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Csoóri Sándor:
Medárdi eső

unfehértói

Medárd nekünk megártott,
alaposan bemártott,
három hete csak zuhog,
ázik a bab s a murok,
petrezselyem zöldje is
és a holtak földje is.
Ázik, ázik a búza,
fejét a víz lehúzza,
beillene zsenge nádnak:
bokán fölül vízben állhat...”
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Pedagógiai díjat
kapott két
kunfehértói tanárnő

Ebben a tanévben huszonötödik alkalommal adták át Kiskunhalason a Pro Iuventute
díjat. Az egyes oktatási intézményekből a kitüntetést az a pedagógus kapja, aki az adott tanévben a legtöbbet tett a diákság

bere óta tanít angolt a kertvárosi iskolában, jelenleg nyolcadik
osztályos osztályfőnök, valamint tavaly óta az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátja.
A díjátadó ünnepségre a Szilády Áron Református Gimná-

2019. június

Falugyűlés

Idén május végén került sor a
minden évben szokásos Falugyűlésre, ahol először a meghívott
vendégek rövid tájékoztatójára
került sor. Az egyéb elfoglaltságaik miatt most a megszokottnál kevesebben tudtak eljönni,
de Mátyus Zoltán a Kiskunsági
Víziközmű Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Madarázs József körzeti megbízott
mindenki számára hasznos információkat közölt, az FBH-NP
Nonprofit Kft. részéről pedig azt
a tájékoztatást kapták a helyi lakosok, hogy hamarosan átvehetőek lesznek a sárga fedeles szelektív hulladékgyűjtők.
Ezt követően Huszár Zoltán
polgármester a hagyományoknak
megfelelően ismertette a két falugyűlés között elhunytak névsorát,
akikre egyperces néma csenddel
emlékeztek, ezután pedig településünk legifjabb tagjait, az előző
falugyűlés óta született gyermekeket köszöntötte. Községünk vezetője ezután az elmúlt időszak önkormányzati munkájáról számolt
be. Ennek keretében kitért a pályázati eredményekre és a folyamatban lévő beruházásokra, tá-

jékoztatott az önkormányzati
költségvetés helyzetéről, a kötelező feladatok ellátásáról, a képviselő-testület aktív munkájáról, a
szociális ellátásokról és a civil szervezetek támogatásáról is.
Végezetül Szatmári Károly, a
Bácska Mérnöki Szolgáltató Kft.
részéről tájékoztatta a jelenlévőket a kerékpárút kivitelezési
munkálatairól. ■

Kunfehértón lesz a
megyei vadásznap

érdekében, a diákok szavazatai
alapján. Idén két kunfehértói
érintettje is volt a díjátadónak:
a II. Rákóczi Ferenc Katolikus
Gimnázium és Szakgimnáziumból Patocskainé Anda Gabriella, a Kiskunhalasi Kertvárosi
Általános Iskolából pedig Törteliné Salac Éva. Gabriella negyedik éve tanít a kiskunhalasi
középiskolában mezőgazdasági
gyakorlati tantárgyakat, az idei
tanévben lett először osztályfőnök. Éva pedig 2013 szeptem-

zium Dísztermében került sor,
ahol a díjazottak névsorát Lukács László a Szilády Áron
Társaság elnöke ismertette, a
díjakat pedig Bödecs Pál lelkész-főigazgató adta át. 2019ben Kiskunhalas oktatási-nevelési intézményeiből összesen
tizenketten vehették át az elismerést. A kitüntetett pedagógusokat az adott oktatási intézmény vezetője méltatta, a
diákok pedig versekkel készültek. Gratulálunk! ■

A fotó 2017-ben készült
2017 után újra Kunfehértó ad
otthont az immáron huszonhetedik alkalommal megrendezésre
kerülő Szent Hubertusz Vadászés Horgásznapnak. Kunfehértó
Község Önkormányzata, illetve a
Fehértó Non-profit Kft. ugyanis

sikerrel egyezett meg az Országos Magyar Vadászkamara BácsKiskun Megyei Területi Szervezetével a nagyszabású esemény
ismételten a Tófürdőn történő
megtartásáról. A szervezési feladatokat a Kft. fogja ellátni. ■
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Folytatódik a
TAO program

A Dr. Székács István Attilával (GYARD 65 Kft.) kötött, háziorvosi feladatok ellátásáról szóló szerződés 2019. december 31-én járna le. Azonban a képviselő-testület meg kívánja hosszabbítani a
feladat-ellátási megállapodást, így 2020. január 1-től határozatlan A Kunfehértó Községi Sportegyesület elnöke, Ficsór Béla a
ideig tartó kontraktust kötnek a háziorvossal.
2018/2019-es TAO program önréA képviselő-testület májusi ülésén döntött a 2018. évi zárszámadás- szének biztosítása érdekében támoról és ehhez kapcsolódóan módosította a 2019. évi költségvetését, vala- gatási kérelmet nyújtott be a Képvimint elfogadta a 2018. évben végrehajtott belső ellenőrzések tapasztala- selő-testülethez, amely a kérelemnek
megfelelően a 2019. évi költségvetétairól készített jelentést.
si támogatási alapból 707.796 forint
Az előzőek mellett a májusi ülés jórészt a különböző beszámolókról támogatást biztosít. Az idei progszólt. Az egészségügyi ellátásokhoz kapcsolódóan a testületet Dr. Szé- ram keretében sportfelszerelések (cikács István Attila háziorvos, Dr. Békássy Bálint fogorvos és Dr. Horváth
Katalin gyermekorvos tájékoztatta 2018. évi tevékenységéről. Orvosainkon kívül Patocskai Tamás a Fehértó Non-profit Kft. éves beszámolóját
terjesztette a testület elé, míg Kurgyis Gábor kuratóriumi elnökként számolt be a Kunfehértóért Közalapítvány 2018-as munkájáról. Rajtuk kí- Kunfehértó Község Önkorpályázott
vül még a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitánya, Vaslóczki Ferenc mányzata sikeresen
adott részletes tájékoztatást, valamint az FBH-NP Nonprofit Kft. fog- a VP6-19.2.1-32-1-17 kódszámú,
„Települések élhetőbbé tétele” cílalta össze tavalyi hulladékgazdálkodási tevékenységét. ■
mű felhíváson és 5.895.149 Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert eszközbeszerzésre.
Ennek keretében egy kistraktor
kerül beszerzésre hótoló, sószóró és
lombszívó tartozékokkal, amelyek
Májusban kezdődtek meg a konksegítségével jóval egyszerűbbé válik
rét kivitelezői munkálatok közséközterületeink tisztántartása. ■
günkben a belterületi kerékpárút
kapcsán. A nyomvonalat már a hónap elején kitűzték, majd hamarosan a munkagépek is megjelentek,
amelyek már gőzerővel dolgoznak,
hogy minél előbb aszfalt kerülhes- majd a teljes befejezés tevezett idősen a felületre. Első körben a Ki- pontja szeptember közepe. A berunizsi utcától a 2. számú pénztá- házás a TOP-3.1.1-16-BK1-2017rig tartó szakasz fog elkészülni a 00015 számú projekt keretében,
tervek szerint június 30–ig, amely összesen 143.000.000 forintból
ekkortól már használható is lesz, valósul meg. ■

pő, mez, melegítő stb.)
kerülnek beszerzésre, bérköltség és pályabérlet kerül finanszírozásra, számítógépet és
nyomtatót vásárol az
Egyesület, valamint két öltözőszekrényt szereznek be, illetve védőhálókat és kapuhálókat cserélnek az Általános Iskola sportpályáján. ■

Pályázati siker

Hamarosan épül
a kerékpárút

Új járda készül
a IV. körzetbe

Tűzvédelmi konferencia
rendeltség szervezésében egy sok
szempontból hasznos konferencia a rendezvények tűzvédelmével
kapcsolatban. A Fehértó Non-profit Kft. részéről Lukács Tamás vett
részt az eseményen, ahol a szabad- és zárttéri rendezvényekhez
kapcsolódó hatósági, mérnöki és
szakértői tapasztalatokat dolgoztak fel, valamint jó gyakorlatok
megosztására is sor került. A konferencián előadást tartott többek
között, Várdai Zoltán tűzvédelmi mérnök, Schmidt Károly tűz2019. május 23-án Soltvadker- oltó alezredes, Nagy Gergely tűzten került megrendezésre a Kis- oltó főhadnagy, illetve még több,
kunhalasi Katasztrófavédelmi Ki- a témában jártas szakértő. ■

Az ExtractumPharma Zrt. fejlesztéseihez kapcsolódóan az utóbbi időben több telket is vásárolt az
Arany Kapu Zrt.-től. A telekátrendeződések közvetetten egy, az ingatlanokat átszelő és a lakosok által is használt önkormányzati utat,
valamint a IV. körzetbe történő
átjárást szolgáló kaput is érintenek. Az ExtractumPharma a szo-

kásjogot szem előtt tartva telekcserét kért az Önkormányzattól,
amelyben vállalja, hogy továbbra
is biztosítja az átjárást egy új, elkerített 2 méter széles szilárd burkolatú járda építésével, és azt átadja
az Önkormányzatnak az érintett
útszakaszért cserébe. A Képviselő-testület támogatta a gyógyszergyártó üzem kérelmét. ■
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EP-választások
Kunfehértón

Május utolsó vasárnapján európai parlamenti választásokat tartottak hazánkban. Településünkön az 1840 választópolgárból 767-en
jelentek meg, így a választási részvétel 41,68%-os volt. A helyi eredmények a következőképpen alakultak:

Pártlista
Fidesz-KDNP
DK
Jobbik
Momentum
Mi Hazánk
MSZP-Párbeszéd
MKKP
LMP
Munkáspárt
érvénytelen
szavazat

2019. június

Veterán járművek
érkeznek
Kunfehértóra

szavazatszám szavazatarány
401
52,49%
111
14,53%
97
12,70%
43
5,63%
39
5,10%
32
4,19%
22
2,88%
16
2,09%
3
0,39%
3

-

Az országos részvétel 43,37%-os volt, összesen 3 430 163 érvényes szavazatot adtak le. A teljes országra vetítve a Fidesz-KDNP
listájára az érvényes szavazatok 52,33%-a (1 795 013) érkezett, ezzel ők 13 mandátumot szereztek, míg a DK 16,19%-os (555 258)
eredménnyel végzett, amellyel ők 4 mandátumra jogosultak. A Momentum szerezte meg a harmadik helyet a szavazatok 9,89%-val
(339 195), mellyel 2 képviselőt küldhetnek az Európai parlamentbe, míg az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik 1-1 képviselői helyet szerzett, előbbi 6,66%-os eredményével (228 333), míg utóbbi 6,41%al (219 715). Az 5%-os választási küszöb alatt maradt a Mi Hazánk,
az MKKP, az LMP és a Munkáspárt. ■ (forrás: www.valasztas.hu)

Az EP-választásokról röviden

Az Európai Unióban élő polgárok május végén 751 európai
parlamenti képviselőt választottak meg, akik a következő öt évben az Európai Parlamentben fognak dolgozni. Az EP-képviselőket országonként eltérő választási rendszerben választják, de az
mindegyikben közös, hogy arányosságra törekszik, vagyis a megválasztott pártok a rájuk leadott szavazatok arányában küldhetnek képviselőket az EP-be. Magyarországon pártlistára szavaznak az emberek, a pártok pedig előre közzéteszik, kiket küldenek
majd az EP-be a rájuk leadott szavazatok alapján. Amely arányban az adott párt részesült az összes leadott szavazatból, olyan
arányban küldhet a listáján szereplő jelöltek közül képviselőket.
A minimum bekerülési küszöb egy párt esetében 5 százalék, a jelölteket pedig a listán szereplő sorrendben küldik az EP-be. A
májusban megválasztott képviselők 2024-ig kapnak mandátumot, mely alatt idejüket a brüsszeli és strasbourg-i irodáik között osztják majd meg. Bár a képviselők országokat vagy régiókat
képviselnek az EP-ben, ennek ellenére mégsem területi, hanem
ideológiai alapon ülnek egymás mellett. A különböző pártcsaládok között található jobbközép, szocialista, zöld, konzervatív, de
euroszkeptikus is. Ők szavazzák meg az uniós törvényeket és fogadják el az uniós költségvetést az Európai Tanáccsal együtt. De
ők választják az unió végrehajtó testületének, az Európai Bizottságnak az elnökét is.
(forrás: https://hu.euronews.com)

2019. június 14-16. között
Kunfehértót is érinti a Kántor András Veterán Autósok
és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete által szervezett
26. Kántor András Emléktúra.
Az eseményt Kunfehértó Önkormányzata 40.000 forinttal
támogatja.
A túra egyfajta mozgó járműtörténeti múzeumként is
funkcionál, ahol felvonultatják a járműgyártás rég elfelej-

tett, értékes darabjait. A túrán
résztvevők minden megállóban, így Kunfehértón is különböző feladatokat teljesítenek,
míg a kilátogatók addig megcsodálhatják a járműveiket. A
szépen restaurált autók és motorok megtekintésére településünkön az 1. pénztár melletti
nagy parkolóban lesz lehetőség, 2019. június 15-én. További részletekkel hamarosan
jelentkeznek a szervezők. ■

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

Nagy László

háztartási gépszerelő
Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990
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Atlétikai verseny
volt Kunfehértón

tett versenyben, Tompa csapata
után, a dobogó második fokán
végeztünk. A harmadik helyezést
a kelebiai diákok érték el. Gratulálunk minden résztvevőnek, és
a helyezetteknek! Reméljük jól
érezték magukat és máskor is elfogadják meghívásunkat.
Köszönettel tartozunk a Fehértó Non-profit Kft.-nek és dolA Kunfehértói Általános Isko- gozóinak, a Kunfehértó Közséla immáron huszonegyedik alka- gi Sportegyesületnek, valamint a
lommal adott otthont a Délvidéki
Iskolák Atlétika Versenyének. Ismét egy különleges, fantasztikus
hangulatú programot tudhatunk
magunk mögött, nem beszélve arról, hogy mindenki nagy örömére idén Béres Alexandra vezetésével mozgathattuk meg izmainkat
a megmérettetés előtt.
Összesen 6 intézmény (Balotaszállás, Borota, Kelebia, Kisszállás, Kunfehértó, Tompa) mintegy 210 versenyzője mérte össze
tudását az atlétika különböző
versenyszámaiban. Diákjaink 6
arany-, 12 ezüst- és 12 bronzér- „Menő menza az iskolákban” pámet szereztek, mely eredmény- lyázat munkatársainak a támoganyel az iskolák közötti összesí- tásért és a segítségért. ■

MEGHÍVÓ
KUNFEHÉRTÓI KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁR,
MOSOLYVÁR ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁSÁNAK
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA
Kunfehértó Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a TOP -3.2.1-16-BK1-2017-00015 azonosító számú, „Intézmények energetikai korszerűsítése” című projekt keretében megvalósult Kunfehértói Közösségi Színtér és Könyvtár, valamint Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztésének ünnepélyes átadására.
Időpont: 2019. június 14. (péntek) 16.00 óra
Helyszín: Kunfehértó, Béke tér 3.
PROGRAM:
16:00 - 16:15
16:15 – 16:25
16:25 - 16:35
16:35 - 17:00
17:00

MEGNYITÓ BESZÉD: Huszár Zoltán polgármester
KÖSZÖNTŐ: Bányai Gábor országgyűlési képviselő
KÖSZÖNTÖ: Rideg László Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde műsora
Kunfehértói Általános Iskola műsora		
Az intézmények megtekintése
Állófogadás

Megtisztelő jelenlétére számítunk!
Kunfehértó Község Önkormányzata nevében:
Huszár Zoltán
polgármester
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Véget ért a futballszezon

A Kunfehértó KSE a megye II.
osztályból való 2012-es visszalépése óta a legjobb helyezését
érte el a 2018-19-es szezonban. jesítettünk, mind az öt mérkő- reséget szenvedtünk. Ehhez az
zésünkön kiváló játékot nyújtva is hozzájárult, hogy sok hiányNyáron erősítésekkel kezd- győztesen kerültünk ki. Idegen- zónk volt, illetve a mérkőzés
tünk, igazolásaink jól sikerültek: ben azonban már nem sikerült közben is sérülést szenvedett
Ságodi Imre, Grácz Gergő és Tö- ezt jó formát hozni. Habár a ta- több meghatározó játékosunk.
rök Zsolt meghatározó játékosai bellán előttünk álló Kisszállás- Így ez a vereség bizonyult sorslettek a csapatnak. Nagy Zoltán sal és Garával döntetlent ját- döntőnek a végelszámolásnál.
is ekkor érkezett hozzánk, de ta- szottunk, ami jó eredménynek Sajnos így, ha hajszál híján is,
vasszal távozott Borotára. Csa- számított, de az egyik legfőbb de egy ponttal lemaradtunk a
patunk alapvető célkitűzése a riválisunktól, Madarastól szo- dobogóról, és a negyedik helyet
minél előkelőbb helyezés eléré- ros mérkőzésen kaptunk ki. Ez szereztük meg.
se volt. Ennek megfelelően az még bele is fért volna, de Duna- Összességében azonban előszi záró forduló után a tabella falván nem várt, nagyarányú ve- mondható, hogy csapatunk jó
harmadik helyével mehettünk
a téli pihenőre. A tavaszi rajtra
H. Csapat
M
GY
D
V
LG
újabb játékosokkal bővültünk,
1. GARAI KSE
22
16
4
2
105
ekkor Kis György, Lajkó Zoltán
2. KISSZÁLLÁSI SC
22
15
4
3
81
és Ott Ádám csatlakozott. Utób3. MADARASI SE
22
15
2
5
72
bi az együttes igazi erősségévé
4. KUNFEHÉRTÓ KSE
22
14
4
4
67
vált a szezon második felében.
5. SZILÁDY RFC KKHALAS 22
11
2
9
61
Rajtuk kívül több fiatal fehér6. KELEBIA KNSK II.
22
12
3
7
75
tói játékos is visszatért, de saj7. DUNAFALVA SE
22
8
2
12
60
nos iskolai és egyéb elfoglaltsá8. VASKÚTI BÁCSKA SE
22
7
5
10
43
guk miatt nem sokszor tudtak
9. ÖREGCSERTŐ KSE
21
6
3
12
43
segíteni minket.
10. BÁCSBOKODI SK
22
5
0
17
34
Tavasszal már egyértelműen
11. RÉMI SZSE
22
4
3
15
35
a dobogós helyezésért hajtot12. TATAHÁZA SE
21
2
0
19
17
tunk. Hazai pályán remekül tel-

szezonon van túl, szép eredményt ért el. A következő
idényben mindenképp a dobogó a cél. Játékosok esetleges távozásáról eddig nincs információ, ellenben remélhetőleg 2-3,
esetleg 4 meghatározó játékos
érkezése várható. Végezetül
külön köszönet jár szurkolóinknak, akik végig csapatunk mellett álltak és buzdítottak minket minden alkalommal. ■
Nagy István
KG
25
26
31
32
43
43
63
50
69
114
76
121

GK
80
55
41
35
18
32
-3
-7
-26
-80
-41
-104

Házi Góllövő lista

1. Doszpod József
2. Grácz Gergő
3. Szklár Dávid
4. Ságodi Imre
5. Ott Ádám
6. Szabó Tamás
7. Kiss György
Pfendler Flórián
Ragály Szabocs
Torma Dániel

22
11
8
7
6
5
1
1
1
1

Megyei Góllövő Lista

1. Kerezsi Ferenc
2. Ábrahám László
Kőműves András
3. Doszpod József

(Gara)
(Kisszállás)
(Madaras)
(Kunfehértó)

34
23
23
22

Pont
52
49
47
46
35
31 (-8 pont)
26
26
21
15
15
6
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Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8.
Közérdekû információk
Tel.: 06/77/507-100
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő:
fogadóóra
Tanyagondnok
Hétfő: 07.30-12.00 és 12.45-16.15
Kedd: 13.00-14.00 -ig
Horváth István
Szerda: 12.45 - 16.15
Csecsemő tanácsadás
Kunfehértó Szabadság tér 7.
Péntek: 07.30 - 13.00
Minden 4. csütörtökön
Tel.: 06/30/6196880
13.00-15.00 Terhes tanácsadás
Háziorvosi ellátás
Tanácsadás: 77/407-540
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Kunfehértói Közösségi
Rendel: Dr. Székács István
Színtér és Könyvtár
hétfő, szerda 08.00 – 13.00
Fogorvosi ellátás
Kunfehértó Béke tér 3.
kedd, csütörtök 12.00 – 17.00
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Tel.: 30/275-12-44,
péntek 08.00 – 12.00
Rendel: Dr. Békássy Bálint
20/422-6730
Tel.: 77/407-103 vagy 06/30/2490979 Kedd: 13:00-18:00
Hétfő: 8:00-19:00 (16:30-19:00
Szerda: 8:00-13:00
között telefonos ügyelet, illetve
Gyermekorvosi ellátás
Péntek: 8:00-13:00
előzetes bejelentkezés alapján)
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Telefonszám: 30/297-2473
Kedd-Péntek: 8:00-16:30
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Szombat: 8:00-12:00 (telefonos
Hétfő: 11:30-13:00
Gyógyszertár
ügyelet, illetve előzetes bejelentKedd: 7:15-8:45
Kunfehértó Szabadság tér 11.
kezés alapján)
Szerda: 15:00-16:00
Tel.:06/77/407-012
Tanácsadás és betegrendelés
Nyitva tartás:
HTKT SZSZK
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00 Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
Gondozási Központ
Telefonszám: 30/278-5298
pénteken 08.00-12.00
Kunfehértó Szabadság tér 7.
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy SzeTel.: 77/407-506
der I. utca 1. 16:00-8:00 között, hét- Rendőrség
Részlegvezető:
végén 24 órás ügyelet
Kunfehértó Szabadság tér 10.
Madácsi Erzsébet
Telefonszám: 77/742-575
Tel.: 06/20/5396730
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls.
Védőnői szolgálat
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls.
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Tel.: 06/20/5395617
Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsöde
Tel.: 06/30/5114421
Posta
Óvoda
Védőnő : Sarok Zsófia
Kunfehértó Szabadság tér 9.
Kunfehértó Ady E. u. 4.
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig
Tel.: 77/407-060
Tel.: 30/793-16-21

Mini Bölcsőde
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Tel.: 30/793-16-17
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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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
Hugyecz Jánosnét
a Rákóczi utca 11-ben,
aki május 6-án ünnepelte 81.

Szilágyi Mihálynét
a Szabadság tér 3-ban,
aki május 23-án ünnepelte 84.

Undi Sándornét
az Ady Endre utca 9-ben,
aki május 9-én ünnepelte 84.

Katona Jánost
a II. körzet tanya 46-ban,
aki május 24-én ünnepelte 88.

Dancsók Jánosnét
a Hársfa utca 1-ben,
aki május 13-án ünnepelte 83.

Balázs Istvánnét
a Fejértó utca 3-ban,
aki május 25-én ünnepelte 86.

Keresztúri Károlynét
a Kiserdő utca 2-ben,
aki május 13-án ünnepelte 83.

Kaszap Károlynét
a Jókai utca 12-ben,
aki május 26-án ünnepelte 80.

Kazinczi Jánost
a Bem utca 8-ban,
aki május 28-án ünnepelte 81.

születésnapját.

. oldal

Anyakönyvi Hírek
Született:
Sárközi Flóra 2019.05.13. a.n.: Földes Nikolett
Tolnai Léna Zita 2019.05.17. a.n.: Király Erzsébet
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
az újszülötteknek és az anyukáknak is!

Elhunyt:
Magyar Mihályné (1931)
Pastrovics Lajos (1949)
Őszinte részvétünk!

Házasságot kötöttek:
Nagy Gabriella és Balaton Richárd Zoltán (2019.05.11.)
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

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

Nagy Tibor
ács-állványozó
új tetők készítése – régi tetők javítása
teraszok – pergolák – kerítések – lambériázás – gipszkartonozás
6413 Kunfehértó Széchenyi u. 16.
mobil: 30/232-5745 e-mail: nagytibor805@gmail.com
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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A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Szobafestést,
mázolást,
tapétázást
vállalok.

FELHÍVÁS

A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női lakosság emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, akik
2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívólevél felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra nincs szükség.
Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási utalványt a szűrőközpontban lehet kérni.

Keressen bátran
egyedi gondolatok
megvalósításával
kapcsolatban is!

A kunfehértói nők
2019. június 07. és 13. között kapnak meghívót.

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

A vizsgálat helye:
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház, Kiskunhalas,
Dr. Monszpart László u. 1. Mammográfiás Szűrőközpont

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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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

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdésekben Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Oláhné
Tölgyesi Ildikó vezető operátor készséggel szolgáltat további információt a 77/522-072 telefonszámon.
Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs módjuk a
szűrővizsgálaton megjelenni, a fent megadott telefonszámon új
időpontot kérhetnek.
Az időben felfedezett emlődaganat jó eséllyel gyógyítható!
Éljen a felkínált lehetőséggel!
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Polgármesteri jegyzetek 2018-ról
Visszatekintve az elmúlt évre, elmondhatjuk, hogy ismét egy moz- Ezen kívül pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-32-2-17 kódszámú,
galmas időszakon vagyunk túl, amely jórészt a pályázatokról szólt. „Kulturális értékmegőrző rendezvények lebonyolítása” című felhíA 2018-as év újabb nyertes kiírásokat hozott és a korábban meg- vásra, amelynek keretében egy nagy rendezvénysátort szeretnénk
majd vásárolni mintegy 1.700.000 forint értékben.
nyert projektek megvalósítása is végre elindulhatott.
Ebben az évben a főszerepet a TOP
pályázatok kapták, amelyek közül is elsőként a község központjának csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok fejeződtek be 2018
tavaszán.

A Fehértó Non-profit Kft. VP67.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra benyújtott pályázata szeptemberben részesült pozitív elbírálásban. A
támogató döntése alapján településünk 28.623.073 Ft összegű vissza
nem térítendő támogatást kapott
helyi piac létrehozására. A pályázat
segítségével a kornak megfelelő, igényes piacteret tudunk létrehozni, amely beruházás most is zajlik a volt
„Gumis Műhely” helyén. Az eladók és a vásárlók létszámának növelése és a felmerülő igények kielégítése érdekében egy teljesen új fedett árusító tér kerül létrehozásra, árusító bódékkal, illetve egy kiszolgáló épület illemhellyel.

Ezen kívül a TOP-1.4.1-16 számú
„Mini bölcsőde kialakítása Kunfehértón” kiírás kísérte végig az évet. A projekttel kapcsolatos szerződéskötésre
március végén került sor, majd a kivitelezési munkálatok a nyár folyamán
zajlottak. A működési engedélyeztetés
november hónapban zajlott, míg december közepén került sor az új Bölcsőde ünnepélyes átadására adven- A Kft. egy másik pályázatot is nyújtott be a VP6-19.2.1-32-3-17 kódszámú „Nonprofit szervezetek ismertségét, céljai elérését szolgáló fejti hangulatban.
lesztések megvalósítása” című felhívásra eszközbeszerzés tárgyában,
Továbbá a TOP-3.2.1-16-BK1- amelynek keretében játszótéri kellékek, sátrak és sörpad-garnitúrák ke2017-00015 – „Intézmények ener- rülnének beszerzésre összesen mintegy 3.700.000 forint értékben. Jegetikai korszerűsítése” pályázati lenleg a hiánypótlási eljárás zajlik, amelyet követően a pozitív elbíráláskiírás keretében valósultak meg fel- ban bízunk.
újítások, amelyek az Óvodánál noFontos megemlíteni még, hogy
vember hónapban, a Művelődési
ebben az évben a Kiskőrösi TankeHázban pedig december első napjarületi Központ 77.236.233 forint
Európai Uniós támogatás segítségéiban kezdődtek meg. Az előbbinél
vel valósította meg infrastrukturáelső lépésben az épület szigetelésélis fejlesztését Kunfehértón az Áltare került sor, majd később a nyílános Iskolában. A fejlesztés célja a
lászárók cseréje valósult meg, míg
meglévő oktatási kapacitásokra épíutóbbinál a fűtésrendszer korszerűsítésével kezdtek, majd itt is új nyílászárókat építettek be és szintén leszigetelték az épületet. A projekt ösz- tett minőségi, intézményi infrastszesen mintegy 100 millió forintból valósult meg, amely az ünnepélyes ruktúra kialakítása volt. A kiviteleátadóval zárul le hivatalosan ebben a hónapban. A meghívót az 5. olda- zés márciusban kezdődött és július
végéig tartott, amelynek keretében
lon találják.
megújult az iskola tornatermének
Nem beszélve a belterületi ke- padlóburkolata, az iskolai épület
rékpárút
TOP-3.1.1-16-BK1- teljes tetőszerkezete kicserélésre került, valamint az összes külső nyílás2017-00015 számú projektjének zárót is korszerű műanyagokra cserélték.
kivitelezéséről, amelynek építési engedélyét ennek az évnek a no- Ezen kívül a tavalyi évben a MÁV Zrt.
vemberében kaptuk meg. Azóta pe- felújította a kunfehértói vasúti átkelőt. A
dig láthatjuk, hogy május közepén munkák során újraaszfaltozták az átkelési
elkezdődtek az első, üdülőterületi szakaszt, valamint újrafestették a sorompót és a gyalogátkelő védőkorlátjait. Toszakasz munkálatai.
vábbá védőcsöveket építettek be, mellyel
Az elmúlt évben a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett megalapozták a későbbi kiegészítő fényjelpályázatokra is koncentráltunk. Először is áprilisban kaptuk kézhez a zés létesítését is.
parceli út aszfaltozását lehetővé tevő VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztéséről szóló felhíváshoz kapcsolódó pályázatunk Az év végén pedig az eddigi bérlést követően a negyedik éve használt karácsonyi
támogatói okiratát. Azóta az előkészületek folyamatosan zajlanak.
díszvilágítási eszközök kerültek megvásárA VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú, „Települések élhetőbbé tétele” cí- lásra. Így már a saját tulajdonunkban vanmű felhíváson munkagépre és eszközbeszerzésre pályáztunk, amelynek nak a fénydekorációs eszközök, ezáltal több évre biztosítva lesz az ünnepi díszvilágítás. ■ Huszár Zoltán
pozitív elbírálásáról a múlt hónapban kaptunk híreket.
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A harmincadik évét ünneplő templom története

Ahogy arról előző számunkban
már beszámoltunk, május elsején
ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját a kunfehértói
Munkás Szent József templom. Ennek alkalmából került sor egy ünnepi szentmisére, amelyet Dr. Bábel
Balázs érsek mutatott be, illetve
koncelebrált még Mons. Menyhárt
Sándor plébános, továbbá Richter Mátyás és Gyirán Péter káplánatyák. Most a helyi egyházi létesítmény rövid történetére tekintünk
vissza.
Községünk megalapítását köve-

tően az akkori vezetés erőszakkal
nem akadályozta a katolikus hitéleti tevékenységet, ezáltal az 1960as évek végén a falu központjában
egy, az állami gazdaság által épített egyszerű szoba-konyhás kis
házban, ideiglenes jelleggel nyitott
kápolnában kezdődött meg településünkön az egyházi élet. Ez az
ideiglenes kápolna pár évvel később
a Jókai utcába költözött át, szintén egy kisméretű kolhoz-parasztházba. Állandó egyházi építményre egészen az 1980-as évek végéig
kellett várni. Ugyanis a Munkás

Szent József kápolna (kistemplom)
építésének hatósági engedélyezését 1987. szeptember 1-jén kapta
kézhez Gacsári Kis Sándor kiskunhalasi c. esperes-plébános, a szakrális létesítmény kezdeményezője.
Az épületet a Kiskunhalasi Állami
Gazdaság ipari ágazata készítette
el a település „főutcáján”, a Rákóczi
utcán, amely 1988. december 25ére készült el. E napon a karácsonyi
szentmisét Gacsári Kis Sándor mutatta be az új kápolnában. Ezt követően 1989. május 1-jén Marosi Izidor megyés püspök Munkás Szent

Kunfehértó környékén már a középkorban is voltak templomok, igaz ezek az idők során sajnos elpusztultak.

Templom-hegyi templom

A korai Árpád-korban egy román stílusú, tornyos templom épült a szikes Fehér-tó nyugati partján, a mai
napig Templom-hegynek nevezett dombon 1100 körül. Az egyhajós létesítményt téglából építették kőalapra, melynek falvastagsága az egy métert is elérte. A torony magassága nagyjából 15 méter volt, a templomhajó hossza 20
méteres lehetett és négyzetalakú szentéllyel rendelkezett. A templom 10-12 db kőtámfallal erősített védelmi jellegű
építmény volt, néhány kis lőrésszerű ablakkal, pontos csillagászati tájolással. A torony alapjának és tájolásának adatai azt mutatják, hogy a ma is létező soltszentimrei pusztai templomhoz (Csonka-torony) teljesen hasonlatos volt
ez a fehértói szakrális épület. A templom köré falu épült mintegy 500 méteres körzetben, mellett temető volt (itt
később számos sírt tártak fel). A falut és templomot először a tatár hordák gyújtották fel, majd a török pusztította
el. A falu lakosságának egy része (körülbelül 300-400 fő) a török pusztítás elől a halasi mocsárvilágba menekült, a
többieket a törökök megölték vagy rabszíjra fűzték. A templom falai egészen 1699-ig álltak. A török hódoltság idején, mint pusztai romtemplomban, a Szabadkáról Jánoshalmára misézni utazó ferences rendi szerzetesek gyakran
megálltak és a Fehértó-pusztában élő pásztoroknak szentségeket szolgáltattak ki (Szent Imre-napi megjelenésük azt
sugallja, hogy Szent Imre herceg lehetett annak védőszentje).
Romjainál az 1980-as években szántást követően olyan külső tégla- és kőfalmaradványokat találtak, melyek
mindkét oldalán freskórészletek voltak. A tárcsanehezéknek használt mészkővel kötött faldarabokat – a freskókkal
együtt – volt TSZ-dolgozók hasznosították ilyen formán. Emlékezet szerint a négyzetméteres tömbökön a Szent
Korona rajza is látszódott Szent István király felső testrészének festménye mellett.

Várhelyi (Ivánkai) templom

A mai Alsó-Fehértó déli határában állt egy másik Árpád-kori templom, melynek alapja a szarmata korszakban
épült. A török hódoltsági időkben palánkvár-erődítménnyé és katonai helyőrséggé alakították és egészen 1762-ig
állt a templom, míg romjai és egyik kis harangja az 1850-es évekig megvoltak. A templom egytornyú volt, 30 méteres magassággal, körülötte valódi téglabástyákkal, több méteres falvastagsággal, hármas sánccal védett gyilok-akasztókkal. A török kiűzése után a környék vizenyőssé válása miatt a Várhely benépesedése elmaradt, az uradalmi központ is néhány kilométerre délre épült fel. A templomot a környék népe uradalmi kastély építéséhez,
útépítésekhez és cselédházak építéséhez kövenként hordta szét. Emlékezet szerint a Várhelyi templom csillogóan szép volt a hatalmas rézharangokkal, melynek tornyából az apáról-fiúra szálló történetek szerint egészen Szabadkáig lehetett látni, védelmi sáncai pedig délre, a mai Tompáig húzódtak.

József tiszteletére áldotta meg az
újonnan épült kápolnát. Az ünnepségen együtt misézett a főpásztorral
Vangel Imre esperes-plébános, Farkas László, Szabó András, Klinger
Vilmos esperesek, Sághy Lajos és
dr. Galambos Ferenc plébánosok,
valamint Árki István káplán.
A kunfehértói kápolna ellátása először a Kiskunhalas-Alsóváros Főplébánia, majd a Kiskunhalas-Felsőváros Plébánia feladata volt egészen
2001-ig, ezután pedig egy rövid ideig Jánoshalma Plébániája vette át.
2002-ben Rónaszéki Gábor jánoshalmi plébános kezdeményezésére
dr. Bábel Balázs érsek-metropolita
önálló katolikus lelkészséggé nyilvánította a kunfehértói fíliát, azaz
fiókegyházat. Ekkor a már önálló lelkészség egyházközségi képviselőtestületet választott: Katus Károly lett az elnök, tagok pedig dr.
Kovács Mária, Katus Ferencné, Kis
Sándor, Sarok Lászlóné és Veverka
Jánosné. 2010-től az egyházközségi
képviselőtestület tagja lett Kazinczy Borbála is, mellette jelenleg Katus Ferencné és Morvai Mária képviselőtag még. A helyi hívek száma
mintegy 990 fő, közülük rendszeresen 20-30 fő jár templomba. A hittanos tanulók most összesen 29-en
vannak, három csoportban. ■
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