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Ősz van, korán sötétül és künn esik.
Vénül az idő s könnyei szakállára peregnek.
Magános lélek! S ködös éjjeken át didereg,
S csak ködös hajnalidőbe derül, mikor rohanó,
Tengerzöld felhők úsznak az égen. Holtan
Fekszik a lélek ilyenkor s boldog. Jószívű szellem,
Idegen szellem közeleg s tengerzöld
Szőlőfürtöt tart bús arca elé...
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Alakuló ülést tartott az új képviselő-testület
A 2019. október 20-án megalakult
képviselő-testület személyi összetétele:
Polgármester: Huszár Zoltán
Alpolgármester: Harnóczi Sándor

2019. október 18-án tartotta
meg első ülését az újonnan megválasztott képviselő-testület. Az
ülést Huszár Zoltán, másodszor
megválasztott polgármester nyitotta meg, majd a Himnuszt követően Dr. Kovács Mária, mint
a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választások
lebonyolítását, valamint a választási eredményeket.
A tájékoztatók után először a

képviselők, majd a polgármester
eskütételére került sor, aki ezután néhány fontosabb pontot
emelt ki programjából. A képviselők ezt követően döntöttek
a bizottságok összetételéről, titkos szavazáson az alpolgármester személyéről, majd a polgármester és az alpolgármester
illetményéről is. Miután a megbízólevelek átadásra kerültek,
az ünnepélyes ülés a Szózattal

Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság –
elnök: Szalai László
képviselő tagok: Dr. Hegyes Edina, Sarok Tibor
külső tagok: Ádám Dóra, Fazekas Csaba
Ügyrendi és Idegenforgalmi Bizottság –
elnök: Dr. Hegyes Edina
képviselő tagok: Czagány-Mákos Roberta,
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn
külső tagok: Lukács Tamás, Oravecz-Szabó Tímea
zárult, majd a polgármester egy
pohár pezsgőre és szendvicsekre hívta meg a szép számmal
megjelenteket. A megválasztott

polgármesternek, illetve a képviselőknek gratulálunk és eredményekben gazdag munkát kívánunk! ■

vásárlóközpontokat keressék fel,
hanem helyi termelőktől vásároljanak, hiszen az élelmiszer-biztonság legerősebb formája az, amikor
az eladó belenéz a vevő szemébe.
Bányai Gábor pedig a piacok vidéki gazdaságélénkítő szerepére tért
ki, melynek köszönhetően a tőke
helyben marad, valamint szerinte
a piac azt is szolgálja, hogy a Kunfehértón élők egészségesebben tudnak étkezni, ha itt vásárolnak.

Az avatóünnepségen az eső miatt
sajnos elmaradt a Kunfehértói Általános Iskolások műsora, de Czagány-Mákos Lajosné versét meghallgathatta a közönség. A megnyitó
helyben sütött kenyérlángossal és
egy kis vendéglátással zárult.
Az új piacteret hamarosan birtokba vehetik a kereskedők és a
vásárlók is, csupán néhány utómunkálatra van még szükség. ■
(fotók: Juhász D. Géza)

Átadták a piacot

mellett különböző rendezvények
helyszíne is lehet a jövőben –
mondta a polgármester.
Az ünnepségen részt vett még
Rausch Sándor, a Bács-Kiskun
megyei Közgyűlés alelnöke, illetve
Bányai Gábor, a térség országgyűlési képviselője is. Előbbi arra bizOktóber 10-én került sor az új pi- tatta a jelenlévőket, hogy ne a beactér ünnepélyes átadójára Kunfehértó központjában, ahol először
Huszár Zoltán polgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A fejlesztéssel régi álom valósult meg a
községben és az új piaccal a falu öszszképéhez méltó közösségi teret sikerült létrehozni, amely a hagyományos kereskedelmi tevékenység
A település első boltjának helyén, az utóbbi időben „Gumis Műhelyként” ismert épület helyett került kialakításra az új kunfehértói
piac. A megvalósítást a Vidékfejlesztési Program „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése” kiírása tette lehetővé, melyen az Önkormányzat (pontosabban a Fehértó Non-profit
Kft.) még 2017-ben nyert közel 24,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást, amelyet kicsivel több mint 4 millió forinttal kellett kiegészíteni. A tényleges kivitelezési munkálatok, a Fehértó Non-profit
Kft. közreműködésével, az év elején kezdődtek meg a régi épület elbontásával, majd a földmunkák elvégzésével. Ezt követően a további feladatokat már a kivitelező látta el: a terület szilárd burkolatot
kapott, fedett piactér került kialakításra, három árusító faházzal kiegészítve, illetve egy akadálymentesített nyilvános mosdót is építettek. Végül az árusító asztalokat, a piac körüli kerítést és a parkosítást szintén a Kft. dolgozóinak köszönhetjük.
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Önkormányzati választások Kunfehértón
Október 13-án tartották a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását hazánkban, így településünkön is. Kunfehértón az 1889 szavazójoggal rendelkező választópolgárból 1148 fő
jelent meg, ami 60,77%-os részvételt jelentett. Ez az országos átlagnál magasabb arányt képezett.
Az eredmények a következőképpen alakultak: a polgármesterjelöltek
közül Huszár Zoltán független jelölt a szavazatok 51,62%-át (589 szavazat) megszerezve győzött Sarok Krisztián, a Fidesz-KDNP jelöltje
előtt, aki 48,38%-os arányban kapott voksokat (552 szavazat).
A képviselőjelöltek az egyéni listás szavazáson a következő eloszlásban szerezték meg a választópolgárok voksait:
Szalai László			
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn
Czagány-Mákos Roberta		
[Huszár Zoltán			
Dr. Hegyes Edina		
Harnóczi Sándor			
Sarok Tibor			
Juhász-Vedresné Szabó Ibolya
Törteliné Salac Éva		
Katus Károly			
Oravecz-Szabó Tímea		
Fazekas Csaba			
Ragadics Ferenc			
Czifráné Nagy Edit		

642 (56,56%)
555 (48,90%)
547 (48,19%)
542 (47.75%)]
434 (38,24%)
428 (37,71%)
411 (36,21%)
389 (34,27%)
386 (34,01%)
330 (29,07%)
301 (26,52%)
284 (25,02%)
171 (15,07%)
151 (13,30%)

Ezek alapján a községünkben hat főből álló képviselő-testületbe,
az első hat legtöbb szavazatot kapott jelölt került be (Huszár Zoltán képviselőjelöltként kapott szavazatai nem kerültek számításba,
mivel ő lett a polgármester). ■

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésre
vonatkozó választási adatok
Október 13-án a választók az önkormányzati képviselők és a polgármesterek mellett a Megyei Közgyűlés tagjait is megválasztották listás szavazás alapján. A megyére vetített választási részvétel
44,54%-os volt, miután a választási névjegyzékben lévő 335 417
választópolgárból 149 401 voksoló járult a szavazóurnákhoz.
A pártok listáira leadott szavazatok alapján pedig a következő
eredmények születtek:
Fidesz-KDNP
60,42% (87 225)
16 elnyert mandátum
Momentum
10,39% (14 999)
2 elnyert mandátum
DK
9,61% (13 877)
2 elnyert mandátum
Jobbik
9,59% (13 845)
2 elnyert mandátum
Mi Hazánk
5,48% (7 915)
1 elnyert mandátum
MSZP
4,51% (6 507)
0 elnyert mandátum
A Megyei Közgyűlés összetétele: Cseh Ilona (Fidesz-KDNP),
Dr. Demeter András (Fidesz-KDNP), Dongó József (FideszKDNP), Fercsák Róbert (Fidesz-KDNP), Gáspár Ferenc (Fidesz-KDNP), Hornyák Józsefné (Jobbik), Horváth Roland
Károly (DK), Jankovszki Zoltán (Fidesz-KDNP), Kecskés Mihály Gábor (Momentum), Lenkei Róbert (Fidesz-KDNP), Dr.
Magóné Tóth Gyöngyi Mária (DK), Dr. Mák Kornél (FideszKDNP), Nyirati Klára (Momentum), Pap Ágnes (FideszKDNP), Rausch Sándor (Fidesz-KDNP), Rideg László (FideszKDNP), Dr. Skribanek Zoltán (Fidesz-KDNP), Szabadi István
(Mi Hazánk), Szántó István (Fidesz-KDNP), Szűcs Imre (Jobbik), Temerini Ferenc (Fidesz-KDNP), Varga Nelli (FideszKDNP), Vedelek Norbert (Fidesz-KDNP).

Megalakult az új megyei közgyűlés

2019. október 25-én, a Hajósi
Barokk Kastélyban tartotta alakuló ülését a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, melyet a korelnök, Cseh Ilona és dr. Jobbágy
Lajos, a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság elnöke vezetett le. A megyei közgyűlésnek 23 tagja van, ebből 16 főt
a Fidesz KDNP, két-két képvise-

lőt a Jobbik, a DK és a Momentum, és egyet a Mi Hazánk delegált a testületbe. A közgyűlés
tagjai az ülésen átvették megbízólevelüket és letették esküjüket.
Ezt követően a tagok ismét Rideg Lászlót választották meg elnöknek, aki korábban is vezette
a testületet. A kiskőrösi politikus, aki középiskolai matemati-

ka-földrajz szakos tanár, 17 éve
a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja, az elmúlt öt évben elnöke, azt megelőzően alelnöke
volt annak.
Megválasztása után Rideg László megköszönte a választók bizalmát és az elkövetkező öt évre szóló felhatalmazását. „A ránk
váró feladat összehangolt, egymásra épülő munkát, és egymás
véleményét tisztelő, őszinte kapcsolatrendszert igényel. Szeretném, hogy a megyei közgyűlés
továbbra sem a politikai csatározások helyszíne lenne, hanem
a megye gazdasági, társadalmi,
környezeti fejlődéséért dolgozna. Nem érhetjük be kevesebbel,
mint azzal a nemes célkitűzéssel, hogy gyermekeink, unokáink
számára biztonságot jelentő otthont teremtünk, ahol lehet dolgozni, ahol érdemes élni, családot alapítani. Ahol településeink
nem versenyeznek egymással az

erőforrásokért, hanem az együttműködés révén a város élhető, a
vidék pedig élővé lesz” – mondta el ünnepi beszédében Rideg
László.
Az újonnan felállt közgyűlés
két bizottság, a Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottság, valamint a
Fejlesztésekért, Turizmusért és
Klímaügyekért Felelős Bizottság
megalakulásáról szavazott. Zárásként pedig megválasztotta dr.
Mák Kornélt és Vedelek Norbertet a megyei közgyűlés alelnökeinek. Dr. Mák Kornél civilben tanár, 2010-től egészen mostanáig
Kecskemét Megyei Jogú Város
alpolgármestere volt, 2014 óta
pedig a KDNP Bács-Kiskun Megyei Szervezetének elnöki tisztjét tölti be. Vedelek Norbert közgazdász, történész, középiskolai
tanár 2014-2019-ig Baja Város
alpolgármestere volt, azt megelőzően Baján a Polgármesteri Kabinetet vezette. ■ Várkonyi Éva
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Irány a „Kintivári”!

Az októberi hónap a pályaválasztás jegyében telt a Kunfehértói Általános Iskola tanulói számára.

Pályaorientációs nap Baján

2019. október 14-én, hétfőn
a kunfehértói 5. és a 6. osztályosok Bajára utaztak a Bereczki Máté Szakközépiskolába. Egy
általános tájékoztatást követően
a mezőgazdasági részen a gépészet, majd a kertészet ágazataival ismerkedtek meg tanulóink.
Traktorokba ülhettek, majd a
tanműhelyekben folyó tanítást,
gyakorlatokat figyelhették meg.
Ezután a kertészetben a zöldségek, gyümölcsök, fűszerek, dísznövények termesztéséről hall-

gattak rövid előadást, majd a
virágkötészetet a gyakorlatban is
kipróbálhatták a tanulók.
Ezt követően a Dorker Kft. bajai telephelyén a mezőgazdasági
szakághoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet nézhették
meg a gyerekek. Rácsodálkozhattak az óriási erő- és munkagépekre, melyek közül néhányra
fel is ülhettek. A vendéglátás csak
megkoronázta a napot, majd ismeretekkel gazdagodva térhettek haza. ■

Pályaválasztási előadás

Az általános iskola volt tanítványai rendszeresen térnek vissza az
intézménybe. Látogatásaik során beszámolnak arról, hogyan érzik magukat új iskolájukban és milyen teljesítményt nyújtanak. Az
egyik októberi napon Bodicsi Gábor kereste fel iskolánk 7-8. évfolyamos tanulóit és mutatta be számukra a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnáziumot, segítve őket a megfelelő továbbtanulási cél
kitűzésében és az iskolaválasztásban. ■

A gyerekek csak „Kintivárinak”
hívják, de írjuk le a becsületes nevét: a Vári Szabó István Szakképző Iskola tanműhelyéről van szó. A
kunfehértói nyolcadikosok december elejéig fognak ide járni minden
héten egy alkalommal, hogy megismerkedjenek egy-egy szakmával.
A szakoktatók nagy szeretettel és
türelemmel mutatják be az adott
mesterséget, elmondják az előnyöket, a nehézségeket. A tanulók

minden alkalommal tevőlegesen is
belekóstolhatnak egy adott munkafolyamatba, természetesen nem
a legnehezebbe, s haza is vihetik
az elkészült „mesterremeket”, például az általuk összevarrt piros szívecskét avagy a kidíszített virágtartó lécet.
A pályaválasztás nem könnyű
döntés, ezek a látogatások sokat
segíthetnek a továbbtanulni készülőknek. ■ Stammer József

Egy felejthetetlen látogatás
a „Mezgében”

2019 októberének közepén iskolánk nyolcadikosai ellátogattak Kiskunfélegyházára, a Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába, diáknyelven: a „Mezgébe”.
A tanárok, a szakoktatók, s az ott
tanuló diákok nagyon készültek
a végzősök látogatására, s ez alatt
nem csak azt értem, hogy a tangazdaságban nevelt disznóból, az ott
termelt paprikával készült sült kolbászt kaptuk tízóraira. A bátrabbak meg is próbálhatták a kolbásztöltést: közülünk Huszár
Adrienn vállalkozott a feladatra,
amit remekül meg is oldott.
Mindenki vegyészkedhetett a laborban, azután pedig kirakós játék
keretében ismerkedhettek a szarvasmarha részeivel. Lehetett gyúrni
is, majd kalácsot fonni, kiderült, ez
bizony nem is egyszerű mutatvány.
Sok helyszínen változatos feladatokat oldhattunk meg, így jó néhány

szakmáról kaptunk képet. Az iskola életéről és a kollégiumi mindennapokról egy filmet is megnézhettünk. Ezután újra buszra szálltunk:
várt minket a tangazdaság, ahol
aszalt finomságokat kóstolhattunk,
például paradicsomot, barackot,
céklát, paprikát. Mindezt a diákok
által készített gyümölcslevekkel öblíthettük le. Megtekintettük az itt
nevelt állatokat: állíthatom, hogy
a legnagyobb sikere, az örök szerelem, lovak mellett a magyar szürkemarhának és az összebújó kismalacoknak volt. De a lovaglás is olyan
programpontot képviselt, amit nem
lehetett kihagyni.
Fehértói diákja jelenleg is van
a Mezgének Horváth Henriett
személyében, reméljük, mások
is kedvet kapnak a továbbtanuláshoz ebben a remek suliban. ■
Stammer József
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Pályaválasztási kiállítás
Október 17-én a kiskunhalasi Dékáni Árpád Sportcsarnok
látta vendégül a halasi és a környékbeli iskolák pályaválasztás
iránt érdeklődő tanulóit. Többek
között Bajáról, Kecskemétről, s
természetesen a szűkebb környékünkről jöttek el a középiskolák
képviselői.
A tanárok és a szakoktatók
szóbeli bemutatása mellett képeket is nézhettünk az adott iskoláról, illetve szórólapokkal

lettünk gazdagabbak. Bátran lehetett kérdezni, akár hosszabban, részletesebben is kaphattunk információkat az adott
intézményről. Nem utolsósorban
sokat jelentett, hogy iskolánk
volt tanulóival is lépten-nyomon találkoztunk; az örömteli viszontlátás lehetőséget adott
egy-egy baráti beszélgetésre,
őszinte vélemények meghallgatására az iskolai mindennapokról. ■
Stammer József

Száz éve nyílt meg az első Waldorf-iskola

Az első Waldorf-iskola 1919.
szeptember 7-én nyitotta meg
kapuját Németországban, Stuttgartban. Napjainkra a Waldorf
oktatási mozgalom nemzetközi szinten egy széles körben elterjedt és elfogadott oktatási modellé vált. A Waldorf-pedagógia
egyre nagyobb érdeklődésnek örvend nyelvtől, vallási hovatartozástól vagy a politikai helyzettől
függetlenül. Minden kontinensen
vannak Waldorf-óvodák és iskolák, valamint tanárképzést folytató szervezetek. Az iskolák nagyon sokszínűek, de ugyanabból
a közös szellemi alapból erednek,

melyet Rudolf Steiner, a pedagógia atyja lefektetett. Napjainkra a
Waldorf-mozgalom a több mint
1100 iskolájával és több mint
2000 óvodájával a világ legnagyobb szabad iskolai mozgalmává vált. A Waldorf-pedagógia az
egyetlen reformpedagógiai irányzat, mely az utóbbi két évtizedben országos hálózatot alakított
ki Magyarországon saját tanárképzésekkel és szakmai szolgáltató intézettel.
A Waldorf-pedagógia abból a felfogásból indul ki, hogy az ifjú embert nem az állam, a társadalom
vagy egy meghatározott szakma
szükségletei, hanem a saját individuális képességei és fejlődési lehetőségei, életkoronként változó
testi, lelki és szellemi szükségletei szerint kell nevelni. A Waldorftanterv a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodik. Az intellektus
iskolázása mellett fontosnak tartja
a fantázia ébren tartását, a kreatív
gondolkodás fejlesztését, a jellem
formálását is. A Waldorf-iskola
minden gyermek számára nyitva

áll társadalmi és vagyoni helyzettől, politikai vagy vallási meggyőződéstől függetlenül. Így nyílik
lehetőség arra, hogy a különböző képességű, más-más szociális háttérrel rendelkező gyermekek együtt nevelődjenek valódi
emberi közösséggé, olyan közösséggé, ahol az egyéni értékek öszszessége adja a közösség erejét. A
kunfehértói Waldorf-iskola sem
véletlenül kapta a nevét: ahogy
a borostyánkő őrzi a régi, élő csodákat, a mi iskolánk is megőrzi a

gyermekeink lelkében megbúvó
kincseket.
Hálásak vagyunk a Waldorf közösség minden tagjának és minden támogatónknak azért a segítségért, melynek eredményeként
Kunfehértó községben gyökeret
ereszthetett a Borostyán Waldorf
Iskola és továbbra is az egyetlen
alternatív pedagógiájú, Waldorf
oktatási intézményként választható lehetőség Kiskunhalas és Közép-Bács-Kiskun megye oktatási
palettáján. ■ Molnár Edina

Közelgő programok
A 100. évforduló kapcsán a Borostyán Waldorf Iskola tanárai
és szülői ismeretterjesztő előadásokat tartanak a pedagógiáról,
az iskola körül keringő tévhitek eloszlatása és kérdések megválaszolása érdekében.
A Waldorf pedagógia igazi alternatívát kínál az iskolakezdés és
iskolaváltás előtt álló gyermekeknek és szüleiknek egyaránt.
Miért? Elmondjuk!
2019.11.06. Kecel
2019.11.21. Kiskunhalas
2019.12.05. Kunfehértó
Bepillantást nyerhetnek egy ünnepünkbe is, ha eljönnek 2019.
november 30-án az Adventi bazárunkra, ahol meg tudják nézni az osztályok bemutatóját, megismerhetik a tanárainkat, bejárhatják az iskolát, bepillantást kaphatnak a Waldorf iskola ünnepi forgatagába, ismerkedhetnek a közösséggel. Teaház, reform
büfé, vásári forgatag, a gyermekeknek kézműveskedés és sok más
program is lesz.
2019. november 23-án, 2020. január 11-én és február 1-én,
szombati napokon 10 órakor az iskolába készülő, nagycsoportos óvodás gyermekeket várjuk játszóházunkba (ismerkedés, mese, kézműveskedés), valamint szüleiket egy tájékoztató előadásra, amelyet a leendő osztálytanító és az iskola tanárai tartanak
(ide nemcsak nagycsoportos gyermekek szüleit várjuk.)
Az ismeret kincs. Gyermeke érdekében jöjjenek el, tudjanak meg többet!
Az eseményekről bővebb információt a facebook oldalunkon találnak.
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Egészséghét az Óvodában

2019. november

„Tiszta a kezem!”

ram megalkotója, melynek keretén belül sajátíthatták el a
gyerekek a helyes kézmosás
szabályait, s hogy milyen fontos, mindig kezet mosni. A kézmosás igenis komoly dolog, a
fertőzések megelőzésének első fegyvere. A gyerekek azt is
megtapasztalhatták, hogy köhögés, tüsszentés esetén hogyan terjednek a bacilusok
és megtanulták, hogyan akaÓvodánkban járt Terbe Zsó- dályozható meg a terjedés. ■
fia, a Tiszta a kezem! prog- Baráth Ferencné
2019. október 14-22. között
egészséghetet tartottunk a Mosolyvár Óvodában, azon belül pedig gyümölcsökkel és zöldségekkel foglalkoztunk. A szülők által
kapott különleges gyümölcsöket,
zöldségféléket a gyermekek megnézhették, megtapinthatták és
meg is ízlelhették. De egy különleges vendég is érkezett a gyerekek-

hez Makk Marci személyében, aki
felhívta figyelmüket a gyümölcsevés, a zöldségfogyasztás és a testmozgás fontosságára. A látogatás
zárásaként a gyerekek Makk Marcival tornáztak egy nagyot az udvaron, valamint a fák világnapja
alkalmából egy hársfát is ültettek közösen az Óvoda udvarán. ■
Baráth Ferencné

Mesés előadás a Könyvtárban

Nagymama mesél
A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szervezésében, 2019.
október 25-én interaktív foglalkozást tartottak a gyermekeknek „Bogárréti mesés előadás” néven. A programnak a Kunfehértói Közösségi
Színtér és Könyvtár adott helyet. Az előadók, Sasvári Zoltán és Sasváriné Dr. Borbíró Katalin igazán érdekes módon vezették be a gyerekeket a bogarak és rovarok világába. A szemléltetésre hozott ízeltlábúakat pedig meg is lehetett simogatni. Az óvodás és kisiskolás gyermekek
nagyon élvezték ezt a „bogaras” műsort. ■ Gálné Becze Zita

Állati fotók

A népmese napja alkalmából, gyerekeknek. Mindegyiket nagy
nagymamák jöttek a csoportok- érdeklődéssel hallgatták végig. ■ Október hónapban az Országos Könyvtári
Napok keretein belül a „Velünk élő természet”
ba magyar népmesét mesélni a Baráth Ferencné
jegyében házi kedvencek fotópályázatot hirdetett
a Kunfehértói Közösségi Színtér és Könyvtár.
A pályázatra a legkülönfélébb kedvencekről érkeztek fotók. A zsűrizésre Madarász József körzeAz állatok világnapja alkal- ti megbízottat kértük fel, mivel köztudott az államából a Szegedi Vadaspark tok iránti szeretete.
munkatársai terráriumi álla- Az eredményhirdetésre 2019.október 28-án ketaik közül hoztak bemutat- rült sor a Könyvtárban. A helyezetteket emléklapni az óvodás gyermekek szá- pal és könyvvel jutalmaztuk. Első helyezett Dugár Dávid lett, Heki nevű
mára. Igazi élmény volt nekik kutyusával, a második Nagy Csenge, Babi nevű kecskéjével, míg a harmamegismerni, megtapintani eze- dik helyezett Fischer István, Mangesz nevű cicájával. A különdíjat pedig
ket az élőlényeket, és azt is Tolnai Csenge kapta, Kefír nevű kutyusával. Ezúton is köszönjük a kedmegtanulták, hogy milyen fon- vencekről szép számban beküldött fotókat.
tos az állatokat gondozni. ■ Minden kiskedvenc szép és kedves a gazdájának, így senki ne keseredjen
el, amiért nem az ő állatkája lett a díjazott! ■ Gálné Becze Zita
Baráth Ferencné

Állatok világnapja az Óvodában
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Lányból nővé program Szociális tűzifa igénylése

A Magyar Vöröskereszt októbertől országos szintre terjeszti ki
a „LÁNYBÓLNŐVÉ” programját
egy egészséges és felvilágosult generációért, mellyel a menstruációs szegénység ellen küzd.
Amellett, hogy a Procter and
Gamble segítségével tisztasági betétetekkel támogatják az iskolás lányokat, nagy hangsúlyt fektetnek a
felvilágosításra és az edukációra is.
A szakemberek által tartott alkalmakon a lányoknak lehetőségük
nyílik biztonságos környezetben
beszélni a gyakran tabunak számító
témáról. A fizikai szükségletek mellett az is célja a programnak, hogy

a nővé válás büszkén vállalható legyen a kamaszoknak, ami a pszichés fejlődésük szempontjából is
nagyon fontos.
A Kunfehértói Általános Iskolából
is részt vettek a 7. és 8. osztályos lányok azon az előadáson, melyet a
Magyar Vöröskereszt Kiskunhalasi
Területi Szervezete részéről Fekete Noémi és Kunfehértó védőnője,
Sarok Zsófia vezettek. A foglalkozáson a pubertáskori változásokról
hallgathattak tájékoztatást a résztvevők, majd a kamaszkori felvilágosítás és higiénia jegyében mindenki
egy ajándékcsomagot vehetett át. ■
Fekete Noémi

Kunfehértó Község Önkormányzata BMÖGF/51-41/2019
számú Támogatói Okirattal 100
m3 keménylombos szociális tűzifa kiosztásának lehetőségét nyerte
el.
A szociális célú tűzifa iránti kérelem beadásának feltétele:
1. aktív korúak ellátásában részesülök és gyermeket/gyermekeket nevelek;
2. időskorúak járadékára vagyok
jogosult és egyedül élek;
3. a gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben szabályozott hátrányos helyzetű gyermeket nevelő
(HH) család vagyunk;
4. lakásfenntartási támogatásban részesülök és kiskorú gyermek/gyermekek
eltartásáról
gondoskodok;
5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök
és gyermekemet/gyermekeimet
egyedül nevelem és az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140%-át,
amely 39.900.-Ft.;
6. 60 év feletti, egyedülálló vagyok és havi jövedelmem nem haladja meg a mindenkori öregségi

nyugdíj legkisebb összegének 200
%-át. (57.000.- Ft);
7. rehabilitációs-, egészségkárosodott- vagy rokkantsági ellátásban részesülök és a háztartásomban az egy főre jutó havi jövedelem
nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át. (57.000.- Ft.);
8. egyedül élő vagyok, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezem, és szociális ellátásban sem
részesülök.
A kérelmezőnek nyilatkozni
kell, hogy a lakásban a fával történő tüzelési lehetőség biztosított, valamint nyilatkozni kell a
családban az egy főre jutó jövedelemről (csatolni kell a jövedelem
igazolásokat).
A kérelmet 2020. január 31ig  lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz a támogatás
igénylése céljából. A kérelemben
szereplő adatok ellenőrzésére a
kérelmezőnél helyszíni környezettanulmány felvételére kerülhet
sor. A támogatásból történő kizárást eredményezi, ha a kérelemben vagy a környezettanulmányban valótlan dolgot állítanak. Egy
családon belül csak egy jogcímen
adható szociális tűzifa juttatás.

Elektronikai hulladékgyűjtés
A Kunfehértói Általános Iskola ismét
elektronikai hulladékgyűjtést szervez.
A gyűjtés időpontja: 2019. november 6-7.,
reggel 6 és 8 óra között, valamint délután 15 és 18
óra között. Érkezéskor keressék az Iskola dolgozóit!
Elektronikus hulladéknak számítanak a következők: mosógép, mosogatógép, elektromos tűzhely, hűtőgép, elektromos barkácsgépek (fúró stb.), hajszárító, konyhai kisgépek (kenyérpirító, mikro, robotgép stb.), porszívó, bojler, televízió, hősugárzó,
fénymásoló, elektromos írógép, varrógép, számítógép és alkatrészei, továbbá minden, ami elektromos árammal működik.
A SZAKSZERŰTLENÜL SZÉTSZEDETT GÉPEKET
NEM ÁLL MÓDUNKBAN ÁTVENNI! CSAK EGÉSZBEN,
BONTATLANUL!
Bővebb információ az Iskolában kérhető (tel: 77/507-711).
A gyűjtésből befolyt összeg az Iskola alapítványának számlájára kerül, mellyel a gyermekeket támogatják!
Fogjunk össze és támogassuk a gyermekeket!
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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

ügyfélszolgálat:

20/771-6422

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:
Vancsik Ferenc
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
Fehér Lászlónét
a Szabadság tér 13-ban,
aki október 1-én
ünnepelte 80.

Horváth Károlyt
a II. körzet tanya 67-ben,
aki október 11-én
ünnepelte 86.

Bán Sándornét
a Rákóczi utca 112-ben,
aki október 5-én
ünnepelte 86.

Törteli Lajos Lászlót
a Fő utca 12-ben,
aki október 14-én
ünnepelte 89.

Dudás Sándornét
a Rákóczi u. 106-ban,
aki október 25-én
ünnepelte 89.

születésnapját.

Anyakönyvi Hírek
Született:

Nagy Pál Csaba 2019.10.11. An: Czagány-Mákos Eszter Éva
Kiss Gergő 2019.10.12. An.: Kis-Kurgyis Bettina
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
Elhunyt:

Mózer Istvánné (1944)
Őszinte részvétünk!

Házasságot kötöttek:

Faddi Anikó és Orcsik András 2019.10.12.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

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

Nagy László

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

Felújítja lakását, nyaralóját, vagy építkezésbe fog. Bízza a munkát
szakemberre. Festést, mázolást, tapétázást vállalok!

Szanyi György

szobafestő, mázoló, tapétázó
6413 Kunfehértó Jókai u. 41. Tel.: +36/30/3497529

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
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Felhívás

Szobafestést,
mázolást,
tapétázást
vállalok.

Kérjük Tisztelt Betegeinket, hogy a decemberi gyógyszereikről időben gondoskodjanak, ugyanis a két ünnep között
csak egy napon, december 27-én (pénteken) lesz rendelés.
Köszönettel,
Dr. Székács István, háziorvos

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

Ácsmunkát vállalok!
Új tetők készítése,
régi tetők felújítása,
verébdeszkázás!
Terasz, kocsibeálló,
játszótér kialakításával is keressen bizalommal!
Maczkó Zoltán 6449 Mélykút, Május 1. utca 16.
Tel: +36-30-190-33-30

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
DR. VASS PÉTER
Szemész szakorvos,vezetõ fõorvos
szürkehályog-mûtét specialista
Jánoshalma, Molnár J. u. 32.
TEL: 06-20/4965062
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www.kunfeherto.hu

Kiadja:
Fehértó Non-profit Kft.
Fõszerkesztõ:
Lukács Tamás
Megjelenik:
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Sportágválasztó nap

Október elején a Kunfehértói Általános Iskola tanulói és a
helyi lakosok különböző sportágakkal, és azok képviselőivel ismerkedhettek meg a mozgást népszerűsítő programon.
Az egyes sportolók bemutatták saját sportjukat, elmondták
annak jellemzőit, illetve, hogy
„űzésük” során mire kell ügyelni, majd a kipróbálásra is lehetőség nyílt. A jelenlévők így többek között megismerkedhettek

az ökölvívással, az asztalitenisszel és a gyorstollassal is. Bízunk
benne, hogy az esemény után sokan kaptak kedvet, hogy új mozgásformákat építsenek be életükbe. A program az EFOP-1.5.3-16
Humán szolgáltatások fejlesztése „Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” projekt
keretében valósult meg és 2020
júniusában egy újabb alkalommal lehet megismerkedni majd
különböző sportágakkal. ■

11. oldal

Könyvtárlátogatás

Október hónapban iskolánk első és második osztályos tanulóival is ellátogattunk a megújult,
és a közelmúltban ismét a lakosság rendelkezésére álló Kunfehértói Könyvtárba. Anita néni és
Zita néni kalauzolásával végigsé-

táltuk az intézmény tereit, megismerkedtünk a gyermekrészleg
világával, ahol sok érdekes könyvet találtak a gyerekek a polcokon. Vidám hangulatban telt ez
az élményalapú tudásbővítés. ■
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12. oldal

Állatok világnapja

2019. november

Gólyahír

2019. október 3-án délelőtt egy
terápiás munkát végző kutyus,
Maci látogatott az általános iskolába gazdájával, Horváth Eszterrel. A gyerekek nagy örömmel
fogadták őket, és a kutyus is boldogan szaladt a tanulók közé. A
délelőtt folyamán szó esett a felelős állattartás szabályairól és
Maci is bemutatta gazdája seKiss Gergõ

gítségével a munkáját. A beszélgetés során kérdésekre is kellett
válaszolni a gyerekeknek. A jól
válaszoló jutalmul kérhetett egy
trükköt Macitól.
Ezt követően délután kisállat
simogatóval folytatódott a nap,
ahová a diákok hozhatták be

kis kedvenceiket. Ebben az évben a korábbiakhoz képest kevesebb háziállat érkezett, de így is
láthattunk kínai ékszerteknőst,
törpehörcsögöt, házi cicát és egy
sziámi cicát is. Kis gazdáik ügyesen meséltek a velük való gondozási munkákról. ■

Nagy Pál Csaba

