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Kunfehértó valamennyi
hölgy lakosát nagyon sok
szeretettel köszöntöm
Nőnap alkalmából!
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Huszár Zoltán polgármester
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Kunfehértó az Utazás Kiállításon

Magyarország első számú turisztikai vásárán, az Utazás Kiállításon
jártak településünk képviselői, ahol
összesen 30 ország 300 kiállítója mu- lés elnökével, a többi település vezetatta be látnivalóit a HUNGEXPO tőivel, valamint a turisztikai szakma
Budapesti Vásárközpontban.
képviselőivel is.
Településünk a közös megyei kiadAz idei Utazás Kiállításon, amely ványokon kívül saját reklámanyagMagyarország legnagyobb turiszti- gal és különböző kunfehértói, illetve
kai seregszemléje, Bács-Kiskun me- Fehértone Fesztiválos ajándéktárgye és Kecskemét belföldi díszven- gyakkal (kulcstartóval, hűtőmágnesdégként volt jelen. Ennek az egész sel, lufival, kitűzővel és képeslappal)
megyét érintő összefogásnak kö- várta az érdeklődőket. Továbbá szászönhetően jelenhetett meg az ese- mos nyereményjáték keretén belül
ményen Kunfehértó is, ahol az ér- lehetett belépőket nyerni a tófürdődeklődők egy időben és egy helyen re, valamint a fesztiválra egyaránt.
kaphattak meg minden informáci- A megyei sorsolásokon túl, az Utaót a legtöbb desztinációról, bel- és zás Kiállítás saját játékában is megkülföldi nyaralóhelyekről, szállás- jelentek az általunk felajánlott ajánhelyekről egyaránt. A megyei részt- dékok, amelyeket a nagyszínpadon
vevők közös, 192 négyzetméteres a Hungexpo kiállításigazgatója, Felstandon, egységes arculattal, min- dmájer Máté húzott ki, a település
den eddiginél gazdagabb kínálattal
és színes programokkal képviselték
megyénket február 21-24. között.
A megyéből Kunfehértón kívül huszonöt település és hat szervezet jelent meg.
A kiállítás első napján Huszár Zoltán polgármester is képviselte községünket, aki részt vett a hivatalos megnyitón, illetve Bács-Kiskun
megye sajtótájékoztatóján is. Ezen
kívül a polgármester úr egyeztetett
Rideg Lászlóval, a Megyei Közgyű-

Közös kiadványok készültek
A kiállítás előkészítése mellett a főszervezők számba vették a megye turisztikai kínálatát, létrehoztak egy informatikai hátteret és egy
adatbázist, amely az attrakciók leírását, fotóit tartalmazza. Ez alapján
a kínálatot tematizálták és életre hívtak 5 kiadványt, amelyek bemutatják megyénk rejtett csodáit, kulturális értékeit, településeink programjait, gasztronómiáját és mindazokat a feledhetetlen élményeket,
amiért a hazai és külföldi vendégeinknek érdemes ellátogatniuk hozzánk. Ezen kívül a résztvevő települések és szervezetek attrakciói felkerültek a bacskiskun.hu weboldal turizmus menüpontja alá, egységes formában bemutatva a megye turisztikai kínálatát. A közösségi
oldalakon folyamatosan bemutatják ezeket, közzé teszik a fürdőket,
vízparti helyeket, látnivalókat, a rendezvényeket, valamint gasztronómiánk tradicionális ételeit és különlegességeit is.

Az együttműködésben résztvevő
települések és szervezetek
Bácsalmás, Baja, Bócsa, Bugac, Császártöltés, Dunapataj, Érsekhalma, Hajós, Izsák, Jakabszállás, Kalocsa, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kunfehértó, Kunszentmiklós, Lajosmizse, Nemesnádudvar, Soltvadkert,
Szank, Tázlár, Tiszakécske, Tiszaug, továbbá Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Bács-Kiskun Megyei Turisztikai és Marketing Nonprofit Kft., Felső-Bácskai és Homokháti Értékmegőrző Natúrpark Egyesület, KEFAG Zrt., Kiskunsági Nemzeti Park,
Pintér Művek.
ves söröket kínáltak. A színpadon a
megye büszkeségei, énekesek és néptáncosok adtak betekintést sokszínű
kultúránkba. A standon kézműves
bemutatók keretében halasi csipke,
kalocsai és tázlári hímzés, tiszakécskei mézes kalács és bácsalmási csuhé
alkotások készültek. A közös, jó ügy
sikere érdekében számos híres ember, aki megyénkben született vagy
kötődése van e térséghez, jó szívvel
állt mellénk. Többek közt Csík János, a Csík Zenekar alapítója, Miku-

Hosszú előkészítő munkával járt a sikeres megjelenés
A kiállításon résztvevő szervezetek, települések 2018 júniusa óta
havi rendszerességgel találkoztak és egyeztettek a stand látványtervéről, a marketing tevékenységekről és a kiállításon megvalósuló programokról. A résztvevők egy valódi csapatként fogtak öszsze, és e közös munka, az együtt gondolkodás egy hosszú távon is
jól működő összefogást vetít előre, amely lehetővé teszi, hogy megyénk turisztikai kínálata vonzó, színes és élményekben gazdag
legyen hazánk turisztikai palettáján. A megbeszéléseknek először
a Megyeháza, majd Kecskeméten a Városháza, Baja Bácskai Kultúrpalotája, Kiskőrös János Vitéz Látogatóközpontja, végül Hajós
Barokk Kastélya adott otthont, alkalmat adva a turisztikai szereplők számára egymás attrakcióinak megismerésére és kötetlen beszélgetésekre is.
képviseletében pedig Lukács Tamás
adta át a szerencséseknek.
A kiállítás során, Bács-Kiskun megye és Kecskemét városának közös
standján együtt ízlelhettük és élvezhettük a megye ízeit. Különleges ételekkel, kalocsai paprikás kácsival,
kunszentmiklósi birkapörkölttel,
bajai halászlével,
dunapataji pacalpörkölttel, szanki
konyakmeggyel
várták a látogatóinkat. Kísérőként
zamatos madarasi, kecskeméti és
soltvadkerti pálinkát, finom borokat és kézmű-

lás Ferenc, a Kecskeméti Animációs
Filmstúdió alapítója és vezetője, Cseke Péter, színházigazgató, Till Attila,
Stohl András, és FankaDeli kivétel
nélkül örömmel fogadták a felkérést és vállalták, hogy „Bács-Kiskun
nagykövetei” lesznek ■
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Önkormányzati rövidhírek

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII.
9.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Fehértó Non-profit Kft.,
mint feladatellátó az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatások
megszervezéséhez éves szolgáltatási tervet készített, amelyet a Képviselő-testület a februári ülésén fogadott el.
Az Önkormányzat és a Kunfehértói „Előre” Horgász Egyesület között
újból megkötött közfeladatellátási szerződés alapján 2019. február 27.
napjától - 2020. február 29. napjáig az egyesület fogja ellátni a szakmai
feladatok egy részét. A vonatkozó szerződés keretében az egyesület gondoskodik halgazdálkodási tevékenységre átadott vízterületek természetes környezetének karbantartásáról, gondozásáról, hozzájárulva a helyi
környezet-, és természetvédelmi közfeladatok hatékonyabb ellátásához.
Valamint a helyi sport-, és ifjúsági terület közfeladataihoz kapcsolódóan
közösségi sportesemények szervezését, továbbá gyermek és ifjúsági horgász-szakkör szervezését vállalja, illetve gondoskodik a gyermekek utánpótlás-neveléséről és korosztályos versenyeztetéséről.
A Fehértó Non-profit Kft. meg kívánja hosszabbítani a Tófürdő területén található homokos partszakaszt a csúszda mellett mintegy 60 méter hosszúságban. A plázs bővítésére nagy igényt tapasztalnak a Tófürdő
üzemeltetői. A munkálatokkal Kunfehértó Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint tulajdonos, egyetért és legutóbbi ülésén felhatalmazta a Kft-t a munka elvégzésével. A bontási és kialakítási munkák
várhatóan március hónapban veszik kezdetüket. ■

Közösségi célokat támogat
az Önkormányzat
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete az
Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatási alapból a Kunfehértói Általános Iskoláért Alapítvány részére, a kuratóriumi elnök,
Kovács Mária kérelme alapján
300.000,- Ft támogatást biztosít
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére. Az alapítvány a
támogatást az általános iskolai oktató-nevelő munka technikai fel-

tételeinek, körülményeinek javítása költségeinek fedezetére kívánja
felhasználni.
Ezen kívül a testület szintén az
Önkormányzat 2019. évi költségvetési támogatási alapjából biztosít
50.000 forintot a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének kunfehértói csoportja részére, melyből a helyi hátrányos
helyzetű családok támogatása fog
megvalósulni. ■

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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Kunfehértó Község Önkormányzata A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B §. alapján pályázatot hirdet Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2019. 07. 01 – 2024. 07. 31ig szól.
A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6413 Kunfehértó, Ady E. u. 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (továbbiakban: Nkt.)
meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény alapító okirata szerint.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek:
* főiskola óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
* pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
* pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
* Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
* vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
* a nevelési oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló határozatlan
idejű teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus
munkakörben történő határozatlan idejű teljes munkaidőre szóló kinevezés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
* Nevelési-oktatási intézményben szerzett vezetői tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-szakmai önéletrajz,
-az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező vezetési program
-végzettség és szakképzettség igazolása másolattal,
-szakmai tapasztalat igazolása másolattal,
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
-nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekinthetnek, személyes adatait megismerhetik,
-nyilatkozat, hogy a pályázó kéri, vagy nem kéri a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását.
A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2019. július 1.
napjától.
A pályázat benyújtásának határideje: Nemzeti Közigazgatás Intézet közszolgálati állásportálján való megjelenést követő 30. nap.
A pályázattal kapcsolatos további információ: A pályázati kiírással kapcsolatban
további információt nyújt: Huszár Zoltán polgármester, tel: 06/77/507-101 vagy
Kristóf Andrea jegyző, tel: 06/77/507-102.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kunfehértó Község Önkormányzat címére történő
megküldésével (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.) Kérjük a borítékon feltüntetni: „pályázat-óvodavezető”.
- Személyesen: Kunfehértói Polgármesteri Hivatal (6413 Kunfehértó, Szabadság tér
8.)
- A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani „pályázat-óvodavezető” tárgy megjelöléssel 1 példányban papíron és 1 példányban elektronikusan. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben foglalt pályázati
eljárást követően, az eljárásban résztvevők véleményét mérlegelve a megbízási jogkör
gyakorlója Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
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Kunfehértó polgármestere is segített

Országosan is példaértékű akciót szervezett a Dékáni Árpád
Szakgimnázium és Szakközépiskola. A hivatások az egészséges lakosságért, vagyis a HELP
program a külterületeken élő,
nehéz helyzetben lévő idős lakosságot segíti. Az akciót ünnepélyes keretek között nyitották
meg az iskola udvarán, ahol addigra már felsorakoztak a járművek és a segítő csapatok. A
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum nevében Vikker József főigazgató-helyettes köszöntötte
a vendégeket és a résztvevőket.
Mint mondta, 8 településre ter-

2019. március

Szállj be a
játékba

programban. Az ünnepség rövid
eligazítással zárult, majd indulhattak a csapatok a tanyákra.
Kunfehértóról Huszár Zoltán,
a település első embere csatlakozott a programhoz, továbbá a Rendőrség keretéből a két
körzeti megbízott, Madarász
József és Majoros Lóránt, illetve Horváth István, tanyagondnok. A kunfehértói delegáció
dékánis diákokkal kiegészülve
összesen hat rászoruló családot látogatott meg. Volt, ahol
fát kellett hasogatni, volt ahol
egészségügyi szűrést végzett
egy orvos, de sok helyen már
csak a beszélgetésnek is nagyon Ezen a néven tartott előadást
jed ki az akció és 50 idős embert, örültek. ■
februárban a Dél-alföldi Teleháilletve családot keresnek fel a
zak Regionális Közhasznú Egyesület az internet lehetőségeinek kiaknázásáról a Gondozási
Központban. A találkozó célja az volt, hogy segítséget tudjanak nyújtani az okostelefonok, a különböző IKT eszközök
használatának elsajátításához és
az Internet lehetőségeinek megismeréséhez, elsősorban idősek
számára. Így szó volt az online
vásárlásról és ügyintézésekről, az
elektronikus pénzügyekről, az eegészségügyről, illetve további
hasznos tanácsokról a digitális
mindennapokhoz. ■

Szépül a Művelődési Ház

A szakemberek párhuzamosan dolgozva végzik a felújítási munká- illetve az épület szigetelését is. Mindennek köszönhetően jó ütemlatokat a Művelődési Ház és Könyvtár épületén. A különböző brigá- ben halad a kivitelezés, így hamarosan egy megújult környezetben
dok egyszerre csinálják a nyílászárók cseréjét, a fűtéskorszerűsítést, élvezhetjük a könyvtár és a közösségi színtér adta lehetőségeket. ■
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Polgármesteri jegyzetek 2015-ről
A 2014-es önkormányzati választásokat követően, az október 22-én
tartott alakuló üléssel kezdtem meg a munkámat a jelenlegi testülettel.
Az új ciklus első nagyobb beszerzése a 60 db horganyzott kordon vásárlása volt, közel 1.000.000 forint értékben, amelyeknek azóta minden rendezvényen hasznát vettük. Ezt követően 2015-ben már számos
új kezdeményezésre, beruházásra, felújításra vagy éppen pályázatra került sor. Elsőként februárban a Sporttábor karbantartására és élhetőbbé
tételére koncentráltunk. Ekkor kazáncserére került sor, a társalgó padlóját és nyílászáróit cseréltük ki, új bútorokat szereztünk be, illetve a terasz fölé is tető került.

Szintén februárban vált biztossá, hogy
a közfoglalkoztatás ebben az évben is na-

gyobb mértékben folytatódhatott. A mezőgazdasági startmunka program keretében
2015.03.01-től 2016.02.29-ig 7 fő közfoglalkoztatására került sor. A program teljes költségvetése 9.239.808 forint volt, melyből a
dolgozók bérköltségére 7.546.644 forint jutott, míg eszközök beszerzésére 1.693.644 forint. Ekkor bővült gépparkunk egy kerti kistraktorral, illetve egy ágaprítóval. De ebben az

Ebben az évben a tóban megnövekedett hínár okozta bosszúságokra
összesen 750.000 forintot fordítottunk, amellyel jórészt sikerült orvosolnunk a problémát. Ezt követően
az élővilágról sem feledkeztünk el,
ugyanis 310.000 forint értékben telepítettünk halakat a tóba.
A nyári szünet során újult meg az Óvoda belső játszótere is, ekkor kaptak
új hintát, csúszdát és mászókát az ovisok. Augusztusban rendeztük meg első alkalommal a Családi Napunkat is, amely azóta szintén nagysikerű rendezvénnyé nőtte ki magát.
De ebben a hónapban került sor községünk életében egy nagyszabású
eseményre is: átadásra került a szennyvíztisztító telep. A projekt keretén
belül összesen 894.903.565 forint vissza nem térítendő európai uniós forrást használhatott fel községünk.

évben a hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatásnak köszönhetően, további 20 főnek tudtunk munkalehetőséget biztosítani, összesen
7.187.280 forint bérköltséggel.
Ebben az évben került sor az első Kunfehértor megrendezésére is február végén. Azóta a múlt hónapban már az ötödik falusi disznóvágásunkon ehettünk, ihattunk és mulathattunk együtt.
Talán mindannyian emlékszünk
még, hogy ezidőtájt zajlott javában a szennyvíz-beruházás, melynek fontos mérföldköve volt a

szennyvíztisztító telep hat hónapos próbaüzemének elindítása az
év elején.

Önkormányzatunk ebben az időszakban tudott 2000 darab kiskacsát
is kiosztani egy felajánlás keretén belül a szociálisan rászoruló, hátrányos
helyzetű családok részére. Valamint településünk bejáratát is ekkortól díszíti a gyönyörű levendulából készült Kunfehértó felirat.

Szeptember környékén új pályázatok beadására is sor került. Így
ezidőtájt pályáztunk a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt programra, egy műfüves futballpálya kialakítására. A projekt bruttó összköltsége 32.512.000 forint volt, amelyből 30 %, 9.753.000 forint
volt a vállalt önrész. A pályázatunk sikeresnek bizonyult, így az elnyert támogatás összesen 22.758.400 forint volt. Egy másik pályázat keretén belül nyertük el öt évre kedvezményes bérleti díjjal a
korszerű LED fényű karácsonyi díszvilágításokat. Ezeket azóta meg
is vásároltuk. Ezen kívül a tanyagondnoki szolgálatunk fejlesztésére
1.003.990 forint vissza nem térintendő támogatás jutott.
Az ősz további részében több fontos esemény is történt a faluban. Először is októberben ünnepeltük a helyi óvoda 60. születésnapját, amely
ezen alkalomból kapott új nevet:
ma már mindannyian úgy ismerjük, hogy Mosolyvár Óvoda. De új

2015. május elsején új kezdeményezésünknek köszönhetően első
alkalommal idézhettük fel az emlékeinkben még élő majálisok hangulatát a Retro Majális rendezvényünk keretén belül.
Ezen a tavaszon a létesítményt is avattunk Katus Atgasztronómia is több tila közreműködésével novemberfronton szerepet kapott. ben, mégpedig a Fitnesz Parkot. A
Az Önkormányzat csa- kültéri edzőgépek összesen mintegy
pata ekkor szerezte meg 3.700.000 forintból lettek telepítve.
a második helyet és a különdíjat a Sóstói Gulyásfesztiválon. De ebben az
évben kaptuk az óriásüstöt is a Faddikor Kft.-től,
amelyben első alkalommal a májusi Falunapon
főztünk
településünk
lakóinak.
Nyár elején nyitott meg az első kerékpárkölcsönző Kunfehértón, a kemping
területén, amelyhez egy kerékpártárolót is építettünk. Illetve ekkor adott

Az útjaink állapotát, azok fenntartását és esetleges fejlesztését mindig is
fontosnak tartottuk. Éppen ezért ősz végén kezdtük el önerőből a Hunyadi utca útalapjának elkészítését 4 méter szélesen és 20 cm vastagon. Ezzel
gyakorlatilag teljes mértékben előkészítettük az aszfaltozásra, amennyiben
egyszer külső forrásokból jutna rá finanszírozás.

Négy éve már annak is, hogy az egykori Gumisműhelyt megvásároltuk
6.000.000 forintért, hogy ott majd piacot létesíthessünk. Ez a projekt végigkísérte a ciklust, míg végül idén márciusban már a kivitelezés kezdetét várhatjuk.
Végül 2015 végén a tél közeledtével a Polgármesteri Hivatal szükségessé

otthont a kemping az I. Dél-Alföldi Polski Fiat 125P találkozónak, váló fűtéskorszerűsítését is saját forrásokból valósítottuk meg. ■
Huszár Zoltán
amely azóta is rendszeresen nálunk kerül megrendezésre.
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Farsang az egészséges
életmód jegyében

Az idei farsangi ünnepség az
egészséges életmód jegyében telt
az Általános Iskolában. A zöldségektől, gyümölcsöktől kezdve
a sportolókon keresztül mindenki képviseltette magát a jelmezes
felvonuláson. A bemutató után
színvonalas műsort tekinthettünk
meg, melynek főszereplői a 3., 5.,
és 6. osztályok tanulói voltak, valamint Breznyán Előd egy dobszólót adott elő.
Ezután kezdetté vette a tánc, a
játék, és a kézműves foglalkozás,

amivel a pedagógusok készültek
a gyermekeknek, hogy minél színesebbé tegyék számukra a télűző
délutánt. De volt étel- és ital büfé, tombola, zsákbamacska és süteménysütő verseny is.
Egy fergeteges hangulatú délutánt tudhatunk magunk után!
Köszönet illet mindenkit, aki bármilyen módon segítette, támogatta a rendezvényt: pedagógusokat,
szülőket, tanulókat, és így tovább!
Reméljük a cél megvalósul és megérkezik a várva várt tavasz! ■

A jelmezverseny eredményei:
I. Borsófőzelék (4. osztály)
II. Egészséges tál (asztal) – Horváth Koppány
III. Salátás stand – Sasvári Péter
IV. Natúr joghurt – Molnár Csenge
V. Répa – Csala Gergő
VI. Sütőtök – Kazinczi Zoltán
A süti sütőverseny eredményei:
I. Rafainé Várnai Edit
II. Kozákné Bozóki Anikó
III. Vastagné Szöllős Mónika

2019. március

Farsang a Waldorfban

A Waldorf iskolában a farsang
napja ugyan február utolsó péntekjére volt kitűzve, mégis az
egész hét erről szólt. Az ünnepi
időszak virtusaira, tréfás szokásaira emlékeztetett az, hogy gyerekek vicces feladatokat kaptak
másnapra, melyet ha nem teljesítettek, a kormozó ember összekormozta őket. Ugyanez járt a
szülőknek a késésért is.
Náluk nincs jelmez szépségverseny, de az alakoskodás nem
maradt el: a gyerekek és tanítóik az elhangzott mesék szereplőinek öltözhettek be. Így nem
volt trendi pókember, vagy Elza,
ám találkozhattunk igen fantá-

ziadús, szigorúan saját készítésű
háromfejű sárkánnyal, manóval,
boszorkánnyal, szamárral és vadásszal is.
A farsang napján minden gyermek, tanár és szülő beöltözve,
énekelve, nagy zajt csapva járta
körbe az iskolát, egy kikiáltóval
az élükön. Az iskola udvarán a
kiszebáb tele volt tömködve elengedni vágyott szokásokkal,
megszabadulni vágyott dolgokkal, amelyet éneklés kíséretében
égettek el együtt. Ezt követően
különböző vetélkedők és játékok várták a gyerekeket, s persze a fánk evés sem maradhatott
el. ■

2019. március

Idősek farsangja
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Egészséges kóstoló

Idén is jó hangulatban telt a keztek jelmezesek. A délután
farsangi buli az Idősek Klub- farsangi lakomázással, beszélgejában, ahova szép számban ér- téssel és zenével telt. ■

Salátabár

A Menő Menza program jóvoltából az általános iskola felsős tanulói egészséges energiaszeletet,
magvas rágcsát, illetve különböző zöldségekből és gyümölcsökből turmixot készítettek. A felsőbb évesek az alsós tanulókat,
továbbá az érdeklődő szülőket

látták vendégül a finom kóstolóval. Az ételek elkészítésében a
dietetikus és az osztályfőnökök
voltak a gyerekek segítségére. A
nebulók nyitottak voltak az új
ízekre és meglepődve tapasztalták, hogy a reform ételek ízletesek is lehetnek. ■

Az Általános Iskolában vendégeskedett február 22-én a Salátabár
Produkció, vitamindús popcsapata. A vidám életre kelt zöldségek és
gyümölcsök tánccal, énekkel és interaktív játékkal készültek az egészséges életmód jegyében. A tanulók szívesen kapcsolódtak be az együttes mókázásba, majd a jókedvű programot közös tánc zárta. ■

Újabb nyílt
napok a Waldorfban
A nagy sikerre való tekintettel újabb két nyílt nappal várják a
Waldorf-pedagógia iránt érdeklődő kedves Szülőket 2019. március 7-én (csütörtökön) és 2019. április 3-án (szerdán) tartandó
NYÍLT FŐOKTATÁSRA és az azt követő német (csütörtökön),
illetve angol (szerdán) órákra.
A zavartalan tanítás érdekében a 8:00 óra után érkezőket sajnos nem áll módukban fogadni!
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Kérjük jelezze részvételi szándékát a borostyanwaldorf@gmail.
com e-mail címen vagy a +36 70 770 4350 telefonszámon.
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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. március

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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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
Juhász Vedres Benőnét
Theisz Péternét
a Petőfi utca 23-ban,
a Rákóczi utca 1-ben,
aki február 18-án
aki február 2-án
ünnepelte 84.
ünnepelte 92.
Mészáros Imrénét
a Rákóczi utca 2-ben,
aki február 5-én
ünnepelte 83.

Bakos Lászlót
a Bem utca 2-ben,
aki február 22-én
ünnepelte 80.

Paczal Lajost
a Fő utca 5-ben,
aki február 7-én
ünnepelte 83.

Nemes Jánost
a Viola utca 12-ben,
aki február 22-én
ünnepelte 88.

Ördögh Ferencnét
a Kossuth utca 17-ben,
aki február 10-én
ünnepelte 80.

Nagy Sarkadi Lászlónét
az Ady Endre utca 22-ben,
aki február 23-án
ünnepelte 80.

Grósz Györgynét
a Radnóti utca 4-ben,
aki február 11-én
ünnepelte 80.

Kozma Lászlót
az Úttörő tér 1-ben,
aki február 24-én
ünnepelte 89.

Modok Sándort
a Petőfi utca 57-ben,
aki február 18-án
ünnepelte 93.

Meszes Józsefnét
a Kossuth utca 31-ben,
aki február 28-án
ünnepelte 81.
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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

születésnapját.

Anyakönyvi Hírek
Születtek:
Papp Hunor, 2019.02.03., an.: Dobák Vivien
Németh Péter, 2019. 02. 22., an.: Turi Bettina Dóra
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk
az újszülötteknek és az anyukáknak is!
Elhunytak:
Kiskopárdi Rozália (1933), Maráczi László Tibor (1975)
Őszinte részvétünk!

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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Szobafestést,
mázolást,
tapétázást
vállalok.
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KSE hírek
MEGYEI III. DÉL - 2018/2019 TAVASZI SORSOLÁS

2019. 3. 10. 14:30 KISSZÁLLÁSI SC - KUNFEHÉRTÓ KSE
2019. 3. 16. 15:00 KUNFEHÉRTÓ KSE - BÁCSBOKODI SK
2019. 3. 24. 15:00 GARAI KSE - KUNFEHÉRTÓ KSE

Keressen bátran
egyedi gondolatok
megvalósításával
kapcsolatban is!

2019. 3. 30. 15:00 KUNFEHÉRTÓ KSE - KELEBIA KNSK II
2019. 4. 6. 16:30 RÉMI SZSE - KUNFEHÉRTÓ KSE
2019. 4. 13. 16:30 KUNFEHÉRTÓ KSE - ÖREGCSERTŐ KSE
2019. 4. 20. 17:00 MADARASI SE - KUNFEHÉRTÓ KSE

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

2019. 4. 27. 17:00 KUNFEHÉRTÓ KSE SZILÁDY RFC KISKUNHALAS
2019. 5. 4. 17:00 VASKÚTI BÁCSKA SE - KUNFEHÉRTÓ KSE
2019. 5. 12. 17:00 DUNAFALVA SE - KUNFEHÉRTÓ KSE
2019. 5. 18. 17:00 KUNFEHÉRTÓ KSE - TATAHÁZA SE

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

A bajnokság állása
1 KISSZÁLLÁSI SC
2 GARAI KSE
3 KUNFEHÉRTÓ KSE
4 MADARASI SE
5 SZILÁDY RFC KKHALAS
6 ÖREGCSERTŐ KSE
7 VASKÚTI BÁCSKA SE
8 KELEBIAI KNSK II.
9 RÉMI SZSE
10 DUNAFALVA SE
11 BÁCSBOKODI SK
12 TATAHÁZA SE
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11
11
11
11
11
11
11
11

9
7
7
7
6
4
3
3
3
2
2
1

2 0
3 1
2 2
0 4
2 3
3 4
5 3
3 5
3 5
1 8
0 9
0 10

Házi Góllövő lista
DOSZPOD JÓZSEF
8
GRÁCZ LÁSZLÓ GERGŐ
5
SZABÓ TAMÁS
4
NAGY ZOLTÁN
3
SZKLÁR DÁVID
3
SÁGODI IMRE
2
TORMA DÁNIEL SZABOLCS 1

46
52
27
36
32
29
24
30
20
28
14
12

12
12
12
18
17
31
21
29
30
31
69
68

34
40
15
18
15
-2
3
1
-10
-3
-55
-56

29
24
23
21
20
15
14
12
12
7
6
3

Kunfehértor

Idén ötödik alkalommal került
megrendezésre a mára már hagyományossá vált látvány disznóvágásunk Kunfehértón. Az
időjárással nagy szerencsénk
volt, ugyanis egész nap a megszokottnál melegebb, kellemes
tavaszias idő volt, szikrázó napsütéssel kiegészülve. A rendezvénynek ebben az évben is a
Tájház és udvara adott otthont,
bár évről-évre bebizonyosodik,
hogy az esemény akkora népszerűségnek örvend, hogy lassan
kinövi az épület és a belső udvar adta kapacitásokat. A szép
számban kilátogató vendégek
az ételjegyek megvásárlásával
a „Rosszcsontok Alapítvány”-t
támogatták.
A reggeli disznóölésre érkező-
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ket forró teával várták a szervezők, de akár forralt borral is felmelegíthették magukat a korán
ébredők. A feldolgozás folyamatára is sokan kíváncsiak voltak,
és érdeklődve kísérték nyomon
a böllérek munkáját. Amíg ők
a második sertéssel dolgoztak,
addig Vass Laci és csapata már
a reggelire felszolgálandó pecsenye kisütésével foglalatoskodott.
Friss sült illata járta át az egész
udvart, melynek köszönhetően igen nehéz volt kivárni a nap
első étkezését. A pecsenye mellé idén is resztelt májat kínáltak,
melyet az Óvoda konyháján készítettek el.
A helyi Vöröskereszt önkéntesei már kora délelőtt befűtöttek
a kemencébe, amelyben először

A Fehértó Non-profit Kft. ezúton szeretne köszönetet mondani
minden segítőnek és közreműködőnek, akik munkájukkal valamilyen formában hozzájárultak egy újabb sikeres rendezvény lebonyolításához, nélkülük ez nem jöhetett volna létre. Köszönet
jár az önkéntes bölléreknek, Fazekas Csabának, Hurtony Sándornak, Nagy Tibornak és Vancsik Ferencnek, hogy elvállalták
a disznóvágás legfontosabb feladatait. Rajtuk kívül a Mosolyvár
Óvoda dolgozói tettek rengeteget azért, hogy ilyen finomakat
étkezhessünk. Külön köszönet jár a konyhai dolgozóknak, akik
nem csak a szombatjukat áldozták rá az egész napos sütés-főzésre, hanem már pénteken is erre készültek elő. De nem feledkezhetünk meg az óvónők és a dajkák segítségéről sem, akik a helyszíni ételosztásban vették ki részüket. Örömünkre szolgált, hogy
idén már a Bölcsőde dolgozói is segítségünkre voltak. A reggeli
elkészítését Vass László, Fodor Gyula, Maruzsa Mihály és Odrobina Zoltán vállalta magára, míg a kemencében a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének segítői készítették a kenyérlángost és
a hurkát. Óriási köszönet nekik is. A vacsorára kínált egyik fogásért, a savanyú májért pedig id. Huszár Ferencnek és feleségének
lehetünk hálásak. De nem mehetünk el szó nélkül a helyi önkéntes fellépők mellett sem, akik minden alkalommal önzetlenül és
nagy örömmel színesítik programjainkat. Így most is nagyon köszönjük a Kiskun Citerazenekarnak, illetve a Kunfehértói Amatőr Tánccsoportnak a produkciókat.
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kenyérlángost készítettek, hogy
két étkezés között is lehessen
mit csemegézni, majd az ebédre szánt hurkát sütötték ki hagyományos módon. Mellé természetesen a friss sült kolbász
sem maradhatott el. A színpadon a programok ezidőtájt kezdődtek el, ugyanis a helyszínen
étkezőket először a kunfehértóiakból álló Kiskun Citerazenekar
szórakoztatta nótaszóval, míg
őket egy másik lelkes helyi csapat követte, a Kunfehértói Amatőr Tánccsoport, akik egy bajor
sörtáncot adtak elő.
A délután hátralevő része is
zenével és tánccal folytatódott.
Az Erdőfű zenekar és a Kiskun Táncegyüttes egy rendkí-

együtt is elfértek a pódiumon.
Ezután a Fodor Tamás, musical
színész és Zöldi Nikolett, klasszikus ének szakos egyetemi hallgató alkotta duó operettrészletekből álló előadása teremtett óriási

vül színvonalas közös produkcióval kápráztatta el a közönséget.
A művészek együttműködésének köszönhetően előadásuk
keretében a közönség megtapasztalhatta a Kárpát-medence
népzenei örökségét és néptánc
hagyományának ápolását. Idén
a szervezők a korábbiaknál nagyobb színpaddal készültek, így
a zenészek és a táncosok már

je alatt már az Óvoda konyháján
rotyogott a töltött káposzta és egy
nagy bográcsban készült a savanyú
máj is, Huszár Ferenc jóvoltából. A
vacsora előtt azonban még egy jó
hangulatú műsorra került sor a Halasi Népdalkör közreműködésével.
Az énekesek különböző tájegységekről származó népdal csokrokat
adtak elő, citeramuzsika kíséretével. Felcsendültek alföldi, kalocsai

hangulatot, a közönség szinte
végig vastapssal kísérte a produkciót, illetve együtt énekelte a
fellépőkkel a Csárdáskirálynőből
és más klasszikus operettekből
ismert dalokat. A műsorok ide-
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és Eger környéki dallamok is. A csapat egy része a színpadi előadást
követően még nem hagyta abba a
muzsikálást, ugyanis több különböző hangszer is előkerült, majd a sorok között örömzenélésbe kezdtek
az ekkor már zsúfolásig megtelt sá-
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torban, a közönség nagy tetszésére. Az este fő fellépői előtt Huszár
Zoltán polgármester köszöntötte
a jelenlévőket, majd pálinkával kínált meg minden vendéget. Ezt követően került sor a várva várt produkcióra: idén Matyi és a Hegedűs
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Erdőfű Zenekar

Az Erdőfű Magyarországon
tevékenykedő táncházzenészek összefogásából jött létre. Tagjai mind elkötelezett
hívei a Kárpát-medencei népzenei hagyomány hiteles előadásának, táncházakban és
koncerthelyszíneken
egyaránt. A zenei műhelynek is tekinthető kezdeményezés célja, hogy átfogó képet adjon a
magyarlakta területek és a velünk együtt élő etnikumok vonós népzenéjének sokszínűségéről, az adott vidék vagy falu
sajátosságait tartva szem előtt.
A zenei társulás „ars poeticaja” elmélyült szakmai tudást
és specifikus hangszerismeretet igényel egy-egy tájegység
zenei hagyományaira nézve,
ezért fontos szempont, hogy

az Erdőfű tagjai külön-külön
is kellő tapasztalattal és tudással rendelkeznek a hangszeres
népzene megszólaltatásában.
Előadásuk lehetőséget teremt
arra, hogy a közönség megtapasztalhassa a Kárpát-medencei népzene egyedülálló hangzását a különféle hangszeres
felállások és a sajátos játékmódok tekintetében. A műsoraik
során előkerülő hangszerek –
hegedű, kontra, brácsa, nagybőgő, cselló, ütőgardon, furulya és harmonika – rendkívül
változatos megszólalást eredményeznek, amely énekkel és
tánccal egészül ki. A zenekar
tagjai: Éri Katalin (bőgő), KissBalbinat Ádám (hegedű, ének),
Maruzsenszki Andor (hegedű)
és Lajti Ákos (brácsa).
máció, így már az akkori induló tagokat láthattuk, hallhatuk a most a
fellépésen. A nap végén a mulatni
vágyó vendégek még éjfélig rophatták a diszkóban Leslie B és
Csabesz jóvoltából. ■

Gólyahír

szórakoztatta a nagyérdeműt, akik
jókedvű műsorukkal gyorsan levették a lábukról a sátorban és azon
kívül lévőket egyaránt. A felszolgálóból lett énekes, Mátyás Zoltán
mellett korábban másik két zenész
hegedült, őket azonban 2008-ban
Egervölgyi Krisztián követte, akivel egyébként is indult volna a for-

Németh Péter

