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Nézz csak körül, most dél van 

és csodát látsz,

az ég derüs, nincs homlokán redő,

utak mentén virágzik mind az ákác,

a csermelynek arany taréja nő

s a fényes levegőbe villogó

jeleket ír egy lustán hősködő

gyémántos testü nagy szitakötő.

XVIII. Kunfehértói Falunap
A hagyományokhoz ragaszkodva, ebben az évben is a pün-

kösdi hétvégén, azaz június 3- 4.-én került megrendezésre a 
Falunap az Erdei Ferenc téren, Nagy örömünkre idén az időjá-
rás is kegyes volt hozzánk.

A szombati napon a sporté volt 
a főszerep. Reggel 9-kor már nagy 
volt a mozgolódás a Sportpályán. 

zette le, amit ezúton is köszönünk 
neki. 

Aszfaltrajzverseny: 1. helyezett: 
Fenyvesi Fanni 2. helyezett: Fle-
isz Fruzsina 3. helyezett: Varga 
Blanka.

Kerékpáros ügyességi verseny: 1. 
helyezett: Sarok Gergő 2. helye-
zett: Lajkó Levente 3. helyezett: 
Horváth Zoltán.

Görkoris ügyességi verseny egyet-
len indulója és így győztese: Hor-
váth Henriett.

Először Kick-box aerobik 
edzést, majd Gymstick bemuta-
tót, végül Zumba Adrival műso-
rát láthattuk.

 A három csapat tagjai támo-Tíz csapat nevezett, és két csoport-
ban mérkőzött meg a falunapi foci-
kupáért, és az érmekért. A végered-
mény a következőképpen alakult: 
1. helyezett: Erdő betyárjai 2. he-
lyezett: Ugri Bugri 3. helyezett: 
Medosz. A gólkirály pedig Bese-
nyei Márió lett.

Délután a gyerekeknek szóló 
sportversenyekre, így kerékpáros 
és görkoris ügyességi versenyre, va-
lamint aszfaltrajz-versenyre került 
sor, melyeket Csanádi István ve-

gatva egymást mindegyik moz-
gásba becsatlakoztak, így a szín-
padon kívül a füvön is tornáztak, 
amit a vállalkozó kedvű vendégek 
is kipróbálhattak.

A tornák után  egy Flatland BMX 
világbajnok produkciója követke-
zett, amelyet három  break-táncos 
egészített ki. 

A műsort a 5 NonBonds zenekar 
akusztikus koncertjével folytattuk. 
A közismert feldolgozások alapoz-
ták meg az este hangulatát, ame-
lyet egy fergeteges Retro Videó 
Disco zárt. A 70-80-90-es évek slá-
gerei szóltak egész este, de a zene 
vizuális élményekkel is kiegészült, 
ugyanis egy 4 méter átmérőjű vász-
non a hangulatos klippeket is fi-
gyelemmel kísérhette a közönség. 
A DJ mindent beleadott, az alka-
lomhoz illő retro jelmezben kever-
te a zenéket egész este és még aján-
dék italt is sorsolt ki. 

Vasárnap 11 órától az Úttörő téren 

kezdődtek programjaink Kunfehér-
tó 65. évfordulójára állított emlék-
mű avatójával. Erről az eseményről, 
külön cikkben részletesen beszámo-
lunk. Az emlékmű elkészülését és az 
avatás köré rendezett műsorok meg-
szervezését köszönjük Kunfi- La-
kosch Josefnek és családjának. Az 
ünnepség végeztével, mindenki vis-
szatért az Erdei Ferenc térre, ahol 
13 órára már elkészült a finom pász-
tortarhonya. A főzésben és az étel-
osztásban segítségünkre voltak: Vas 
László és felesége, id. Huszár Ferenc, 
Katus László, Maruzsa Mihály és 
Csermák Zsuzsanna. Köszönjük ne-
kik az önzetlen segítségüket!

A színpadon a programok dél-
után kettőtől kezdődtek. Huszár 
Zoltán, polgármester köszöntő be-
szédével nyitotta meg a Falunapi 
ünnepséget, majd a kitüntetések 
átadása következett. 

Folytatás a 2. oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról.
Az idei évben két szervezethez 

került a „Kunfehértó Községért” 
kitüntetés, meghozzá a Magyar 
Vöröskereszt Kunfehértói Alap-
szervezetéhez és az Arany Kapu 
Zrt.-hez.

Az idei Falunap keretén belül ke-
rült sor a testvértelepülési kapcso-
latunk hivatalossá tételére a vaj-
dasági Orommal. A megállapodást 
ünnepélyes keretek között a két 
polgármester, Lékó Róbert és Hu-
szár Zoltán írta alá.

A Kunfehértóért Közalapítvány 
hagyományosan a falunapi ünnep-
ségen adományozza a megérde-
melteknek a „Tiszta udvar, rendes 
ház” elismerését, melyet Kurgy-
is Gábor kuratóriumi elnök adott 
át. A legszebb porták tulajdono-
sai 2017-ben: Odrobina Zoltán 
és felesége, Rózsa Kálmán és fe-
lesége, valamint Bozóki József és 
Ádám István Imréné.

Ezután a Vöröskereszt helyi szer-
vezetének titkára, Tóthné Mari-
ka, a megyei igazgatójuk, Lipóthné 
Komjáti Andrea segítségével em-
léklappal köszönte meg a jubiláló 
véradók önzetlen segítségét, akik 
az idei évben a következőek vol-
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tak: Bíró Lajos, Patocskainé An-
da Gabriella, Tósaki Anikó, Tör-
teli Tibor, Ádám Dóra, Sztrinó 
Péter András, Samu István Sán-
dorné, Szabó László István, Szt-
rinkó László, Kovacsev Kristóf, 
Törteli Lajos, Halász Benedek 
Tiborné. 

Ezen kívül minden évben kö-
szönetet mondanak azoknak 
is, akik a legjobban támogatták 
a helyi Vöröskereszt működé-
sét. Idén emléklapot kapott, Ko-
vács-Bukor Dávid, Fazekas Dó-
ra, Tolnai Mátyás, Tóth Ágnes 
és Vajda Barbara.

A süteménysütő verseny is a Vö-
röskereszt gondozásában kerül 
minden évben megrendezésre. 

Felhívásukra sok-sok finomság-
gal neveztek be. A legízletesebb sü-
teményt Jegyes-Molnár Imréné ké-
szítette, a  második helyezett Engi 
Andrea, a harmadik pedig Fad-
di Anikó által készített sütemény 
lett. Különdíjat Gömzsikné Faddi 
Katalin édessége érdemelte ki.

A falu legszebb virágoskertje pá-
lyázat díjazottai között egy már 
ismerősen hangzó névvel talál-
kozhattunk, ugyanis a győztes 
idén Odrobina Zoltán és felesége 

lett. A második helyezett Kozák 
Zsolt és felesége, míg a harmadik 
Kapronczai Ilona lett.

A Könyvtári Kvíz díjazottai, al-
só tagozatos kategóriában: Kovács 
Kata, Lajkó Levente, Madácsi Fru-
zsina; míg a felső tagozatosok kö-
zött: Ficsór Flóra, Bankós Enikő, 

Gál Fanni és Tolnai Csenge.
A színpadi produkciók  15 órától 

a Solti Ifjúsági Fúvószenekar mű-
sorával folytatódtak, amelyet kö-
vetően Opauszki Sarolt és Márkó 
Ákos dalénekeseket hallgathattuk 
meg.

Délután négy órától ismét a moz-
gásé volt a főszerep, ugyanis a KTÉ 

Fitness Jánoshalma és a Halas Fit-
ness Egyesület rendkívül mozgal-
mas bemutatói következtek.

A műsor a helyi amatőrök elő-
adásaival folytatódott. A Mo-
solyvár Óvoda lelkes kis csapa-
ta rázta fel elsőként a nézőinket. 
Őket az Általános Iskola két osz-
tályának előadása követte., majd 
a Nyugdíjas Klub táncát tekint-
hettük meg. A fő műsorszám, 
mint minden évben a lelkes óvo-
dás szülők és szimpatizánsok  
„Made in Hungária” táncbemu-
tatója volt, melynek sikerét mu-
tatta, hogy a közönség hangosan 
visszatapsolta őket. Az idei évi 
sztárfellépőre Solymós Tónira 
nagyon sokan kíváncsiak voltak, 

a sátor és a tér is szinte zsúfolá-
sig megtelt. Tóni igazán jó han-
gulatot varázsolt.

A Falunap vasárnap este, egy fer-
geteges hajnalig tartó utcabállal zá-
rult a Melodyland új formációjá-
nak közreműködésével.

A rendezvény mindkét nap-

ja folyamán ingyen használható 
volt a légvár és a trampolin.Se-
gítőink ingyenesen készítettek 
arcfestést és csillámtetoválást is. 
A Baba-mama Klub Sarok Zsófia, 
védőnő vezetésével mindkét nap 
várta a legkisebbeket egy kis kö-
zös játékra.

Színes kirakodóvásár várta a 

kilátogatókat, illetve lángos, kür-
töskalács, amerikai hot-dog és 
vattacukor is vásárolható volt. A 
vendéglátást Sóstó Csárda és a Ke-
recsen Söröző vállalta magára.

Vasárnap a kitelepülőkhöz csat-
lakozott a Zöld Közösségért Egye-
sület, valamint a Kreatív Tündér 
kézműves bolt is, ahol ingyene-
sen, saját kézzel készíthettek az 
érdeklődők falunapi hűtőmágnest 
maguknak.

A szervezők hálás köszönetet 
mondanak mindenkinek, aki hoz-
zájárult a programok lebonyolítá-
sához és külön köszönet jár a ren-
dezvény két támogatójának is, a 
Fókusz Takarékszövetkezetnek és 
a Ladó-Elektroszer Kft.-nek.
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Önkormányzati hírek
• A Képviselő-testület májusi ülésén elfogadta A Fehértó Non-profit Kft. 

2016. évi éves beszámolóját, majd döntött a 2016. évi zárszámadásról és a 
pénzmaradvány felosztásáról is. 

Zárszámadás
638 773 849 Ft Költségvetési bevétel
609 699 125 Ft Költségvetési kiadás 
29 074 724 Ft helyesbített maradvány
Pénzmaradvány
Működési kiadásokra  7 498 972 Ft
* ASP pályázat 2 834 102 Ft 
* Szociális tűzifa támogatás 1 428 750 Ft 
* Állami támogatás megelőlegezés 3 236 120 Ft 
Felhalmozási kiadások  5 894 000 Ft
* Kerékpárút tervezés 5 894 000 Ft 
Felújítási kiadások 8 438 400 Ft
* Iskola ebédlő felújítás  8 438 400 Ft
Működési célú támogatások Államháztartáson Kívülre
   6 500 000 Ft
* Kft. Támogatás 6 500 000 Ft
összesen: 28.331 372 Ft   
A különbözetként mutatkozó, feladatra nem osztott szabad maradvány-

részt 268 058 Ft összeggel az általános tartalékba helyezték.
• A testület ezen kívül 2017. évi költségvetési támogatási alapból a Moz-

gáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete – ezen belül az Egyesület 
Kunfehértói csoportja - részére 100.000,- Ft támogatást biztosít az Önkor-
mányzat 2017. évi költségvetése terhére.

• Kunfehértó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hátrányos 
helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a 2017. évi nyári szünet idő-
tartamán belül 45 munkanapra nézve biztosítja a szünidei gyermekétkezte-
tést 2017. június 16. - 30. napjáig, valamint 2017. augusztus 14.- augusztus 
31. napjáig. A hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű óvodás korú gyerme-
kek részére az óvodai nevelést nyújtó intézmény zárva tartásának időtarta-
mára, 10 munkanapra nézve biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést 2017. 
július 31. - 2017. augusztus 13. napjáig.

• Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárult, 
hogy a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. pályázatot nyújtson be a „VP6-7.2.1- 
7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és 
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Helyi termékértékesítést szolgáló pi-
acok infrastruktúrájának fejlesztésére, közétkeztetés fejlesztése, pályázati 
felhívásra a 6413 Kunfehértó, Rákóczi u. 13-2. szám ( 292/1 hrsz.) alatti te-
rületen lévő piactér fejlesztésére.                                   hír: Lukács Tamás

Mongol nagykövet 
járt Kunfehértón

Május 12-én délután nagy meg-
tiszteltetés érte községünket, ugyanis 
egy mongol küldöttség látogatta meg 
Kunfehértót. A delegációt Dr. Batbay-
ar Zeneemyadar, Mongólia budapesti 
nagykövete vezette.  Zeneemyadar Úr 
tíz hónapja tartózkodik Magyarorszá-
gon nagykövetként, de tökéletes ma-
gyarsággal beszél, ugyanis korábban 
egyetemi tanulmányait Budapesten 
folytatta. Személyében egy rendkívül, 
kedves és közvetlen embert ismerhet-
tünk meg. A diplomáciai küldöttsé-
get egy mongol festőművész, Puravjev 
Batmyagmar is elkísérte.

A program a Polgármesteri Hiva-
tal tanácstermében kezdődött, ahol 
a Nagykövet Úr Huszár Zoltán, pol-

gármesterrel találkozott. A kölcsönös 
bemutatkozást követően, a polgár-
mester néhány szóban bemutatta tele-
pülésünket, majd a résztvevők a mon-
gol-magyar gazdasági lehetőségekről 
beszélgettek. 

Ezt követően a küldöttség a Pici Pa-
ci Portára látogatott ki, itt pedig a lo-
vastanya vezetőjével, Magyari Le-
ventével egy jövőben megvalósítandó 
mongol táborhely terveiről értekeztek.  
Bízunk benne, hogy a kezdeti találko-
zó egy hosszabb távú együttműködés 
első lépése volt.

A találkozó Kunfi-Lakosch Josef és 
Lukács Tamás közreműködésével jö-
hetett létre.

hír: Lukács Tamás

Családi egészségnap

Május 30-án ingyenes csecse-
mő- és kisgyermek elsősegély-
nyújtó előadás volt a Művelődési 
Házban. Elsősorban kisgyermekes 
anyukák vettek részt az esemé-
nyen, de voltak olyanok is, akik 
még a gyermekvállalás előtt áll-
nak. Az előadást Malustyik Lász-
ló mentőtiszt tartotta, amelynek 
fő témája a gyermekkori sürgős-
ségi betegségek és szülői ellátá-
suk volt.

Szó volt többek között az élet-
kori sajátosságokról, az életkor-
ból adódó leggyakoribb balese-
tekről (égés, forrázás, félrenyelés, 
esések, mérgezések stb.), balese-
tek megelőzésről, és a gyermek-

korban gyakran előforduló beteg-
ségekről és állapotokról (asthma, 
felső-és alsó légúti betegségek, 
epilepszia, csípések stb). 

A résztvevők megtudhatták, 
hogy különböző szituációkban mi 
az az első lépés, amit meg tudnak 
tenni egy esetleges baleset, vagy 
állapotromlás bekövetkezésekor. 

Az előadás végén a jelenlévők-
nek lehetőségük volt az újraélesz-
tés elméletét átültetni a gyakorlat-
ba is egy csecsemő és egy felnőtt 
baba segítségével.

Az előadás a FEHÉRTÓ Non-
profit Kft támogatásával valósult 
meg.

hír: Sarok Zsófia

Kunfehértót képviselve 
Kecskeméten jártunk

A Bács-Kiskun Megyei Önkor-
mányzat 2017-ben is folytatja 
„Bács-Kiskun a mi megyénk” elne-
vezésű, járásokat bemutató rendez-
vénysorozatát. Június 2.-án pénte-
ken a Kiskunhalasi Járás tárta fel 
értékeit a Megyeháza előtti téren, 
így Kunfehértó is bemutatkozott.

A program megnyitóján minden 
járási település polgármestere pár 
szóban ismertette a települése érté-
keit. Huszár Zoltán, polgármester 
büszkén beszélt településünk ked-

vező helyzetéről, természeti adott-
ságairól. Kunfehértó elsősorban a 
turizmusra és a Sörfesztivál rendez-
vényre élezte ki megjelenését. Ter-
mészetesen örömmel vettük a cé-
gektől és a vállalkozóktól is, ha 
bemutatkozó anyagaikkal színeseb-
bé tudtuk tenni a kínálatot. Így si-
került magunkkal vinni több termé-
ket is, melyre igazán nagy volt az 
érdeklődés. Köszönjük a megjelené-
si lehetőséget, ahol büszkén képvi-
seltük Kunfehértót.
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2017. május 24-én a 
3. osztályosok a Harka-
kötöny közelében lévő 
„Máris tanyán” voltak 
kirándulni. Ez egy igazi 
gyermek paradicsom. 
Az árnyas fák között 
kis pavilonokban me-
sék részletei láthatóak, 
amelyeknek a beren-
dezése holland-magyar 
adományozók nagylel-
kűségét bizonyítja. A 

gyerekek rendelkezésére állnak, hinták, csúszdák, kerékpárok, lábbal 
hajható gokartok, gólyalábak, ugróbotok és megannyi játék. Nagyon 
kedves fogadtatásban 
volt részünk. Frissítővel, 
jégkrémmel vártak min-
ket. Az egész osztály na-
gyon jól érezte magát, jól 
el is fáradt mindenki! Kö-
szönjük az iskolabuszt az 
Önkormányzatnak, és a 
csodálatos napot a „Már-
is tanya” fenntartóinak! 
Máskor is megyünk!

hír: 
Sívóné Fodor Ágnes

Iskolai hírek
Múzeumban jártunk

Az általános iskola 1. osztályos 
tanulói a kiskunhalasi Thorma 
János múzeumban jártak, ahol 
egy nagyon érdekes tárlatveze-
tésen vehettek részt. A diákok 
rengeteget kérdeztek, érdeklőd-
ve hallgatták az előadást,  majd 
a látogatás végén régi tárgya-
kat vizsgáltak és szoborjáték-
kal koronázták meg a foglalko-
zást. Köszönjük a felejthetetlen 
perceket!

hír: Németh Mónika

Kirándult a 3.osztály

Kirándulás a kalandparkba

Siker a rajzpályázaton

2017. május 19-én pénteken a 
hatodik osztály különbusszal in-
dult Pécs mellé a Mecsextrem 
kalandparkba. Az időjárás na-
gyon kedvező volt. A parkban 
különböző lehetőségek voltak, 

mint például kötélpályák, csú-
szó pályák, falmászás, nyári bob, 
trambulin és gokart, mely tevé-
kenységek remek szórakozási le-
hetőséget biztosítottak a tanu-
lóknak. A két kedvenc a nyári 
bob pálya és az óriás tiroli csú-
szó pálya volt. A tanulók nagyon 
ügyesen teljesítették az akadá-

lyokat. A csúszó pályán erősö-
dött a csapatszellem, ugyanis az 
elöl haladónak mindig meg kel-
lett várnia az őt követőt, hát-
ha segítségre szorul. Ebédre rán-
tott húst és sült krumplit előre 

megrendeltük a park melletti ét-
teremben. A nap végén a tanu-
lóknak nem volt kedvük még ha-
zaindulni, de mivel a park zárta 
kapuit, nem volt más választá-
sunk. Nagyon vidám napot töl-
töttünk együtt, kísérő tanárunk 
Gyetvai József volt.

hír: Pálmai Rafaella

vány Európa felett – Egy ma-
gyar bábművész Párizsban című 
kiállítása alkalmából országo-
san meghirdetett báb- és rajz-
pályázatán Patocskai Emese 4. 
osztályos tanulónk 2. helye-
zést ért el. Gratulálunk Neki és 
felkészítő tanárának: Csontos 
Ferencnének.

hír: Általános Iskola

Örömmel tudatjuk, hogy a  
PIM-Országos Színháztörténe-
ti Múzeum és Intézet Szivár-
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Székelyföldön jártunk

Iskolai hírek
Plakátkészítő verseny

A kunfehértói Könyvtár által 
került megrendezésre a Mi fa-
lunk elnevezésű plakátkészítő 
verseny. Két osztály vett részt a 
megmérettetésben az 5. és a 7. 
osztály. A gyerekek két külön-
böző oldalról közelítették meg a 
témát, az ötödikesek a falu ne-

vezetessége-
it mutatták 
be, míg a he-
tedikesek a 
kunfehértói 
Sörfesztivál-
ra készítettek 
plakátot. 

A munkákat 
Huszár Zol-
tán polgármes-

ter díjazta. A nyertes 5. osztály 
egy osztályképpel ellátott tortát 
kapott, de a 7. osztály is remek 
munkát végzett, amiért ők szemé-
lyenként kaptak ajándékot.

A Könyvtár nevében is gratulá-
lunk a nyerteseknek.

hír: Törteli Anita

A Határtalanul pályázat ke-
retében mi, a Kertvárosi Általános 
Iskola 7. évfolyamos tanulói Er-
délyben jártunk. Nagy izgalommal 
vártuk az utazást, ami elég hosszú-
nak ígérkezett. Hajnalban indul-
tunk, reggelre már Nagyszalontán 
voltunk Arany János szobránál, il-
letve az éppen felújítás alatt álló 
Csonka-tornyot is megnéztük. Ez-
után a Királyhágóhoz indultunk, 
ahol szemetet szedtünk. A ked-
di program része volt még a Tor-
dai-hasadék és a tordai sóbánya. A 
bánya 13 emeletnyi mélységében, 
a gyönyörű só és márvány mintá-
zatú falak között, óriáskerék, mini 
golf pálya és teke is található. Es-
te megérkeztünk Gyergyóújfaluba, 
ahol a szállásaink voltak. Újfalui 
családok adtak nekünk otthont er-
re az egy hétre. A második napunk 

is nagyon tartalmasan telt, sok 
helyszín várt ránk. Reggel meglá-
togattuk a helyi Elekes Vencel Ál-
talános Iskolát. Megismerkedtünk 
az ottani hetedikes diákokkal. A 
csütörtöki napban nekem a koron-
di agyagozás tetszett a legjobban. 
Az ott készült kézműves terméke-
ket haza is hoztuk. A pénteki nap 
mindenkinél nagy sikert aratott. 
Csicsaj dűlőn jártunk ahol sziklát 
is másztunk. A tengerszinttől több 
mint 400 méter magasból, a táj 
szemkápráztató volt. Szombaton, 
az utolsó napon, Gyulafehérvárat, 
Déva várát és Vajdahunyad várát 
nézhettük meg. Vajdahunyad vá-
rának igazán mesébe illő külseje 
mindenkit elvarázsolt. Megfárad-
va, de felejthetetlen élményekkel 
tértünk haza. 

hír: Törteli Dóra, 7.a

“Régen volt, hogy 
is volt…”

Ezzel a címmel volt helytörté-
neti fórum, a Közösségek Hete 
keretében május 12-én, Kunfe-
hértón, a helyi könyvtár olvasó-
termében. Végső István történész, 
Kunfehértó históriáját feldolgozó 
könyvéről és személyes élmények-
ről beszélgettek a résztvevők. 

A program házigazdája: Huszár 
Zoltán polgármester, míg a ren-
dezvény moderátora: Lukács Ta-
más a Fehértó Non-profit Kft. 
rendezvényszervezője volt. 

Végső István így kezdte a fó-
rum felvezetését: „A szocializ-
mus kora mindenképpen a mo-
dernizálódást hozta el, a tsz-falu 
megszületését, amely most mag-
ja a mai Kunfehértónak. Ám az 
1945 előtti kort sem szabad lebe-
csülni. Csak ezt hallani manapság 
is, hogy 1952 előtt nem volt sem-
mi Fehértón, állt 2-3 tanya, és en-
nyi. Pedig 1941-ben 1457 ember 
lakott Fehértó-pusztán, ma a kö-
zségben 2000 fő él. Vagyis nem 
igaz, hogy néptelen volt a terület! 
1945 előtt volt két tanyai elemi 
iskolája (mintegy 200 tanulóval), 
vasútállomása (1903), postaügy-
nöksége, kiépülő fürdőstrand-
ja, kertészete, magkísérleti te-
lepe, mezőgazdasági iskolája, 

hal-, vad-, nád- erdőgazdálkodá-
sa! Nagy vadászatokat rendez-
tek itt a halasi birtokosok és pol-
gárok. 1925-től autóbuszjárat 
indult Fehértóra. 1927-ben Ha-
lastól Fehértó-állomásig kőburko-
latú lett út. 1929-ben már 15.466 
fős volt az utasforgalom Fehértó 
vasútállomásnál. 1930. július 6-
án adták át a kabinokkal kiépített 
fürdőt. Néhány villa is épült ide. 
1932-ben már 222 középület és 
tanya állt Fehértó pusztán. Min-
tagyümölcsösét 1937-ben József 
főherceg is meglátogatta. Erdei-
be és vizeihez a korszak kiemel-
kedő tudósai jártak kutatni. Nem 
volt egy elhagyatott, elhanyagolt 
puszta.”

Sok helyi lakos, főképp az idő-
sebb korosztály jött el és mond-
ta el a gyakran szomorú, tanul-
ságos vagy humoros élettörténeti 
momentumait. Régészeti leletek, 
tanyavilág, betyárok, állami gaz-
daság, 1956, betelepülés, iparo-
sodás témái mentén haladt a be-
szélgetés és a résztvevők kötetlen 
formában osztották meg egymás-
sal a településsel kapcsolatos saját 
emlékeiket.

hír: Végső István, 
Lukács Tamás
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A védőnő ajánlja: játszani jó!
különböző játéktevékenységek kö-
zött nincs éles határ, például 1 éves 
kor körül megjelenik már a funk-
ciós játékok mellett a szerepjáték 
is. Egyre gyakrabban figyelhetjük 
meg, hogy a gyerekek próbálják a 
felnőttek által végzett cselekvése-
ket lemásolni. Úgy használják a 
tárgyakat, mint ahogyan azt a va-
lóságban a felnőttektől látják. Ez 
a játékfajta idővel egyre bonyolul-
tabb és összetettebb lesz.

Konstruktív vagy alkotó játék-
ról akkor beszélünk, amikor már a 
gyermek egyszerű elemekből alkot, 
épít. Kezdetben például 3 kockát 
egymásra pakol, később azonban 
ez is bonyolódik (kis vasutat épít, 
barkácsol stb.) A konstruktív játék 
önállóan és más játékokkal kombi-
nálva is megjelenhet.

Három, három és fél éves kortól 
a szabályjáték a legkedveltebb já-

tékforma. Azok a játékok tartoz-
nak ebbe a csoportba, amelyek 
előre meghatározott szabályok sze-
rint folynak. Tartalmuk szerint le-
hetnek mozgásfejlesztő (fogócska, 
bújócska, labdajátékok) és értelmi 
képességet fejlesztő (kártya, társas 
játék) játékok. A játék során a gye-
rekek megtanulják a szabályköve-
tést, megtapasztalják a saját lehető-
ségeiket, lehetőséget ad a kudarcok 
és sikerek megélésére és feldolgozá-
sára, ezáltal fejlődik az énképük. 

Nekünk felnőtteknek az a dol-
gunk, hogy biztosítsuk a gyerme-
kek számára a lehetőséget ahhoz, 
hogy eszközben és időben is le-
gyen módjuk a játék gyakorlásá-
ra, és ha tehetjük vegyünk részt a 
játékban vagy aktívan, vagy külső 
szemlélőként, dicsérve és motivál-
va őket.

Sarok Zsófia

Ovis Gyermeknap
Óvodai hírek

Kirándulás Budapestre 
a Minipoliszba

A Tehetségek Magyarországa 
nevű pályázat segítségével sike-
rült egy újabb kirándulást szer-
veznünk az Óvodának, melynek 
keretében 30 gyermeket tudtunk 
a programba bevonni, most a le-
gidősebbeket. Az ovisokat szü-
lők is kísérték és néhány na-
gyobb testvér is jött, így végül 
több mint ötvenen voltunk. Vo-
nattal utaztunk a fővárosba, de 
a nagy élményt és újdonságot a 
mozgólépcsőzés és metrózás je-
lentett a lurkóknak. A Minipo-
liszban (vagyis a gyermekváros-
ban) pedig rengeteg lehetőséget 

kipróbálhattak: fodrászokká, sza-
kácsokká, tűzoltókká, fogorvo-
sokká, eladókká, vevőkké, postá-
sokká, kertészekké változhattak 
a gyerekek. Ezen kívül bohóc is 
volt itt, aki lufikat hajtogatott a 
kicsiknek. Lehetett kerékpároz-
ni a kreszparkban, daruval „dol- Május utolsó vasárnapja a 

gyermekeké, így néhány nap-
pal később mi is kedveztünk 
nekik. 

A gyermeknapot a Tájház ud-
varán tartottuk. Az óvónők já-
tékos szabadtéri játékokra in-
vitálták a kicsiket, míg szülői 
szervezetünk jóvoltából ugrá-
lóváron is játszhattak ovisaink. 

A helyi Vöröskereszt finom 
ebéddel lepett meg minket, 
pizzát sütöttek a kemencében. 
Köszönjük a szülőknek, az Ön-
kormányzatnak és a Vöröske-
resztnek, hogy hozzájárultak 

A játék az ember egész életét vé-
gigkíséri. A csecsemőkorral kezdő-
dik, amikor a baba a kezét nézege-
ti, a gyermekkorral, a felnőttkorral 
folytatódik és az idős korral feje-
ződik be. Minden életszakaszban 
megvan a maga szerepe, de a leg-
fontosabb feladata mégis a gyer-
mekkorban van.

A gyerekek játék során fedezik 
fel a világot, állandó kíváncsisá-
guk sarkalja arra őket, hogy szinte 
mindenben a játék lehetőségét ke-
ressék. A játékfejlődésnek is van-
nak különböző szakaszai, ezeket 
ugyanolyan fontos végigkísérnünk, 
mint például a mozgásfejlődést.

A csecsemők első játéka a szájuk-
hoz kötődik. Játszanak a nyáluk-
kal, kerekítik a szájukat, gőgicsél-
nek, próbálgatják a hangjukat. 3 
hónapos kortól a kezüket nézege-
tik, játszanak az ujjaikkal, és egy-

re gyakrabban emelik a szájukhoz. 
Amikor már felfedezik, hogy a ke-
zük bizony a saját részük és képe-
sek irányítani, elkezdik a rendel-
tetésszerű használatát. Megfogják 
a csörgőt és igyekeznek minden 
hozzájuk közel eső tárgyat elérni 
és megfogni. Ilyenkor jelenik meg 
az ún. gyakorló-funkciós játék, 
amely olyan 5-7 hónapos kortól 
akár 2 éves korig is eltarthat. Ilyen-
kor a tárgyakat egymásnak ütöge-
tik, rázzák a csörgőt, a lényeg az 
adott tárgy funkciójának a gyakor-
lása. Minél többször ismétlik meg 
ezeket a cselekvéseket, annál ügye-
sebbek lesznek, és ez a sikerélmény 
fogja az önbizalmukat növelni. Eb-
ben a korban azzal segíthetjük elő 
ezt a fejlődést, ha minél több biz-
tonságos tárggyal vesszük körül a 
gyerekeket és hagyjuk, hogy saját 
maguk fedezzék fel a tárgyakat. A 

gyermeknapunk sikeréhez.
További gyermeknapi meglepe-

tésként új udvari játékokkal lep-
tük meg óvodásainkat a Rossz-
csontok Alapítvány jóvoltából. 

Homokozó játékok, labdák, 
dömperek, focikapuk kerültek  
elő a dobozokból, amelyeknek 
nagyon örültek a gyerekek.

hír: Harnóczi Erzsébet

Egy ELNyERT PÁLyÁZATuNk – a „Felhívás Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvaló-
sítására a „Tehetségek Magyarországa” című EFOP-3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú projekt –  
keretén  belül tartott óvodánkban érzelmi intelligenciafejlesztő foglalkozást Molnár Anna. A játékos 
képzés tulajdonképpen egy „kincskeresés” volt, melynek során csapaton belüli együttműködésre ösz-
tönözte a kicsiket. Ennek a pályázatnak a további programja egy budapesti kirándulás lesz.

gozni”, rendőrmotorra ülni és 
kézműveskedni is. A gyermekek 
hatalmas élményben részesültek 
ezen a napon, szemmel láthatóan 
nagyon jól érezték magukat.
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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

Hugyecz Jánosnét 
a Rákóczi u. 11.-ben, 

aki május 6-án 
ünnepelte 79.

Undi Sándornét 
az Ady Endre u. 9-ben,

aki május  9-én 
ünnepelte 82.

Dancsók Jánosnét 
a Hársfa u. 1.-ben, 

aki május13-án 
ünnepelte 81.

Keresztúri Károlynét 
a Kiserdő u.2.-ben, 

aki május 13-án 
ünnepelte 81.

Szilágyi Mihálynét 
a Szabadság tér 3-ban, 

aki május 23-án 
ünnepelte 82.

Katona Jánost 
a II. körzet tanya 46-ban, 

aki május 24-én 
ünnepelte 86.

Balázs Istvánnét 
a Fejértó u. 3-ban, 
aki május 25-én 
ünnepelte 84.

Kazinczi Jánost 
a Bem u. 8-ben, 
aki május 28-án 
ünnepelte 79.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGy LáSzLÓ

háztartási gépszerelő

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

Lakossági hirdetés
Négykeretes méhészeti pörgető, 

kerti zuhanyzó és utcai betegkocsi eladó!
Érdeklődni: 30/465-8993 Bálint Ferencné

Anyakönyvi Hírek
Elhunyt:

Czifráné Faludi Anikó Éva (szül.: 1955)
Őszinte részvétünk!
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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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MEGYEI III. DÉL 20. forduló 
2017.05.06.  17 óra

Kunfehértó KSE – Tataháza SE 7 – 0

 Góllövők: Szklár Dávid 2, Doszpod József 2, Nagy Zoltán, Katus 
Ferenc, Bálint Dávid.

Csapatunk a sok sérült és egyéb okokból hiányzó játékosok elle-
nére magabiztos győzelmet aratott a tabella utolsó helyén álló el-
lenfél ellen.

MEGYEI III. DÉL 21. forduló
2017.05.14.  17 óra

Kisszállás SC– Kunfehértó KSE 6 - 0

Góllövők: Urlauber Barnabás 3, Bakos János, Maráczi Gergely, 
Ábrahám László.

A két település között rangadónak számító mérkőzésen nagy ve-
reséget szenvedett csapatunk. A mérkőzésen az ellenfélnek szinte 
minden sikerült, helyzeteit maximálisan kihasználta. Csapatunk is 
több gólszerzési lehetőséget dolgozott ki, de sajnos egyik sem ered-
ményezett gólokat. Kisszállási csapat visszavágott az őszi 5-1-es ve-
reségnek. A mérkőzés után a meccs eredménye ellenére a kisszállási 
csapattal közösen, kellemes sporttári hangulatban egy pacal pörkölt 
keretében zártuk az estét.

Labdarúgás

1. HERCEGSZÁNTÓ FC 22 19 1 2 92 16 76 58
2. SZILÁDY RFC KISKUNHALAS 22 17 4 1 81 17 64 55
3. KUNBAJAI SE 22 17 0 5 99 27 72 51
4. KISSZÁLLÁSI SC 22 12 1 9 50 45 5 36 (-1 pont) 
5. BÁCSBOKODI SK 22 11 3 8 60 39 21 36 
6. KUNFEHÉRTÓ KSE 22 11 2 9 69 51 18 35
7. DUNAFALVA SE 22 13 2 7 66 37 29 27 (-14 pont) 
8. GARAI KSE 22 10 1 11 69 61 8 23 (-8 pont) 
9. MADARASI SE 22 6 1 15 30 73 -43 19
10. KFC II.-SPARTACUS 22 5 0 17 26 96 -70 12 (-3 pont) 
11. VASKÚTI BÁCSKA SE 22 2 2 18 32 86 -54 8
12. TATAHÁZA SE 22 0 1 21 10 136 -126 0 (-1 pont) 

MEGyEI III. DÉL 22. forduló
2017.05.21.  17 óra

Kunfehértó KSE – Kunbaja  5 – 4

Nem mindennapi meccsel búcsúztatta a bajnoki évet csapatunk. 
Az elmúlt mérkőzés kedvezőtlen eredménye és meghatározó játéko-
sok hiánya, nem sok kedvező előjellel biztatott minket. Sajnos en-
nek megfelelően indult a meccs, a szerb vendégjátékosokkal tele-
tűzdelt 3. helyen álló Kunbaja 2-0-ra vezetett a 17. perben. Doszi 
11-esből szépített, amit Bozsóki Imi harcolt ki a 27. percben. Erre 
újabb két góllal válaszolt Kunbaja 1-4. A félidő vége előtt, Doszi egy 
gyönyörű szabadrúgással szépített 2-4. A második félidőben remek 
játékot produkált a csapat. Az ellenfélnek még 3 gólt rúgva 5-4-re 
megfordítottuk a mérkőzést. Bálint Dávid a 65. percben a kunbajai 
védelem megingását használta ki, Szabó Tamás a 66. percben Do-
szi remek beadását gyönyörű csukafejessel jutatta a kapuba, Dosz-
pod Józsi pedig, a 75. percben tizenegyesből szerzett góllal tette fel 
az i-re a pontot. Köszönet a kitartó és remekül buzdító szurkoló-
inknak, kíváló hangulatot teremtettek. Csapatunk a megye III. osz-
tály déli csoportjának 6. helyét szerezte meg, 1 ponttal lemaradva 
a az 5. és 4. helytől. Csapatunk játékosa, Doszpod József 20 talála-
tával 2. helyet szerezte meg a góllövő-listán. Gratulálunk az egész 
csapatnak és további sok sikert kívánunk nekik a következő bajno-
ki évben! Hajrá kkSE!

hír: Nagy István

A bajnokság végeredménye

Nordic Walking hírek
A Kunfehértói Nordic Walking csapata 

2017.05.13-án a Kunsági Öko Fitt Természetjáró 
Sportegyesület által szervezett Vörös Mocsár túra 
20 km-es távját sikeresen teljesítette. A túra útvona-
la végigvezette a résztvevőket  a császártöltési lösz-
fal tövénél, ahol a gyurgyalagok fészkelnek, a Vö-
rös-Mocsár tanösvényen, a Duna-Völgy Főcsatorna 
mellett, a Hajósi Pincefalun, a császártöltési hor-
gásztó mellett és Császártöltés központján, a csá-
szártöltési pincesoron. Összefoglalva: a csapat egy 
csodálatos napot tölthetett el sok szép és különleges  
természeti látnivalót végigjárva.
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Délvidéki Iskolák Atlétikai Versenye 2017

Életmentő üveg

Hét település közel 300 versenyzője vett rész az iskolánk által im-
máron 19. alkalommal megrendezett atlétika versenyen. Négy kor-
csoportban, futó- és ügyességi számokban mérhették össze tudá-
sukat az általános iskolások. Köszönet a szervező és a felkészítő 
pedagógusoknak. Köszönjük a Kunfehértói Közalapítvány 50.000,- 
forintos anyagi támogatását, mely lehetővé tette, hogy a dobogón 
végzett versenyzők nyakába szépen csillogó érmek kerülhettek, il-
letve az összesített csapatverseny győztesének kupát adhattunk át. 
Köszönjük Kunfehértó Önkormányzatának és a Fehértó Non-profit 
Kft. dolgozóinak, hogy lehetővé tették a tóparti sportpálya haszná-
latát, és segítségünkre voltak az előkészületekben és az utómunká-
latokban is. Köszönjük minden szülőnek, érdeklődőnek, hogy kilá-
togattak a verseny helyszínére, és szurkoltak versenyzőinknek. 

Az összesített csapatverseny a Tompai Szabó Dénes Általá-
nos Iskola nyerte, megelőzve ezzel a Kunfehértói Általános Isko-
la csapatát. Egyéniben a következő kunfehértói dobogós helyezé-
sek születtek:

Aranyérmeseink:
1 korcsoport
* Rontó Péter - 60 méteres síkfutás
* Ficsor Gergő - 400 méteres síkfutás
* Lajkó Levente - kislabdahajítás
2. korcsoport
* Szanyi Cintia - 60 méteres síkfutás
* Patocskai Emese - 800 méteres síkfutás
* 4*100 méteres lány váltó - Erdélyi Fanni, Erdélyi Laura, Szanyi 

Cintia, Patocskai Emese
* Németh Gergő - kislabdahajítás
3. korcsoport
* Szanyi Zsanett - 100 méters síkfutás
* Szanyi Zsanett - távolugrás
4. korcsoport
* 4*100 méters lány váltó - Sarok Réka, Faragó Natália, Erdélyi 

Tímea, Bankós Enikő
* Erdélyi Tímea - távolugrás
* Lajkó Gábor - távolugrás
Ezüstérmeseink:
1. korcsoport
* Ficsor Gergő - 60 méteres síkfutás
* Patocskai Csenge - 60 méteres síkfutás
* Patocskai Csenge - 400 méteres síkfutás
2. korcsoport
* Erdélyi Fanni - 800 méteres síkfutás
3. korcsoport
* 4*100 lány váltó - Szanyi Zsanett, Horváth Gyönyvér, Onódi 

Eszter, Banka Dorina
4. korcsoport

* Erdélyi Tímea - 100 méteres síkfutás
* Lajkó Gábor - 100 méteres síkfutás
* Sarok Réka - 400 méteres síkfutás
* Pap Zoltán - kislabdahajítás
Bronzérmeseink:
1. korcsoport
* Jenován Petra - kislabdahajítás
2. korcsoport
* Patocskai Emese - 60 méteres síkfutás
* 4*100 fiú váltó - Sarok Gergő, Faragó Róbert, Németh Gergő, 

Bernáth Marcell
* Erdélyi Fanni - kislabdahajítás
3. korcsoport
* Horváth Gyöngyvér - magasugrás
* Katus Gellért - kislabdahajítás
4. korcsoport
* Sarok Réka - távolugrás
Gratulálunk versenyzőinknek és felkészítő tanáraiknak: Németh 

Mónika, Kenyeres Erika, Fischer Lászlóné, Gyetvai József.

Ezen a néven zajlott májusban egy üveghulladék-gyűjtő akció kis-
térségünkben, melynek célja az volt, hogy összegyűljön legalább 
200 tonna üveghulladék. Ha ez sikerrel járt, akkor Kiskunhalasra 
egy automata defibrillátor érkezhet. Kunfehértón az óvoda és az is-
kola mellett a lakosok is szép számmal dobták be a szelektív gyűj-
tőszigetekbe az üveget. Bízunk benne, hogy ezzel községünk is hoz-
zájárult az életmentő készülék megszerzéséhez, illetve a szelektív 
hulladékgyűjtést is támogattuk.

hír: Lukács Tamás
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Emlékparkot avatott a Község
2017. júni-

us 4-én, A 18. 
Kunfehértói Fa-
lunap második 
napja, Kunfi-La-
kosch Josef és fe-
lesége, Kunfi-La-
kosch Lujza által 
létrehozott em-
lékpark és em-
lékmű avatójával 
kezdődött. 

Szemből nézve 
az emlékmű bal-
oldali kövére rög-
zített táblán ez 
olvasható: Ezek 
az el nem porla-
dó kövek a szé-
kely és a magyar 
nemzet örök test-
vériségét is tanú-
sítják. 2017.

Az idézet: 
„Uram, ki fönt az 
égben lakozol fé-
nyességben, gyújtsd föl szent tü-
zedet az emberek szívében.” Wass 
Albert (1908-1998)

A jobboldali táblára a követke-

zőt vésték: A „hármas halmot” jel-
képező kövek Szervánszky László 
(1947) soltvadkerti mestercukrász 
adományai Kunfehértónak. 2017.

Az idézet: „Azért vagyunk a vi-
lágban, hogy valahol otthon le-
gyünk benne.” Tamási Áron 
(1897-1966)

A középső kő nagy tábláján a kö-
vetkezők láthatók:

1952-es évszám babérkoszorú-
ba fogva. Az idézet: „Áldjon vagy 
verjen sors keze, itt élned halnod 
kell.” A szöveg: Ezen emlékmű-

vet Kunfehértó alapításának 65. 
évfordulója alkalmából az önkor-
mányzat egyetértésével és támo-
gatásával állították a falu szülöt-

tei: Kunfi-Lakosch Josef (1935), 
kulturmanager és Kunfi-Lakosch 
Lujza, született Szedmák Lujza 
(1938), tanítónő. 2017. június 4.

Az emlékparkot, négy tölgyfa, 
hét lucfenyő és száznál is több 
dísznövény és bokor díszíti.

Az avató ünnepség keretén be-
lül beszédet mondott Huszár 
Zoltán, polgármester, Kunfi-La-
kosch Josef és Szervánszky Lász-
ló cukrászmester. Az eseményt 
kellően ünnepélyessé a Kunfi-La-
kosch család tagjai tették. Dala-

ikkal közreműködtek az unokák, 
Opauszki Gergely, Opauszki Sa-
rolt és barátjuk Márkó Ákos, illet-
ve verset mondott Kunfi-Lakosch 
Lujza és lánya, Lakos Mária Luj-
za is. Rajtuk kívül a színvonalat 

Varga János prímás és Fuchs At-
tila karnagy vezetésével, a Solti If-
júsági Fúvószenekar emelte. Nem 
maradhatott el az emlékmű meg-
áldása sem, ebben Menyhárt Sán-
dor atya, a Jánoshalmi Római Ka-

tolikus Egyházközség plébánosa 
segédkezett.

Az emlékmű létrehozásának 
költségeit a Kunfi-Lakosch házas-
pár vállalta magára, ahogy az ün-
nepi műsort is ők ajánlották fel, 

ezzel is emelve a Falunap színvo-
nalát. Kunfehértó Község Önkor-
mányzata a fúvószenekar utaz-
tatásában és vendégül látásában 
segédkezett.

hír: Lukács Tamás


