekeknek Zink Veronika leendő elsős osztálytanító tart foglalkozást, közben a szülők
a Waldorf-pedagógia egyik speciális tantárgyával, a formarajzzal ismerkedhetnek meg Bullás Erika alapító tanár segítségével.
A Waldorf-pedagógia hétköznapi megvalósulásával pedig 2019.
február 12-én 8 órától találkozhatnak az érdeklődők iskolánk
Nyílt napján. Ezen alkalommal a 2. osztály főtanítását és német óráját kísérhetik figyelemmel az iskolánkba látogatók. A
részvételhez előzetes regisztráció szükséges: ezt megtehetik a
borostyanwaldorf@gmail.com címen.
Iskolánkról részletesebben a +36-70/770-43-50-es telefonszámon, a borostyanwaldorf@gmail.com e-mail címen, Borostyán
Waldorf Iskola - Waldorf Kiskunhalason Facebook oldalon vagy a
www.borostyanwaldorf.hu weblapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
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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

2019. február

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
NKM Földgázszolgáltató Zrt.
Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 14:00-18:00
NKM Áramszolgáltató Zrt.
Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
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 2019-ben, 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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Mobiltelefon szerviz

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
Ricza Antalnét
Horváth Istvánnét
a Rákóczi utca 72-ben,
a Móra Ferenc utca 10aki január 21-én
ben, aki január 6-án
ünnepelte 83.  
ünnepelte 81.
Tüske Mihálynét
a II. körzet tanya 125-ben,
aki január 13-án
ünnepelte 82.

Szabó Bélánét
a Jókai utca 19-ben,
aki január 24-én
ünnepelte 85.

Rádi Lászlót
a Rákóczi utca 43-ban,
aki január 13-án
ünnepelte 82.

Rabb Sándort
a Petőfi utca 63-ban,
aki január 25-én
ünnepelte 81.  

Doppler Ingolf Clitot
a IV. körzet tanya 15/Aban, aki január 14-én
ünnepelte 83.

Vancsik Ferencet
a Rózsa utca 6-ban,
aki január 28-án
ünnepelte 91.

Árki Istvánnét
a II. körzet tanya 59-ben,
aki január 19-én
ünnepelte 85.

Hunyadi János Istvánnét
a Nádor utca 2-ben,
aki január 29-én
ünnepelte 81.

Csillag Pált
a Dózsa György utca 7ben, aki január 20-án
ünnepelte 82.

Dudás Józsefet
a Jókai utca 2-ben,
aki január 31-én
ünnepelte 81.

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

születésnapját.

Anyakönyvi Hírek
Születtek:
Kárász Zsombor Tamás 2019.01.08. an.: Márton Veronika
Szalai Zádor 2019.01.29. an.: Hegyi Tímea
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
az újszülötteknek és az anyukáknak is!
Elhunytak:
Gömzsik Péterné (1934)
Őszinte részvétünk!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik

id. Fodor Gyula
temetésén részt vettek, sírjánál koszorút,
virágot helyeztek el és fajdalmunkban
bármely módon osztoztak.
Nyugodjon békében!

Gyászoló család

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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Szobafestést,
mázolást,
tapétázást
vállalok.
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Mesterszakács járt
Kunfehértón

Keressen bátran
egyedi gondolatok
megvalósításával
kapcsolatban is!

Murányi, Gyula
Kunfehértó Óvoda u. 8.
06-70/421-8536

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

sporttábori konyha
2019-ben is várja régi és új előfizetőit,
ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket
a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.
Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

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

Kocsis Bálint séf járt Kunfehértón az EFOP-1.8.5-172017-00024 számú projekt,
„Jól eszünk, jól leszünk! Menő
Menza a Kunfehértói Általános Iskolában” program keretén belül. A hivatásos mesterszakács az iskola ebédlőjében
„Reform konyha a mindennapokban” címmel tartott látványos, kóstoltatással egybekötött élő főzőbemutatót az
egészséges életmód jegyében,
melynek keretében saját, személyes élménybeszámolóival
színesítette az elmondottakat.
Az interaktív előadás során
Bálint a gyerekeket is bevonta a beszélgetésbe és kiderült,
hogy ki mennyire ismeri, szereti a különféle alapanyagokat
és a mindennapokban mennyire táplálkoznak egészségesen

az iskolások. A séf a bemutató
során hideg és meleg salátákat
készített, és arról beszélt, hogyan ehetünk egészségesen,de
finomat. Végül a helyben készített ételek megkóstolása
mellett a finomságokból haza
is vihettek a gyerekek. A program célja az volt, hogy rávilágítson hogyan lehet az élelmiszereket reform módszerekkel
elkészíteni. Ugyanis a hétköznapi magyar konyha sok zsírt
és szénhidrátot használ, melyek túlzott fogyasztása megterheli az emberi szervezetet.
Most olyan ételek bemutatására került sor, amelyek a
megszokott hagyományos ételekhez hasonlóak, azonban
egészségesek, és megfelelő tápanyag,- illetve vitaminbevitelt
biztosítanak. ■
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Tornára fel

Egy nemrégiben indult közösségi program, mozgásra invitálja településünk lakóit. Kunfehértó Község Önkormányzatának és az
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 számú „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” elnevezésű projektnek köszönhetően három
mozgásformával várom hétről hétre
az érdeklődőket: gerinctorna, dinamikus jóga és idős torna.
A gerinctorna fő célja a mindennapi tevékenységekből adódó hátfájdalmak kiküszöbölése, illetve azok
csökkentése. A foglalkozásokon kellemes zene mellett erősítjük a tartásunkért felelős izmokat, próbára tesszük az egyensúlyunkat illetve figyelünk a helyes testtartásra. Az órát pedig egy jóleső stretchinggel zárjuk. Nem a klasszikus gerinctorna
gyakorlatait használjuk, hanem egy könnyedebb, tempósabb mozgást végzünk.
A dinamikus jóga a klasszikus hatha jóga elemeit használja fel, de itt a hangsúly
a gyakorláson van. Az úgynevezett jóga ászanákból egy folyamatos mozgássort alakítunk ki, amely így válik dinamikussá, szemben a hatha jóga statikusan kitartott
pózaival. Fejlesztjük az erőt, hajlékonyságot és az állóképességet, miközben teljes
gerincvédelem mellett dolgoztatjuk meg az egész testet.
Az idős tornára pedig községünk 70 év feletti lakosait várom szeretettel. A foglalkozások alkalmával egy lassabb tempójú, kíméletes mozgás során javítjuk a testtartást, a mozgáskoordinációt, és serkentjük a vérkeringést. A mozgásnak köszönhetően javulhat a szervezet oxigénellátása és a fizikai teljesítőképesség is. Növeljük
az ízületek mozgásterjedelmét, erősítjük a törzs izomzatát.
A gerinctorna és dinamikus jóga foglalkozások jelenleg az iskola sportcsarnokában zajlanak. Az órára kényelmes öltözet és polifoam szükséges. Az időstornán a Gondozási Központban lehet részt venni (nem feltétel a klubtagság),
felszerelésre nincs szükség. Bővebb tájékoztatást szívesen adok a 20/5027744-es telefonszámon vagy a tornák helyszínén. Szeretettel várok minden
érdeklődőt! ■ Kenyeres Erika, edző
Az órák időpontjai a következők:
Gerinctorna kedd, 17 óra
Dinamikus jóga szerda, 17 óra
Idős torna csütörtök, 15 óra
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Nyertes pályázat a
Mosolyvár Óvodában
Óvodánk Szülői Közössége Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn
gyógyszerésznőnk segítségével sikeresen pályázott a Hungaropharma Zrt. „Együtt a helyi közösségekért 2018 ősz” című
pályázatán és bruttó 750.000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. Pályázni lehetett, minden olyan tevékenységgel, projekttel, amely magyar szakgyógyszerész aktív közreműködésével 2019 májusáig megvalósul, célja a helyi közösségek
életminőségének, tagjai egészségértésének, egészségtudatosságának, egészségügyi helyzetének javítása, kulturális vagy sportéletének fejlesztése. A pályázati alap 5 millió Ft, míg az egy
projektre eső támogatási összeg felső határa 1 millió Ft volt.
Pályázatunk témája: TSMT - okosító torna a Mosolyvár
Óvodában.
Mi az a TSMT torna? A Tervezett SensoMotoros Tréning
egy pedagógiai módszer, mely változatos, sok tevékenységet
felkínáló, fokozatosan nehezedő feladatsorok végzésével az
idegrendszer szerveződését segíti. A foglalkozásokon használt
eszközök emlékeztetnek a játszóterek világára (bordásfalak, lejtők, hinták, egyensúlyozó eszközök). A mozgásos játékok az
egyensúlyrendszer számára nyújtanak ingereket, segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a
dominancia kialakulását. A tréningek folyamán javul a gyermekek koncentrációja, a figyelem irányíthatósága, a ritmusérzék
és a motoros kreativitás. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik a kommunikációjuk és az anyanyelvi
készségük is. Az elnyert összeg 24 gyermek projektbe történő
bevonását tette lehetővé. A kicsik felmérése megtörtént, már a
foglalkozások is elkezdődtek és folyamatosan zajlanak az oviban. ■ Huszárné Sztrinkó Annamária

Jótékonysági
Óvoda Bál
2019. március 9.

Téma: Macskajaj
További részletek hamarosan!

Gólyahír

Kárász Zsombor

Szalai Zádor

12. oldal

Hóember
szépségverseny
A nagyobb mennyiségű januári hóesés adott
ihletet községünkben az első alkalommal meghirdetésre kerülő hóember szépségversenynek.
A megmérettetésre jobbnál-jobb pályaművek
érkeztek, és végül összesen hat hóemberre lehetett a facebookon szavazni. A versenyt a közel egy hétig tartó szavazás után Agócs Kende
és Agócs Levente nyerte meg, akik kik apukájukkal építettek egy hóembert, amely a saját kutyusát „sétáltatta”. A verseny díját a
Fehértó Non-profit Kft. dolgozói személyesen juttatták el a kis győzteseknek. Az ikerfiúk örömmel vették át a jól megérdemelt ajándékcsomagjukat. ■

Versenyen kívül, „embé” művésznéven érkezett néhány remekműről fotó.
Ezek a munkák szinte már a hószobrászat kategóriájába tartoznak. De vajon
hol lehettek Kunfehértón belül?

K alauz

Kunfehértói

2019. február

