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Petőfi Sándor: 
Meleg dél van...

Meleg dél van itt kinn a mezőben,
Rakja a nap a tüzet erősen.
Meleg dél van, meglippen a madár,
A fáradt eb kiöltött nyelvvel jár.
Két lyány gyűjti ott a széna rendét,
Két siheder hordja a petrencét,
Hejh de nem telik nagy kedvök benne,
mert ilyenkor súlyos a petrence.
Legjobb dolga van most a királynak,
Vagy ott annak a gulyásbojtárnak;
Király pihen aranyos karszéken,
Gulyásbojtár kedvese ölében.
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Találkozóra gyűltek össze 
a Gyermekotthon egykori lakói és dolgozói

2013 nyarán zárta be kapuit 
a kunfehértói gyermekotthon, 
melynek egykori lakói hatá-
rozták el egy találkozó meg-
szervezését. Az ötletet felka-
rolta Braun Tamás is, aki öt 
éven keresztül volt nevelő az 
otthonban, a találkozó lebo-
nyolításában segítői Juhász 

Eszter és Vörösváczki Tünde 
voltak.

A facebook közösségi olda-
lon kezdődött a szervezkedés 
és az egykori lakók felkutatá-
sa. Végül körülbelül 250 érin-
tett személyt sikerült elérni, 
akik közül a 2017. július 8-
án, első alkalommal megszer-
vezett találkozóra hetvenen 
tudtak eljönni az ország min-
den pontjáról, de volt aki 
Svájcból vagy Németország-
ból érkezett. A nosztalgiázás 
keretében először meglátogat-
ták a Gyermekotthon jelenleg 
üresen álló épületét, megte-
kintették az egykori lakáso-
kat. A tablók és az egykori tá-
bori fényképek megnézésére 
is itt került sor. Ezt követő-
en a Sporttábori konyha vár-
ta vacsorával a társaságot (a 
messzebbről érkezők szállást 
is itt kaptak), ahol késő estig 
beszélgettek és osztották meg 
egymással az emlékeiket az 
egykori lakók és nevelők is. 

– Jó volt újra találkozni min-
denkivel, egy kicsit újra gyer-
meknek lenni együtt. Öröm-
mel láttuk, hogy mindenkinek 
sikerült önállóan megállnia 
saját lábán és szívesen ismer-
tük meg egymás családját is – 
mesélte Bóna Erika.

A találkozót a résztvevők 
hozzájárulásán túl adományo-
zók is támogatták.

Svédáné Agócs Ella Ba-
járól érkezett, aki 1968–
1975 között volt az az ott-
hon lakója. Mint mesélte: 
akkoriban csak lányok vol-
tak ott, és úgy százan lehet-
tek. Szép emlékekkel érke-
zett a hétvégi találkozóra, 
szívesen gondol vissza ne-
velőire: Pécsi Lászlónéra, 
Rajki Kornéliára, Rajki Vil-
mosnéra. – Ők mindig sok 
türelemmel voltak a gyere-
kek felé, és soha nem tet-
tek kivételt senkivel. Min-
denkit egyformán szerettek 
– tette hozzá Svédáné. 

(forrás: baon.hu)
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Önkormányzati hírek
Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újabb pá-

lyázatot nyújt be
A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Prog-

ramok Irányító Hatósága kezelésében álló TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati 
épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra pályázik az Önkormányzat 
a Mosolyvár Óvoda, illetve a Művelődési Ház energetikai korszerűsítésé-
re. A pályázat keretében megvalósítandó projekt bruttó összköltsége nem 
haladhatja meg a 80.000.000 Ft-ot.  A testület felhatalmazta a polgármes-
tert a pályázattal kapcsolatos előkészítő munkák megtételére, dokumen-
tumok elkészíttetésére, aláírására, a pályázat benyújtására, a szükséges 
nyilatkozatok megtételére. Ezen kívül a képviselők a pályázathoz kapcso-
lódó projekt előkészítési feladatok ellátására (a felmérési tervek készítése, 
energetikai számítások, előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentu-
mok elkészítése) bruttó 2 millió Ft összeget biztosítottak a 2017. évi költ-
ségvetés terhére.

Továbbra is folyamatos lesz a fogorvosi ellátás Kunfehértón
A Képviselő-testület 2017. szeptember 1. napjától feladat-ellátási szer-

ződést kíván kötni Békássy-Dent Kft-vel (az ellátásért felelős: Dr. Békássy 
Bálinttal) határozatlan időre a vegyes fogorvosi körzet feladatainak ellátá-
sára vonatkozóan tartós helyettesítés keretében. A testület felhatalmazta 
a polgármestert a Feladat-ellátási szerződés aláírására, illetve a szükséges 
további intézkedések megtételére.

Újabb fejlesztés a „Depón”
A járási startmunka mezőgazdasági mintaprogram keretén belül egy 18 

m2-es hűtőkamrával sikerült bővíteni a Fehértó Non-profit Kft. telephe-
lyét. A panelekből készült építmény alkalmas a Konyhakertben termelt 
zöldségek hosszabb idejű eltárolására 0 és +5 oC között. A beruházás 
bruttó 3.473.450,- Ft vissza nem térintendő támogatásból valósult meg. 
Ehhez társult még a kiegészítő munkálatok díja, a betonozás és az áram-
bekötés, amely összesen bruttó 432.930,- Ft volt, ebből 172.580,- Ft-ot 
kellett a Kft.-nek önerőből fizetnie.

Július utolsó napjaiban beadásra került a TOP-3.1.1-16 kódszámú, 
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című felhívásra „Belterületi 
kerékpárút építése Kunfehértón” című pályázatunk. Bízunk benne, hogy 
hamarosan a pozitív döntési értesítőről számolhatunk be olvasóinknak.

Térítésmentes 
informatikai képzés zajlik 
a Gondozási Központban

Új öltözőszekrények 
készülnek az Óvodában

Országos szinten 2016-ban in-
dult Uniós támogatással megva-
lósuló projektről van szó, ami a 
tervek szerint egészen 2020-ig 
tart. A program általános célja 
a digitális írástudás javítása. A 
részletekről Madácsi Erzsébet, 
mentor számolt be.

A képzést Kunfehértón az EP-
KINET Kft. tartja, a szükséges 
informatikai eszközöket is ők 
biztosítják. A kurzus keretén 
belül összesen 70.000 Ft érté-
kű elméleti és gyakorlati okta-
tás kapható térítésmentesen, az 
alábbi bontásban:

IKER 1. “Első lépések a digitá-
lis világba”(35 óra)

IKER 2. “Önállóan haszná-
lom az informatikai eszközö-
met”(35 óra)

A résztvevők a számítógép 
használata mellett az okoste-
lefon és a tablet kezelésével is 
megismerkednek.

Nálunk júniusban indult az el-
ső turnus, 13 fővel. A jelenlegi 
csoportban 35 és 65 év közötti-
ek vesznek részt, férfiak és nők 
vegyesen, de inkább az idősebb 
korosztály képviselteti magát. 

A résztvevők nagyon lelkesek, 
izgatottan várnak minden al-
kalmat, már a kezdés előtt egy 
órával a teremben szoktak len-
ni és elkezdik összeszerelni a 
gépeket.

A képzés ténylegesen az ala-
poktól kezd, így egészen a szá-
mítógépek bekapcsolásától. A 
résztvevők, minden alkalom-
mal kapnak házi feladatot. Aki-
nek nincs lehetősége az ottho-
ni gyakorlásra, a Gondozási 
Központban csinálhatja meg a 
feladatokat.

Az oktatás keretén belül a 
résztvevők annyi tudást szerez-
hetnek, hogy egy ECDL vizs-
gát is képesek lesznek letenni – 
tudtuk meg Madácsi Erzsébet, 
mentortól. Neki, mint a prog-
ram mentorának a jelentkezők 
toborzásán túl az utókövetés is 
a feladata. Ezt elektronikus le-
velezésen keresztül, illetve elé-
gedettségi kérdőív segítségével 
fogja majd megtenni.

A képzés 2017. október 31-ig 
folytatódik, így továbbra is vár-
ják a jelentkezőket!

A Szülői Szervezet évek óta lel-
kesen tevékenykedik és segíti az 
Óvodát. Korábban már több hin-
ta került az udvarunkba a jóvol-
tukból, majd trambulin és faház a 
„járműveknek”. 

Most is nagy támogatást kaptunk 
tőlük. A két régebben épült csoport-
szobánkhoz jó ideje cserére szoru-
ló öltözőszekrényeink voltak, me-

lyeket most új, modern és sokkal 
helytakarékosabban kihasználható 
szekrényekre cserélik ki a jóvoltuk-
ból. Ennek köszönhetően minden 
gyermek teljesen külön pakolhatja 
a ruháját és nem mellesleg teljesen 
megszépült tőle a folyosó. Szept-
emberben nagy meglepetés lesz ez 
a gyerekeknek. Köszönjük!

hír: Harnóczi Erzsébet
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Interjú Fekete Imrével, 
községünk Svájcból jött lakójával

L.T.: Magyar származású vagy, 
mégis sokáig Svájcban éltél? Hogy 
kerültél külföldre?

Fekete Imre: Édesapám buda-
pesti, 1956-ban menekült ki a 
szüleivel Svájcba. Édesanyám 
pedig vajdasági származású; 
édesapámnak is voltak Vajda-
ságban rokonai és az egyik ot-
tani látogatása alkalmával talál-
kozott édesanyámmal, majd ő is 
kiköltözött vele Svájcba. Én már 
ott születtem kinn. Két lánytest-
vérem van, ők ikrek, az egyikük 
Svájcban maradt, a másikuk pe-
dig Franciaországba költözött.

L.T.: Megmaradtak a magyar gyö-
kereid? A magyar nyelvtudásod ho-
gyan alakult?

F.I.: Gyerekkoromban sokszor 
jártam a nyári szünet ideje alatt 
Vajdaságba nagyszüleimhez, a 
legszebb gyerekkori emlékeim 
fűzödnek ahhoz a környékhez. 

Nekem az anyanyelvem fran-
cia. Gyerekkoromban, amíg édes-
anyám nem beszélt franciául, 
addig otthon magyarul kommu-
nikáltunk egymással. Ennek kö-
szönhetően akkor sokkal jobban 
beszéltem, mint most. Ahogy ő 
is megtanulta a francia nyelvet, 
már családon belül is azt használ-
tuk, így a magyart fokozatosan 
elfelejtettem. Jelenleg folyamato-
san gyakorlom, amikor időm en-
gedi, vettem különböző tanköny-
veket és a mobiltelefonomon is 
használok egy programot. Ne-
héz egy nyelv a magyar (nevet). 
Először automatikusan megfo-
galmazom a fejemben franciául, 
majd ki akarom mondani magya-
rul, de nem úgy sikerül. Meg kell 
fordítanom az egésznek a logiká-
ját, meg kell tanulnom magyarul 
gondolkozni.

L.T.: Hogy jöttél éppen 
Kunfehértóra?

F.I.: Szüleim húsz éve járnak 
ide nyaralni, először csak bérel-
tek, majd később vettek is egy 
nyaralót. Ezután pedig végleg a 
környékre költöztek, Kiskunha-
lason vásároltak egy házat.  Min-
dig is dicsérték Kunfehértót, az 
ő invitálásukra kezdtem el egy-
re többször a  szabadságomat itt 

tölteni, míg végül én is szerelmes 
lettem a környékbe. Ők javasol-
ták, hogy én is vegyek itt egy há-
zat. Gondoltam miért ne, majd 
elkezdtem keresgélni, míg végül 
az Óvoda utcában találtam ma-
gamnak egyet. De egyébként 
már a testvérem is szeretne ma-
gának egy nyaralót. Nemsokára 
több külföldi lesz itt, mint ma-
gyar (nevet).

L.T.: Mivel foglalkozol kinn?
Villanyszerelő vagyok, illetve 

a telefon és internetbekötéssel 
is foglalkozom. Általában a téli 
időszakban dolgozom kinn, egy 
évben 3-4 hónapot töltök mun-
kával, a hátralévő időt Kunfe-
hértón töltöm.

L.T.: Van-e családod?
Még nincsen. Svájcban nagyon 

el voltam foglalva, nem igazán 
volt rá időm. Nagyon sokáig ka-
ritatív és hagyományörző önkén-
tes munkát végeztem és elszaladt 
az idő, rá kellett jönnöm, hogy 
rendkívül gyorsan megy sajnos. 
A kinti barátaimnak már család-
ja és gyerekei vannak és most ki-
csit egyedül érzem magam. Ma 
már nem zárkózom el az ismer-
kedéstől, de még elég szégyel-
lős vagyok a nyelv miatt. Min-
dig az miatt izgulok, hogy vajon 
mit gondolnak, ha rosszul mon-
dok valamit. 

L.T.: És it vannak már barátaid?
F.I.: Igen a belga szomszédaim-

mal ismerkedtem meg először, 
majd elkezdtem karate edzésre 
járni, ott is kedves emberekkel 
sikerült találkoznom, de igyek-

szem további barátokat is sze-
rezni, mert az nagyon fontos.

L.T.: Arról értesültem, hogy azért 
Kunfehértón is szoktál önkéntes mun-
kát végezni. Milyen formában?

Svájcban húsz évig cserkész vol-
tam, innen nagyon sok tapaszta-
latot szereztem, így gondoltam, 
hogy a Holdruta Gyerekhét fo-
lyamán is tudok segíteni. Tavaly 
végig ott voltam velük és idén is 
megyek. Szeretek a gyerekekkel 
foglalkozni és még a nyelvtanu-
lásban is segítenek. Ha valamit 
rosszul mondok rögtön kijavíta-
nak, elmagyarázzák mint nem 
mondtam jól. Vagy ha én nem 
értek valamit, addig írják körbe, 
míg meg nem értem.

L.T.: De azt is hallottam, hogy 
anyagi és tárgyi támogatást is tet-
tél már?

F.I.: Ki mondta ezt? (nevet) 
Igen, a svájci főnököm segítsé-
gével pénzt gyűjtöttem, illetve a 
még használható játékokat is el 
szoktam hozni, ismerősöktől és 
a nővérem családjától is.

L.T.: Úgy látom ezt jobb szereted 
inkább titokban tartani?

F.I.: Igen, jobban szeretem 
diszkréten kezelni, nem akarok 
ezzel kérkedni.

L.T.: Köszönjük szépen a helyi gye-
reke nevében is!

F.I.: Hát ez csak természetes. 
Látom a különbséget az itteni és 
a svájci gyerekek között. Svájc-
ban a gyerekeknek mindenük 
megvan, megkapják a legújabb 
játékokat, majd ha megunták, 
el is dobják. Magyarországon 
jobban vigyáznak a gyerekek a 
dolgaikra. 

L.T.: Érdekes, hogy egyre többen 
Magyarországra jönnek pihenni? 
Mi a vonzó egy nyugat-európai em-
ber számára Keleten?

F.I.: Az élet Nyugat-Európában 
rendkívül gyors és stresszes, ös-
sze sem lehet hasonlítani a kun-
fehértói nyugodt élettel. Svájc-
ban minden a pénz körül forog. 
Ez itt más, ezt kerestem.

Itt az emberek boldogabbak. 
Kevesebb pénzük van, de a szí-
vükben gazdagabbak. Svájcban 
az emberek nem igazán beszél-

nek egymással, miközben itt 
mindenkivel jól el lehet társa-
logni, megkérdezik, hogy vagy, 
illetve segítenek is egymáson, 
ellenszolgáltatás nélkül adnak 
egymásnak különböző dolgokat. 
Itt az emberek jóval összetartób-
bak. Ez az igazi élet számomra.

A másik, ami nagyon tetszik 
nekem, hogy itt szinte minden 
hónapban van valami esemény, 
próbálják a hagyományokat is 
megőrizni, mint például a disz-
nóvágás. Svájcban sokáig éltem 
egy kis faluban, de ott nincsen 
ehhez hasonló aktív közösségi 
élet, az ott élők nem csinálnak 
semmit.

L.T.: Ugye, mi úgy találkoztunk 
először személyesen, hogy rendezvé-
nyen fotóztál. Ez a hobbid?

F.I.: Először speciális effektek-
kel készült filmekkel foglalkoz-
tam, majd ezt követően kezd-
tem el fotózni is. A fotózás 
kapcsán mindig a természetes-
ségre törekszem, nem szeretem a 
beállított képeket, ha az embe-
rek „pózolnak” a kamerának. A 
természetes pillanatokat igyek-
szem inkább elkapni, majd egy 
kicsit még számítógéppel rájaví-
tok, művészibbé igyekszem ten-
ni. Kérdezhetek én is?

L.T.: Természetesen.
F.I.: Nincs itt helyben esetleg 

valamiféle fotósklub? Svájcban 
tagja voltam egynek és jó lenne 
itt is másokkal együtt dolgozni.

L.T.: Jelenleg sajnos nincsen, de 
többen foglalkoznak amatőr fény-
képezéssel a faluban. Azt javas-
lom, hogy próbáljuk meg ezt együtt 
megszervezni majd, hátha még töb-
ben kapnának kedvet a szabadidejük 
hasznos eltöltéséhez. És a fotózáson 
kívül mit szoktál még a szabadidőd-
ben csinálni?

F.I.: Itt a kertem. Az itt meg-
termett gyümölcsöket meg szok-
tam aszalni, illetve szörpöt készí-
tek belőlük.  És persze a szőlővel 
is kezdenem kellett valamit. A 
ház keresésekor nem volt célom, 
hogy legyen szőlő a kertben, de 
mikor megvettem kár lett vol-
na veszni hagyni. Öregapámnak 

Folytatás a következõ oldalon.
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volt régen szőlője és édesanyám 
segített a technológiát megtanul-
ni. Később vettem hozzá szük-
séges eszközöket és azóta bort 
csinálok. 

L.T.: Mi szokott történni a 
borral?

F.I.: Én nem szoktam inni, csak 
megkóstolom. A konyhában fő-
zéshez szeretem használni, illet-
ve a svájci barátaimnak szoktam 
vinni belőle.

L.T.: Szeretnél-e még valamit meg-
osztani az olvasókkal?

F.I.: Ha villanyszerelési munká-
ban kell a segítség, akkor itt va-
gyok (nevet). De komolyra fordít-
va a szót. Talán csak annyit, hogy 
nagyon boldog vagyok itt, egy új 
életet kezdtem. Szeretem az itt 
lakókat, azt tanácsolom, hogy 
tartsák meg az örökségüket, a ha-
gyományaikat, ezt az  egyedülál-
ló életmódjukat.  Nemrég láttam 
a ballagást is, az is nagyon szép 
esemény, Svájcban nincs ilyen.

Ebben a kis faluban van orvos, 
posta, gyógyszertár. Svájcban 
egy hasonló faluban csak egy üz-
let van, semmi más. Ahhoz, hogy 
egy levelet feladhassak 10 km-t 
kell utaznom. Az iskolákat is be-
zárják a kisebb településeken és 
csak a városokban tudnak isko-
lába járni a gyerekek.

L.T.: Ha választani kell a két 
ország között, akkor melyiket 
választanád?

F.I.: Nem tudnék már vissza-
menni Svájcba. Ahogy említet-
tem, ott nagyon stresszes életem 
volt, sok barátomat el is érte a ki-
égés-szindróma. Azóta már ők is 
igazat adnak nekem, hogy jól dön-
töttem, mikor eljöttem Magyaror-
szágra ebbe a nyugodt életbe. 

Ez így most tökéletes, hogy né-
hány hónapot kinn dolgozom, 
jobb mintha itt kellene egész 
évben, majd az ott megkere-
sett pénzből nyugodtan tudok 
élni az év hátralévő részében. 
Nagyon jól érzem magam itt és 
kiegyensúlyozott az életem. Ko-
rábban mindig a tengerpartra 
vagy Bretagne-ba vágytam, de a 
rákból való felépülésem után át-
alakult az életszemléletem. Itt 
szeretnék megöregedni és itt sze-
retnék majd meghalni.

Az interjút Lukács Tamás 
készítette.

Taneszköz-lista az iskolára készülveFolytatás az elõzõ oldalról.

1. osztályosok eszközlistája
6 db vonalas füzet (14-32)
3 db négyzetrácsos füzet (27-32)
2 db sima füzet
1 db kotta füzet
1 db tolltartó, 1 vastag, 1 vékony postairón, 4 db 
Grafitceruza HB, 2 db radír, 1 db hegyező, 12 szí-
nű színes ceruza (+ 1 db. kék, 1 db. zöld, 1 db 
piros)
1 db 15 cm-es vonalzó
1 doboz számoló korong
1 db Papírcenti, 100 cm
1 db Műanyag óra 
1 db Kétoldalas kistükör 
2 db Dobókocka
cipős doboz (rajzfelszerelésnek), 1 doboz egyszínű 
gyurma, 1 doboz zsírkréta, 1 doboz 12-es vízfes-
ték, 2 tubus Ragasztóstift, 2 db ecset (4-es, 10-es), 
ecsettál (margarinos edény), ecsettörlő rongy, olló, 
1 db Hurkapálca, 30 cm, 25 db/csom., 2 iratgyűj-
tő, 1 cs. 1.o. technikai papírkészlet, 2 csomag szí-
nes papír, 70 db. rajzlap, 4 csomag írólap
Tornazsák: cipő, zokni, rövidnadrág, póló, töröl-
köző, lányoknak hajgumi
Tisztasági csomag: törölköző, fésű, kiskanál, mű-
anyag pohár
1 cs. uzsonnás zacskó
1 folyékony szappan
3 cs. szalvéta
4 cs. papír zsebkendő
ülőpárna
átlátszó könyvborítók 

2. osztályosok eszközlistája
7 db kisvonalas füzet /16-32/
3 db négyzetrácsos füzet /27-32/
1 db kotta füzet  
1 db szótárfüzet
1 db sima füzet
1 db tolltartó, 3 db grafitceruza /HB-s/, 2 db kék 
színű ceruza, 2 db piros színű ceruza, 2 db zöld 
színű ceruza, 1 db toll, 1 db puha radírgumi, 1 db 
hegyező, 12 színű színesceruza
1 db vonalzó /15 cm-es/
1 db mérőszalag 
1 dz. gyurma /színtelen/, 1 dz. zsírkréta (12 szí-
nű), 1 dz. vízfesték (12 színű), 1 tubus ragasztó 
(technokol a kék/zöld színű) + 1 ragasztóstift, 1 
cs. 2. o. technikai papírkészlet, 1 cs. színespapír, 
2 cs. hurkapálca, 50 db rajzlap /A/4-es méretű/, 1 
db iratgyűjtő /rajzlapoknak/, 2 db ecset /1 db 4-es, 
1 db 10-es/, 1 db ecsettál (nagyméretű bádog vagy 
műanyag edény), 1 db ecsettörlő rongy, olló, ci-
pős doboz (a technika és a rajzfelszerelésnek), 2 
cs. írólap, 2 cs. nylon zacskó
1 kis flakon folyékony szappan
tornazsák (popsitörlő, tornacipő, zokni; lányok-
nak: rövidnadrág, póló, hajgumi; fiúknak: torna-
nadrág, fehér atléta; őszi és tavaszi időszakban 
melegítő
tisztasági csomag (törölköző, pohár, fésű, kiskanál)

2 cs. papír zsebkendő
2 cs. papírszalvéta
ülőpárna
Nyári olvasmány!
5 szabadon választott mese, amiről olvasónap-
lót kérünk.
Mesénként legyen felírva a mese címe, legyenek 
kiírva a szereplők és a helyszínek és egy-egy nagy 
rajz. Nyugodtan meg lehet az olvasás füzetbe is 
csinálni.

3.  osztályosok eszközlistája                              
6 db vonalas füzet (12-32)
3 db négyzetrácsos füzet
1 db szótár füzet
Tolltartóba:
3 db HB-s grafit ceruza
2db kék, 2db piros, 2db zöld ceruza
1 db golyóstoll
1 db radír
1db hegyező
12 színű színes ceruza
1 db 15 cm-es vonalzó
1 db háromszög vonalzó
1 db körző
Cipős dobozba: (rajzhoz, technikához)
Gyurma (jó a régi is)
12 színű zsírkréta + a megmaradt darabok
12 színű vízfesték + a régi
2 tubus ragasztó (technokol)
50 db rajzlap mappában
2 db ecset (4-es,10-es) + a régiek
ecset tál, ecsettörlő rongy
3 cs. írólap
2 cs. nylon zacskó
2 cs. papírtörlő
3 cs. szalvéta
3.cs. papírzsebkendő
Tornazsákba: tornacipő, zokni, rövidnadrág pó-

ló, tusfürdő, kis törölköző
Lányoknak: hajgumi, 
Tisztaság csomag: kis törölköző, pohár, kiskanál, 

fésű, igény szerint: fogkefe, fogkrém
Kötelező olvasmány:  Bosnyák Viktória: A sirály 

a király

4. osztályosok eszközlistája
6 db kisvonalas füzet /21-32/
3 db négyzetrácsos füzet /27-32/
1 db kotta füzet (tavalyi is jó)
1 db szótárfüzet
1 db leckefüzet
1 db tolltartó, 3 db grafitceruza /HB-s/, 2 db kék 
színű ceruza, 2 db piros színű ceruza, 2 db zöld 
színű ceruza, 1 db toll,1 db puha radírgumi, 1 db 
hegyező, 12 színű színes ceruza
2 db vonalzó /15 cm-es, 32 cm-es/
1 cs. színeslapok, kivágó lapok, 1 dz. gyurma /
színtelen/, 1 dz. zsírkréta (12 színű), 1 dz. víz-
festék (12 színű), 2  tubus ragasztó (technokol a 
kék/zöld színű), 4. o. technikai papírkészlet, 50 db 
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rajzlap /A/4-es méretű/, 1 db iratgyűjtő /rajzlapoknak/, 2 db ecset 
/1 db 4-es, 1 db 10-es/, 1 db ecsettál (nagyméretű bádog vagy mű-
anyag edény), 1 db ecsettörlő rongy, olló, cipős doboz (a technika 
és a rajzfelszerelésnek), 3 cs. írólap
tornazsák (tornacipő, zokni; lányoknak: rövidnadrág, póló, hajgu-
mi; fiúknak: tornanadrág, fehér atléta; őszi és tavaszi időszakban 
melegítő) kis törölköző
tisztasági csomag (törölköző, pohár, fésű, fogkefe, fogkrém – igény 
szerint)
3 cs. szalvéta, 3 cs. papír zsebkendő, 1 cs. nylon zacskó, 1 cs. pa-
pír törlő /2 db-os/
ülőpárna

5. osztályosok eszközlistája
Magyar: 1 db A/4 vonalas – 1 dolgozat füzet, 3 db A/5 vonalas – 
(40 lapos) – 2 órai, 1 kis dolgozat füzet (éves szükséglet+2db)
Történelem: 2 db A5 sima vagy vonalas – 1 órai füzet, 1 dolgo-
zat füzet
Angol: 1 db A4 vonalas – 1 órai füzet, 1 témazáró dolgozat füzet 
(éves szükséglet+1db), 1 db A5 szótárfüzet, 1 db A5 vonalas-szó-
dolgozat füzet
Matematika: 1 db A4 NAGYMÉRETŰ! négyzetrácsos- 1 dolgozat 
füzet, 1 db A4 sima-geometria füzet, 1 db A5 négyzetrácsos – 1 órai 
(éves szükséglet +5 db), vonalzók: 1 db hosszú 32 cm-es, 2 db há-
romszög alakú, (1db kisvonalzó 15cm-es), 1 db szögmérő, 1 db kör-
ző (színesceruzák)
Természetismeret: 1 db A4 bármilyen – 1 órai füzet (színesceru-
zák), 1 db A4 négyzetrácsos – 1 dolgozatfüzet
Informatika: 1 db A5 sima – 1 informatika füzet, 1 csomag írólap
Rajz és technika felszerelés dobozban: papírragasztó, papírvágó 
olló, színes lapok, 6-os zsírkréta, 10-es gombfesték vagy tempera, 1 
vékony – 1 vastag ecset, ecsettál, törlő rongy, 40 db rajzlap, mappá-
ban, 1 db 5B-s grafit, 1 db „elefántos” radír
1 db A5 bármilyen – 1 technika füzet
1 db kottafüzet
1 db A5 bármilyen – 1 erkölcstan füzet
1 db A5 bármilyen – 1 osztályfőnöki füzet
Testnevelés felszerelés: rendszeresített tornacipő (kötelező)
fehér póló, sötét rövid nadrág, melegítő, fehér zokni (ajánlott), lá-
nyoknak hajgumi
Tolltartó felszerelése: Legalább 3 db hegyes grafit „HB” vagy „B”, 
2 db kék toll, 1 db zöld javító színes, 6-os színes ceruza, kisvonal-
zó 15-ös
Minden füzetet és tankönyvet becsomagolva, névvel ellátva kérünk! 
Az ellenőrző kisméretű lesz, kérünk rá műanyag borítót is!
Tisztaságcsomag

6. osztályosok eszközlistája
Magyar: 3 db A5 vonalas füzet
Matematika: 4 db A4 (nagy) négyzetrácsos füzet (lehet spirál is), 1 
db A4 ’sima’ füzet, 1 db A5 négyzetrácsos, 1 db körző, 1 db szögmé-
rő, 2 db háromszög-vonalzó, 1 db hosszú (30 cm) vonalzó
Történelem: 2 db A5 sima vagy vonalas füzet
Angol: 1 db A4 vonalas füzet
Term. ism.: 6 db színes ceruza, 1 db A4 négyzetrácsos füzet, 1 db 
A4 füzet (bármilyen)
Rajz: 50 db rajzlap, 1 db mappa, 1 készlet tempera vagy gombfes-
ték (legalább 10-es), 1 db ragasztó (stift), 1 cs. A4-es színespapír, 1-
1 db vékony és vastag ecset, 1 db 2B-s grafitceruza, 1 db 12-es szí-
nes ceruza (jó minőségű), 1 db „elefántos” radírgumi, 1 db vizestál, 
1 db törlőruha, 1 db cipősdoboz, 1 db „S”-es alkoholos filc
Technika: 2 db papírragasztó, 1 csomag színes gyurma, 1 db papír-
vágó olló, 1 csomag színes papír (hatodikos), 1 db A5 füzet (bármi-
lyen), 3 db különböző színű, nagyméretű kartonlap

7. osztályosok eszközlistája
magyar: 3 db A5 vonalas (40 lapos) füzet
matematika: 4 db A4-es 32 lapos négyzetrácsos füzet, 1 csomag 
írólap, körző, szögmérő, vonalzó: 2 db háromszög alakú, 1 db 30 
cm-es, 1 db A4-es 32 lapos sima füzet, 1 db A5-ös négyzetrácsos 
füzet,
fizika: 1db A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A5-ös négyzetrácsos 
füzet,
kémia:  2 db A5-ös négyzetrácsos füzet,
földrajz: 2 db A5-ös négyzetrácsos füzet
biológia: 2 db A4-es vonalas vagy sima füzet, 1 csomag írólap
történelem: 1 db A5-ös vonalas vagy sima füzet,
angol: 1 db A4-es vonalas füzet, 1 db szótárfüzet
informatika: 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet, 1 csomag írólap
erkölcstan: 1 db A5-ös sima füzet
osztályfőnöki: 1 db A5 vonalas füzet
ének: 1 db kottafüzet
rajz: 1 db 5B-s ceruza, „elefántos” radír, 40 db A4-esrajzlap, gomb-
festék vagy tempera, ecsetes tál, rongy, cipős doboz a felszerelés 
tárolására
technika: 1 db papírvágó olló, színes papírcsomag, 2 tubus ragasz-
tó, 1 db A5-ös füzet, 1 csomag gyurma
testnevelés: 1 pár iskolai tornacipő, fehér póló, külön zokni, 
tisztasági csomag: kis méretű törölköző, tusfürdő vagy szappan, 
lehetőség szerint golyós dezodor vagy stift (spray TILOS)
1 db felszerelt tolltartó: 3 db grafitceruza, 2 db kék toll, 1 db zöld 
toll, 6 db-os színes ceruzakészlet, 1 db 10-15 cm-es vonalzó

8. osztályosok eszközlistája
Magyar:  3 db A4-es vonalas 40 lapos füzet
Matematika:  4 db A4-es négyzetrácsos 32 lapos füzet; 1db A4-
es sima lapú geometria füzet, 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet 32 la-
pos; 1 db körző, 1 db szögmérő; 1 db 30 cm-es egyenes vonalzó, 2 
db háromszög vonalzó
Történelem: 2 db sima vagy vonalas A5-ös 40 lapos füzet
Angol: 1 db A4-es vonalas füzet, 1 db szótár füzet, 1 db A5-ös vo-
nalas füzet
Biológia: 1 db A4-es füzet
Fizika: 1 db A4-es négyzetrácsos füzet, 1 db A5-ös négyzetrácsos 
füzet
Kémia: 2 db A5-ös négyzetrácsos füzet
Földrajz: 2db A5-ös négyzetrácsos füzet
Rajz: 20 db A4-es rajzlap; 1 db rajzmappa, gombfesték vagy tem-
pera /legalább 10-es készlet/, 1 db vékony és 1 db vastag ecset, 1 db 
ecsettál; 1 db törlőruha; 1 db 5B-s grafitceruza, elefántos radír
Technika: 1 db A5-ös füzet, jó a tavalyi is; 1 csomag színes gyur-
ma; 2 db papírragasztó; 1 db papírvágó olló; A5-ös színes papírcso-
mag; 3 db különböző színű nagyméretű kartonlap
Ének: 1 db kottafüzet                     
Média: 2 db A5-ös sima füzet
Etika: 1 db A5-ös füzet, jó a tavalyi is
Informatika: 1 db A5-ös négyzetrácsos füzet (jó a tavalyi is)
Osztályfőnöki: 1 db A5-ös vonalas füzet (jó a tavalyi is)
Testnevelés: 1 db iskolai tornacipő, váltópóló és váltó zokni köte-
lező, hajgumi, tisztasági csomag (kisméretű törölköző, szappan, tus-
fürdő,  golyós dezodor, spray tilos)
Általános felszerelés a tolltartóba: 3 db grafitceruza, 2 db kék színű 
toll, 6-os színes ceruzakészlet, 1 db 15 cm-es vonalzó

Ének: 1 db füzet (tavalyi is megfelel)
Informatika: 1 db A5 négyzetrácsos füzet

forrás: Kunfehértói Általános Iskola
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Közérdekû információk
Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:    07.30-12.00 és 12.45-16.15
Szerda:  12.45 - 16.15
Péntek:  07.30 - 13.00

Háziorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Székács István
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00
Tel.: 77/407-103 vagy 
        06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Rendel : Dr Úrfi Edit
Kedd 14.00-16.00  
Csütörtök 13.00-16.00
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00 
páratlan héten 13.00 - 14.00 
Tel.: 77/407-622 
vagy 06/20/8074447
Rendel: Dr Székács István
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00 
Tel.: 77/407-103 
vagy 06/30/2490979

Védőnői szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 

tanyagondnok 
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 06/30/6196880

Víziközmű 
társulat
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 06/77/407-065
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Kedd, Péntek:   07.30-12.00
Szerda: 13.00-18.00

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: Harnóczi Erzsébet
Tel.: 77/407-137

kunfeHértói általános iskola
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Ig.: Czagány Mákosné Móczár Gertrúd
Tel.: 77/507-711

tájHáz
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes 
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő 
15 óra után 06/30/3157011

szennyVízszippantás
Tel.: 06/30/35-68-658

edf dégáz kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Kertész utca 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök:  ----
Kedd:   16:00-20:00 
Péntek:  8:00-12:00
    
démász kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Mátyás tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00  
Szerda: 14:00-18:00 

kiskunVíz  munkatársai 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540
fogorVosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/507-011
Rendel : Dr. Herczeg László
Hétfő 08.00-12.30
Kedd 14.00-18.00
Szerda 13.00-18.00
Péntek 08.00 -12.30

fogorVosi magánrendelés
Kunfehértó Rákóczi u. 26. 
Tel.: 06/30/2198386
Rendel: Dr. Böszörményi József
péntek 15.00 - 17.00  
szombat 09.00 - 11.00

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

Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9. 
Tel.: 77/407-060

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:Kertvendéglõbe 

terem 30-35 
fõig kiadó! 

Érdeklõdni: 20/210-2162 
telefonszámon lehet.

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: 30/9941-511

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 2017-ben, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot. 

Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor If-
júsági Klubjában mi megoldjuk programját.

Gondolja át! Mindent egy helyen.

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

Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat

születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk

a múlt hónapban születetteknek!
K Ö S Z Ö N T J Ü K

  Köszöntő

Csáki Mihálynét 
a Radnóti u. 15-ben, 

aki július 1-én ünnepelte 81.

Nagy Józsefnét 
a Jókai u. 17-ben, 

aki július 3-án ünnepelte 83.

Dávid Pétert 
a Hársfa u. 7-ben, 

aki július 7-én ünnepelte 80.

Dusnoki Jánost 
a Vasút sor 6-ban, 

aki július 9-én ünnepelte 81.

Máté Lászlónét 
az Óvoda u. 18-ban, 

aki július 13-án ünnepelte 90.

Bajusz Gábornét 
a Jókai u. 4-ben, 

aki július 15-én ünnepelte 82.

Horváth Ferencét 
a Radnóti u. 25-ben, 

aki július 15-én ünnepelte 87.

Herczeg Péternét 
a II. körzet tanya 100-ban, 

aki július 22-én ünnepelte 85.

Bajusz Sándort 
az Úttörő tér 4-ben, 

aki július 26-án ünnepelte 85.

Dám Mihálynét 
a Fejértó u. 8-ban, 

aki július 27-én ünnepelte 85.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGy LáSzLÓ

háztartási gépszerelő

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

Anyakönyvi Hírek

Elhunytak:
Tarjányi Istvánné (szül.: 1942)
Ragadics Sándor (szül.: 1962)
Magyar Mihály (szül.: 1949)

Őszinte részvétünk!

Egyházi események
Katolikus szentmise minden vasárnap 

8:00 órakor és ünnepnapokon
Református istentisztelet minden hónap 

második vasárnapján 14:00 órakor és ünnepnapokon

Született:
Taskovics Vince 2017. 07. 14. an: Csesznák Veronika

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
az újszülöttnek és az anyukának is!

Azonnali kezdéssel 
állást hirdetünk

a következő munkakörökben:
-AWI hegesztő

-Lakatos
-Segédmunkás (csiszolós)

Munkavégzés helye: 
Faddikorr Kft. 
(Kunfehértó)

Érdeklődni 
a következő tele-
fonszámon lehet: 

30/299-7112

Lakossági hirdetés
Hunyadi utca végén 3 telek egyben vagy külön eladó.
Érdeklődni: Kovács Katalin, tel.szám: 06/20-337-3520
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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

www.kunfeherto.hu
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Kunfehértói Kalauz
Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény

A kivágott és megírt hirdetési szelvény leadási határideje minden 
hónap 20-ig. Leadható a Művelődési Ház és Könyvtárban szemé-
lyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A 
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!

A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámá-
nak megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség len-
ne rá. _____________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfe-
hértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt 
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.   

                                        ______________________________

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2017-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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Eközben a Kunfehértó KSE csapata megkezdte 
az alapozást és a felkészülést az új bajnokságra. 
Sajnos többen is sérüléssel küzdenek, így Bozsó-
ki Viktor és Bozsóki Imre is. A tavalyi szezonban 
végig sérült kapus, Oravecz Tamás viszont meg-
próbál visszatérni.

Az edzések már folyamatosak és felkészülési 
meccseket is tartanak.

2017. július 22-én, rendkívül melegben a Megye II. osztályú Mély-
kút csapatát fogadta a KSE hazai pályán edzőmeccs keretén belül. 
Az első 60 percben jól tartották magukat a fiúk, 3-1-re vezettek is, 
de ezt követően a rutinosabb játékosokat lecserélve a fiatalabbak 
is lehetőséget kaptak, majd a kapus is lesérült, íg végül 3-6 lett a 
végeredmény.

Június 29-én (lapzártánk után) pedig a Spartacus SE érkezik szin-
tén felkészülési meccsre.

Sporthírek
Indul a futballszezon

Nordic Walking

Máté Lászlóné 
szépkorú köszöntése

Felkészülés

Elkészültek a 2017/2018-as megyei felnőtt bajnokságok 
csoportbeosztásai. 

Megyei III. osztály Déli csoport: 12 csapat
Bácsbokodi SK, Bajaszentistváni SK, Csávolyi SK, Dunafalva SE, 

Garai KSE, Kisszállási SC, Kunbajai SE, Kunfehértó KSE, Madara-
si SE, Rémi SZSE, Tataháza SE, Vaskúti Bácska SE.

A bajnokság 2017. augusztus 12-én rajtol, a menetrend pontos 
sorsolására még nem került sor.

Idén először a Magyar Kupában is indul a csapat, ennek keretében 
2017. augusztus 5-én 17:00-kor hazai pályán a Megye I. osztályú 
Kecel csapatát fogadják.

átigazolási hírek:
Érkező játékos: Horváth Attila (Kisszállás) - védő, Kiss Tamás 

(Kisszállás) - védő, Kiss János Péter (Mélykút) – középpályás.
Távozó játékos nincs.

Az SZLHKSE Kunfehértói Holdruta Társaság Nordic Walking 
csapata 217.07.08-án a nagy hőségre való tekintettel Holdfény-tú-
rát szervezett. A túra útvonala: Mélykút - Tataháza, a megtett táv 
14 km volt. Ebben a kánikulai nyári időszakban a résztvevők kis 
csapata igazán kellemesnek találta az éjszakai túrázást.

Máté Lászlóné, Óvoda utca 18. 
szám alatti lakosunk 2017. júli-
us 13-án betöltötte 90. életévét. 
Ezen alkalomból köszöntette fel 
Kunfehértó Község Önkormány-
zata nevében Harnóczi Sándor, 
alpolgármester egy virágcsokor-
ral és egy ajándékkosárral, illet-
ve átadta neki a miniszterelnök 
által aláírt köszöntő okiratot is! 

További jó egészséget 
kívánunk!

A Magyar Vöröskereszt 
minden évben megrende-
zi táborát a mozgáskorláto-
zott, fogyatékkal élő, vala-
mint szociálisan rászoruló 
gyermekek részére. Bács-
Kiskun megye minden év-
ben az egyik legnagyobb 
delegációval vesz részt a tá-

boroztatásban immár 37. éve. Idén 83 gyerek, köztük kunfehértó-
iak is, 27 gondozó, és egy orvos vett részt a július 2-9. közötti ese-
ményen, Balatonfenyvesen.

A táborozó csapat 
minden nap megmár-
tózhatott a Balaton-
ban, kisvonatoztak 
Fonyódra, valamint 
hajókiránduláson is 
részt vettek. Volt gye-
rekszínház, kézműves 
foglalkozás, csillám-
tetoválás, közlekedés-
biztonsági vetélkedő, 
fagyizás, aszfaltrajzver-
seny és jelmezbál is. Ezen kívül szerveztek nekünk Ki mit tud vetél-
kedőt és tábori olimpiát is. Az egyik este folyamán találkozhattunk 
Márióval, a harmonikással, égi lámpásokat engedtünk a magasba, a 
búcsúestén pedig a 110 szeletes tortát kóstolhattuk meg.

Mindenki nagyon jól érezte magát, és jövőre is sokan jönni 
szeretnének.

hír: Fekete Noémi

Vöröskeresztes tábor 
Balatonfenyvesen

Gólyahír

Taskovics Vince
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Sörfesztivál 2017Az idei évben három napon ke-
resztül tartó színes programokkal 
várták a szervezők az ide látoga-
tókat. Mindenki azért szorított, 
hogy idén az időjárás kegyeibe fo-
gadja a szervezőket, a fellépőket és 
a nézőket is, a tavalyi balszeren-
csés időjárás ne ismétlődjön meg. 
Igaz, hogy nem volt kánikula, éj-
szakára kimondottan le is hűlt az 
idő, de ennek ellenére minden-

ki remekül érezte magát a három 
nap alatt.

A szervezők igyekeztek minél szí-
nesebb zenei programot összeállí-
tani, hogy minden stílus kedvelője 
megtalálja a maga szórakozási le-
hetőségét. Ezen kívül arra is figyel-
tek, hogy a sztárzenekarok mel-
lett, a fiatal, feltörekvő formációk 
is lehetőséget kapjanak. Az idei 
évben jórészt a Nemzeti Kulturá-

lis Alap Cseh Tamás Programja ál-
tal már támogatott zenekarok lép-
tek fel a Sörfesztivál színpadán.

A Víziszínpadon a korábbi 
szokásoknak megfelelően végig 
az elektronikus zenéjé volt a fő-
szerep. Itt is többféle stílusban 
mindhárom nap hazai sztárok 
léptek fel.

A zenei programokon túl a 
sportolás is nagyobb szerepet 
kapott idén. Egész hétvégén le-
hetőség volt falmászásra, bu-
borékfocira, airsoftra és termé-
szetesen a műfüves focipálya is 
egész hétvégén bérelhető volt.

A korábbi évek tapasztalatát 
levonva a Galéria légkondicio-
nálóval lett felszerelve, így kelle-
mes hűvösben lehetett meghall-
gatni a civil előadások sorozatát: 
Függetlenül a függőségektől, 
Biztonságos internet, Bűn – és 
balesetmegelőzés. Pénteken még 
Véradási lehetőség is volt.

Ezen kívül még egy újdon-
ság volt, amely nagy sikert ara-
tott, mégpedig a Fesztivál Eskü-
vő. Egy nem hivatalos szertartás 
keretebén a rendezvény ide-
jére egybe kelhettek a bátor 
jelentkezők. 

Köszönjük minden kedves 
fesztiválozónak, hogy újabb re-
mek élményekkel gazdagodhat-
tunk közösen.  A szervezőmun-
ka hamarosan újrakezdődik és 
jövőre, ismét találkozunk!

Csernák Lajos, a Fehértó Non-
profit Kft. ügyvezetője, mint a 
fesztivál főszervezője a követ-
kezőképpen foglalta össze az 
idei évi Sörfesztivált: Sikerrel 
zártuk a nyár legkiemelkedőbb 
programját a 22. Sörfesztivált. 
A rendezvény idén először ke-
rült a Fehértó Non-profit Kft. ál-
tal megrendezésre. A szervezés-
ben több olyan személy is részt 
vett, akik az előző fesztiválok al-
kalmával már kulcsszerepet töl-
töttek be. Továbbá rendelke-
zésre álltak Csupity Zoltán által 
pontosan nyilvántartott doku-
mentumok, melyek szintén so-
kat segítettek a felmerülő ügyek 
intézésében. A fesztivál problé-
mamentesen zajlott le. Pozitív 
visszajelzéseket kapunk, mind a 
takarítás, mind pedig a biztonsá-
gi szolgálat munkájával kapcso-
latban. A zenekarok is jól érez-
ték magukat nálunk, elégedettek 
voltak a közönséggel, a helyszín-
nel és a vendéglátással is.

A Kft. meg szeretné köszönni a 
lakosság türelmét a megszokott-
nál magasabb hangerővel kap-
csolatban, amely a három napig 
tartó szórakoztatással járt együtt. 
Továbbá köszönetet mondunk a 
támogatóknak, a Képviselő-tes-
tület tagjainak, Huszár Zoltán 
polgármesternek és Kristóf And-
rea jegyzőnek a segítségért.

Hősök
L.T.: Hogy érzitek magatokat 

Kunehértón?
Baranyai Dániel – Eckü: A Hő-

sök egyszer már járt Kunfehértón 
még DJ-szettel, de idén már ze-
nekarral érkeztünk, ami két éve 
működik már és nagyon tetszik 
az embereknek. A koncert na-
gyon jól sikerült, csodálatos kö-
zönségünk volt és mi is remekül 
éreztük magunkat a színpadon.

L.T.: Hétvégén merre mentek még? 
Hogy alakul az idei nyár?

Eckü: A hétvégén még EFOTT-
ra megyünk, de szombaton nem 
lesz koncertünk, ugyanis eskü-
vőre megyek. Éppen ezért úgy 
döntöttünk, hogy ma mara-
dunk Kunfehértón bulizni egyet.  
Egyébként zajlik a fesztiválsze-
zon, még körbejárjuk az orszá-
got a nyár hátralévő részében. 

L.T.: Mik a közeljövő tervei?

Eckü: Aktív évünk van, év ele-
jén megjelent 3-4 új számunk és 
őszre is ugyanennyit tervezünk  
megjelentetni, de közben folya-
matosan gyakorlunk is.

A Sörfesztivál keretén belül a Halasi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás is gyűlést tartott a helyszínen Huszár Zoltán, kunfehértói 
polgármester meghívásának eleget téve. Az összejövetelen tiszte-
letét tette Bányai Gábor, országgyűlési képviselő, valamint a kis-
térségi települések polgármesterei is. A résztvevők a fesztivált is 
megtekintették.

- Fontosnak érezzük egymás rendezvényeit meglátogatni és mind-
annyian segítjük is azokat, ahogy az idei Sörfesztivál esetében is 
tették polgármester kollégáim - mondta el Huszár Zoltán.
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Bohemian Betyars USEME

30y
The Biebers 

L.T.: Hogyan alakul mostanság a 
zenekar élete?

Fehér Gábor: A Bohemian Be-
tyars elég mozgalmas időszakon 
van túl, tavaly megnyertük a köz-
média és a Volt Produkció Nagy-
színpad nevű versenyét, ami-
nek köszönhetően kijutottunk a 
groningeni Eurosonic Fesztivál-
ra, amely elsősorban feltörekvő 
zenekaroknak nyújt bemutatko-
zási lehetőséget. De régóta ka-
punk már folyamatosan külföldi 
fellépéseket is. Tavasszal egy hó-

napos külföldi turnénk volt, de 
mielőtt idejöttünk Kunfehértó-
ra, múlt hétvégén is Hollandiá-
ban és Belgiumban jártunk. 

L.T.: Maradtok ma nálunk?
Fehér Gábor: Itt alszunk ma 

Kunfehértón, innen indulunk 
korán reggel Erdélybe a követ-
kező koncertállomásunkra. Szí-
vesen maradnánk hosszabb idő-
re, ugyanis nagyon kedvesek itt 
az emberek és a vendéglátónk is 
(Magyari Levente, Pici Paci Por-
ta – a szerk.).

Beck Zolival csak egy mon-
datot sikerült váltanom, de an-
nyit elmondott, nagyon jó kon-
cert volt, szuper közönséggel. 
A zenekar menedzsere, Koncz 
Balázs viszont összefoglalta a 
tapasztalatait: 

L.T.: Hogyan tetszett a Fesztivál?
Koncz Balázs: Nagyon örü-

lünk, hogy itt lehettünk a zene-
kar nagyon jól érezte magát. Szí-
vesen jönnénk vissza, ha nem is 
jövőre, de két év múlva akár már 
igen. Meg kell dícsérnem a szer-
vezőket, hogy milyen bátrak vol-
tak, hogy péntekre egy ilyen „zú-

zós” programot hoztak össze, és 
nem csak a tömegkiszolgálást 
vették figyelembe. Ez magának a 
zenekarnak is nagyon tetszett.

L.T.: Mi is az a USEME?
Csongor Bálint: Egy meglehe-

tősen új, másfél éves modern 
pop-rock formációról van szó, 
így töretlenül megyünk előre. 
Nagyon jól érzi magát az együt-
tes, tele vagyunk energiával és új 
ötletekkel. 

L.T.: Hogy sikerült a korábbi zene-
karod, a Subscribe egyedülálló kon-
certje a Volt Fesztiválon?

Csongor Bálint: Iszonyato-
san jól sikerült, erősen pozi-
tív visszacsatolást kaptunk a 
közönségtől. 

L.T.: Ennek a korábbi projektnek 
is lesz jövője?

Csongor Bálint: Úgy gondo-
lom, hogy igen, 2018-ban nyolc 
koncertet tervezünk a csapattal, 
de előtte szeretnénk kiadni egy 
új lemezt.

Puskás Peti és Ekanem Bálint, 
a zenekar két énekese már kora 
délután Kunfehértóra érkezett.

L.T.: Hogy-hogy ilyen korán meg-
érkeztetek már?

Ekanem Bálint: Tegnap Vil-
lányban volt koncertünk és mi 
Petivel ott maradtunk kicsit bu-
lizni. Délelőtt egy kedves rajon-
gónk hozott el idáig minket. 

L.T.: Mivel fogjátok tölteni sza-
badidőtöket a koncertig?

Puskás Peti: Az ebéden már 
túl vagyunk, most pedig szét-
nézünk a tóparton és pihenünk, 
amíg a többiek meg nem érkez-
nek. Itt nagyon kedves és jó fej 

mindenki, jó az itteni emberek-
kel találkozni és beszélgetni. 

L.T.: Mik a hétvége további 
tervei?

Puskás Peti:  A mai buli után 
egy hét szabadság következik, 
mindenki elmegy egy kis pihe-
nőre. Olyannyira, hogy test-
vérem, Dani ma hajnalban fél 
hatkor indul Barcelonába. Én 
viszont már vasárnap az X-fak-
tort fogom forgatni, ezért nem 
maradunk itt bulizni. Pedig, 
ha jól sikerül egy koncert, ak-
kor azt meg szoktuk ünnepelni 
a helyszínen, de ez sajnos most 
elmarad.


