
Községi Közéleti havilap    XXiv. évfolyam 8. szám  2018.  augusztus   Ára: 120 Ft

www.kunfeherto.hu

K a l a u z
u n f e h é r t ó i

Kosztolányi Dezső: 
Napraforgó

A napraforgó, mint az őrült
röpül a pusztán egymaga,
a tébolyító napsugárban
kibomlik csenevész haja.
Bolond lotyó - fejére kapja
a sárga szoknyáját s szalad,
szerelmese volt már a kóró,
a pipacs és az iszalag,
elhagyta mind, most sír magában,
rí, és a szörnyű napra néz,
a napra, úri kedvesére,
ki részeg s izzik, mint a réz.
Aztán eszelősen, bután
rohan a gyorsvonat után.
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A halász és a Hold ezüstje

A 2017/2018-as tanévben a 
Kunfehértói Általános Iskola „A 
halász és a Hold ezüstje” címmel 
komplex tehetséggondozó prog-
ramot valósított meg a Nemze-
ti Tehetség Program nyertes pá-
lyázójaként, melybe tizenöt 2-4. 
osztályos kisdiákot vontunk be.

A program egy élményköz-
pontú szaktáborra épült, me-
lyet 2017. augusztusában tar-
tottunk. Ez a tehetséggondozó 
horgásztábor volt a projekt rá-
hangoló szakasza, mellyel feléb-
resztettük a gyerekek természe-
tes kíváncsiságát. A résztvevők 
megfigyelés, személyes megta-
pasztalás és kutakodás útján él-
ményközpontú tanulás részesei 
voltak. Lehetőségük volt egysze-
rű megfigyelésekre, zajok, ne-
szek, illatok megtapasztalására. 
Megismerték a helyi tó kiala-
kulásának történetét, irányított 
megfigyeléssel a víz és a vízpart 
életközösségét, és megtanulták 
a távcső használatát is. Játszot-
tunk velük hang,- és képvadá-
szatot, fotókat készítettünk. A 
gyerekek megismerkedtek a hor-
gászat kellékeivel, csalikkal, ete-
tőanyagokkal és azok haszná-

latával is. Részesei voltak a hal 
feldolgozásának, halétel készíté-
sének is. Néhányuk kivételével 
sokan első tábori élményüket él-
ték meg, amelyet mindnyájan fe-
lejthetetlennek tartottak.

Ezt követően 2017.08.31.-
2018.04.25. között zajlott a 60 
órás főprogram, ahol különbö-

meghívtuk a pedagógus kollégá-
kat, a résztvevő gyerekek szüle-
it és testvéreit is. Itt először egy 
rövid, képes beszámolót tartot-
tunk a program történéseiről. 
Ezt a bábdarabok előadása kö-
vette, melyre nagy izgalommal 
készültek a gyerekek. Móricz 
Zsigmond: Iciri-piciri című ver-
sének bemutatása után Osvát 
Erzsébet: Megszökött egy kiscsi-
kó című költeményének mario-
nett bábos előadása következett. 
A rendezvény fő eleme Balázs 
Béla „A halász és a Hold ezüst-
je” című darabja volt, amelyben 
minden, a projektben résztvevő 
kisgyerek szerepelt. Külön öröm 
volt számukra, hogy saját terve-
zésű és kivitelezésű bábjaikkal 
tehették mindezt, a közönség ré-
széről pedig nagy sikert aratott a 
bemutató. 

A projekt folyamán fejlődött 
a résztvevők alkalmazkodóké-
pessége, a közösségi tevékeny-
ségben való aktív részvétele, 
továbbá a közösségi normákat 
eredményesebben betartó sze-
mélyiségekké váltak. Megta-
pasztalták, megszerették az 
önálló, felfedező tanulás élmé-
nyét. Megismerték természetes 
környezetüket, valamint annak 
működési alapelveit. Fejlődött 
esztétikai érzékük és önkifeje-
zésük, élményeiket vizuális al-
kotásban, bábjátékban tolmá-
csolhatták. Javult anyanyelvi 
kommunikációjuk és bővült a 
szókincsük. A program végére 
összetartó, együtt hatékonyan 
tevékenykedő csapattá váltak. 
Ezen kívül a Kunfehértói Álta-
lános Iskola tárgyi eszközökkel 
is gazdagodott a projekt révén. 
Egy projektor és egy projektor-
állvány került az intézmény tu-
lajdonába.■ Csontos Ferencné

ző bábtechnikákkal ismerkedtek 
meg a résztvevők. Bábokat, para-
vánt, bábkellékeket készítettünk 
és a projektzáró előadásra is ké-
szültünk. Ebben a szakaszban 
komplex művészeti tevékeny-
ség folyt, ahol a társművészetek, 
mint képzőművészet, dramati-
kus bábjáték, irodalom egymás 
melletti alkalmazása volt jelen. 

Két egynapos kiránduláson is 
részt vettünk. Az első utazás al-
kalmával a Szegedi Móra Ferenc 
Múzeumba látogattunk, ahol a 
„Szöged hírös város…” című ki-
állítást tekintettük meg. Ugyan-
itt múzeumpedagógiai foglalko-
zás keretein belül gyékényből 
készítettek tutajt a gyerekek. A 
délutánt a Szegedi Vadaspark-
ban töltöttük, ahol feladatlapok 
és térkép segítségével derítettük 
fel a terepet. A kora esti órákban 
a Cinema City mozi vendégei-
ként a Szörnyen boldog család 
című animációs filmet néztük 
meg. Tavasszal pedig egy máso-
dik kirándulásnak örülhettek a 
résztvevők: ez alkalommal a Bu-
dapest Bábszínházban a Bambi 
című előadás volt a program.

A projektet záró rendezvényre 
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Önkormányzati hírek
A jegyzői tisztség betöltetlensé-

ge, illetve a jegyző tartós akadá-
lyoztatása esetén az eddigi külső 
helyettesítést a zökkenőmente-
sebb lebonyolítás érdekében fel-
váltja a belső helyettesítés.  Ilyen 
esetekben – legfeljebb 6 hónap 
időtartamra - a jegyzői feladato-
kat a munkaügyi ügyintézői fel-
adatokat ellátó vezető-főtaná-
csos besorolású köztisztviselő 
fogja ellátni. Ennek érdekében 
Kunfehértó Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testü-
lete júliusi rendkívüli testületi 
ülésén módosította a Kunfehér-
tói Polgármesteri Hivatal Szer-
vezeti és Működési Szabályzatát 
(SZMSZ).

A képviselő-testület a nem la-
kossági ügyfelek nem közművel 
összegyűjtött háztartási szenny- 
víz gyűjtésének ürítési díját szept-
ember 1-től 2450 Ft/m3 + ÁFA 
összegben határozta meg. ■

A közösségek ereje – újabb 
nyertes TOP-pályázat

Kunfehértó konzorciumi formában Tompa, Kisszállás, Balotaszál-
lás, Zsana és Kelebia településekkel együtt adta be pályázatát, amely-
nek keretében összesen 44.129.478 Ft vissza nem térítendő támoga-
tást nyertek el a települések. A fejlesztés eredményeként Kunfehértón 
mobil applikáció létrehozása, fotószakkör, közösségi fórumok, inter-
jú-kötet kiadása és új információs táblák kialakítása valósul meg. A 
projekt során egy fő szakmai vezető és egy fő közösségfejlesztő se-
gíti a települések munkáját konzorciumi szinten. A pályázat a Széche-
nyi 2020 program keretén belül valósul meg.

A meglévő és új közösségek fejlesz-
tése, a helyi identitás erősítése térsé-
günkben is kiemelt feladat, hiszen a 
társas kapcsolatok fenntartása, a ba-
rátságok megőrzése, a közösséghez 
tartozás élménye nem csak egyéni, 
de össztársadalmi szinten is számos 
pozitív lehetőséget rejt magában. A 
Bács-Kiskun Megyei Önkormány-
zat és a megyei települések, így Kun-
fehértó is különösen fontosnak tart-
ja, hogy a lakosság helyben tartása és 
foglalkoztatása a legkedvezőbb élet-
feltételek biztosításával valóra vál-
hasson. Ennek érdekében minden 
lehetőséget megragadnak a helyi ön-
kormányzatok, hogy lakosaik életmi-
nőségét magasabb szintre emeljék. 
Most 21 nyertes pályázat keretén 
belül 77 település köztük, Kunfehér-
tó pályazata nyújt lehetőséget a he-
lyi közösségek megerősítésére, hogy 
a helyi értékek, hagyományok, tör-

ténelem, kultúra megismerésével és 
ápolásával valódi közösségek jöjje-
nek létre. A Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program (TOP) 
forrásaiból megvalósuló programok 
kiváló lehetőséget kínálnak jól kép-
zett, közösségfejlesztő szakembe-
rek bevonásával a településeken élők 
identitásának erősítésére. A program 
során a lakosok bővíthetik helytör-
téneti ismereteiket, felkutathatják, 
gyűjthetik, rendszerezhetik értéke-
iket, hagyományaikat, információs 
pontokon, kiadványokon keresztül 
bepillantást nyerhetnek a helyi sa-
játosságokba. Számtalan fórum és 
szakmai program ad lehetőséget a 
helyi értékek, kincsek bemutatásá-
ra, továbbá lehetőségük nyílik meg-
ismerni a saját kulturális és történeti 
hátterükön túl a szomszédos telepü-
lések, térségek hagyományait is. ■  
(forrás: www.bacskiskun.hu)

Mobil Kormányablak 
járt Kunfehértón

Július közepén két egymást kö-
vető napon, két helyszínen állt 
a lakosság rendelkezésére a Kor-
mányablak Busz, melyet nagy ér-
deklődés kísért. A Polgármesteri 
Hivatal előtt egy teljes napon ke-
resztül lehetett igénybe venni az 
integrált kormányzati ügyfélszol-
gálat szolgáltatásait, míg a Fehér-
tone Fesztivál ideje alatt a Tófür-
dő területén péntek délelőtt volt 
ugyanerre lehetőség. E két napon 
az alábbi ügyeket tudták intézni 
a lakosok: személyazonosító iga-
zolvány, lakcímigazolvány, diák-
igazolvány, parkolási igazolvány, 
útlevél, vezetői engedély, Ügyfél-
kapu. ■

A Kunfehértói Általános 
Iskola augusztusi ügyelete

A felújított padló a 
Sportcsarnokban

2018.08.01. Szöllős Anita intézményvezető helyettes
2018.08.08. Szöllős Anita intézményvezető helyettes
2018.08.15. Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd intézményvezető 

és Szöllős Anita intézményvezető helyettes



K a l a u z
K u n f e h é r t ó i 2018. augusztus�. oldal

A Waldorf-pedagógia
A Waldorf pedagógia tartalmát és módszereit a gyermekek életkori sajátosságaiból és azok változása-

iból meríti és teszi gyakorlattá. A Waldorf iskola gyermek-, és személyiségközpontú, képességfejlesztő 
iskola, melyben a művészeti és gyakorlati készségek fejlesztése kiemelt jelentőségű és azonos súlyú a 
közismereti képzéssel. A gyerekek 7-14 éves korban elsajátítják az alapvető tanulási készségeket, ki-
alakul és fejlődik az intellektusuk. Az első években a tanítás a közvetlen tapasztalatszerzésre és a gyer-
mek érzéseire támaszkodik. Nagyon fontos, hogy azonosulni tudjon azzal, amit tanul. Elsődleges cél a 
képességek (ki)fejlesztése, nem a lexikális tudás megszerzése. A képzelőerőé és a képekben való ábrá-
zolásé a legfontosabb szerep abban, hogy a tanulás személyes, belső tapasztalattá váljék.

Waldorf iskolákban a közismereti tárgyak oktatása epochális, ciklikus rendszerben történik. Epo-
chákban, korszakokban folyik a tanítás, ez azt jelenti, hogy három-négy héten keresztül a tanítás első 
két órájában, az ún. főoktatás keretén belül folyamatosan ugyanazzal a tantárggyal foglalkoznak (írás, 
olvasás, számolás, állattan, történelem stb.). Így lehetőség nyílik a tantárgyban való alapos elmélyülés-
re, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére.

Az osztálytanító, aki nyolc éven keresztül vezeti az osztályközösséget, szabadsága és felelőssége, 
hogy az epochák sorrendjének felállításával valamint az egyes tárgyakon belül a feldolgozandó téma-
körök megválasztásával a lehető leghatékonyabban segítse az általa kísért gyermekközösséget. A fő-
oktatás három részre tagolódik. Az első a ritmikus rész, amelyben beszélgetőkörök működnek, majd 
különböző mozgások, ritmusok, versek, dalok és hangszerek segítségével a gyerekek felkészülnek ta-
nulásra. Ezek a ritmikus játékok és beszélgetések segítenek az egymásra figyelés képességeinek kiala-
kításában. A második részben történik a hétköznapi értelemben vett tanulás: ismétlés, gyakorlás,  új 
ismeretanyag, epochafüzetek készítése. Majd a főoktatást egy életkornak megfelelő mese, vagy törté-
net zárja le. A főoktatást szaktanítók által vezetett szakórák követik, melynek keretében tanulják az 
idegen nyelveket, a szabad vallást, a kézimunkát, a zenét, az euritmiát (mozgásművészet) és további 
sajátos tantárgyakat. 

A Waldorf-iskolákban hagyományosan és alapvetően nem használnak nyomtatott tankönyveket. A 
diákok maguk készítik saját „tankönyveiket”. Továbbá a Waldorf-iskolákban – különösen az alsóbb 
évfolyamokon – hagyományosan nincs, vagy kevesebb és más jellegű házi feladat van, mint más isko-
lákban. A délelőtti, iskolában, intenzív munkával töltött idő után a délután alapvetően a pihenés, el-
lazulás, a délelőtt átéltek lelki feldolgozásának időszaka kell, hogy legyen.

Borostyán Waldorf Iskola Kunfehértón 
Molnár Edina a Halasi Waldorf Egyesület választmányi elnöke 

mesélt a Kunfehértón újonnan létrejövő Waldorf Iskola megalapításáról
A Waldorf-pedagógia egy kö-

zel száz éves pedagógiai módszer, 
melynek alapján Magyarországon 
az első iskolát még a két világhá-
ború között alapították, de az csak 
rövid ideig működött. Hosszú szü-
net után a rendszerváltást követően 
éledt újra a mozgalom és jött létre 
Solymáron a Fészek Iskola, amely 
azóta is országos központja a Wal-
dorfnak. A legtöbb Waldorf isko-
la Budapesten és környékén van, 
de egyre több vidéki településen is 
megjelenik az intézmény, ugyan-
is az alapítók sokszor kiszorulnak 
a nagyvárosokból a kisebb telepü-
lésekre. Így kerültünk mi is Kun-
fehértóra megalapítani az iskolát. 
Látva a környezetet még jobban is 
jártunk így, hiszen itt maga az épü-
let, az udvar és a park rengeteg lehe-
tőséget rejt magában, nagyon ked-
vezőek a helyi adottságok.

A Waldorfot mindenhol szülői 
kezdeményezések hívják életre, így 
Kiskunhalason is három szülőpár 
tagjaiként kezdtük meg az alapító 
munkát, melynek keretében min-
denekelőtt egy bemutatkozó össze-
jövetelt tartottunk, hogy felmérjük, 
mekkora lenne az érdeklődés egy 
Waldorf iskolára a környékünkön. 
Mivel ezen a találkozón több mint 
százan jelentek meg, világossá vált, 
hogy nem hiábavalók a törekvése-
ink. Ezt követően több Waldorf 
intézményt is meglátogattunk, és 
újabb tájékoztató előadásokat, illet-
ve játszóházakat tartottunk, hogy 
az emberek minél jobban megis-
merjék tevékenységünket.

Majd tavaly nyáron jelentkezett 
nálunk egy szegedi osztálytaní-
tó, hogy segítene nekünk létrehoz-
ni az iskolát, mert ennek számos 
speciális személyi és tárgyi köve-
telményei is vannak. Tehát ekkor 
már volt alapítónk, de a helyszín 
még ekkor is kérdéses volt. Ezidő-
tájt már nagy valószínűséggel tud-
tuk, hogy Kiskunhalason nem 
kapunk olyan helyet, ahol létre tud-
juk hozni az iskolát. Így a környé-
ken többfelé is jártunk különbö-
ző lehetőségek után kutatva, míg 
végül Bányai Gábor országgyűlé-
si képviselő segítségével a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségé-
vel történt hosszabb tárgyalásokat 
követően kaptuk bérbe az egykori 
kunfehértói Gyermekotthon épüle-
tét, melynek jelenleg egy szárnyát 
használjuk. Itt alakítottunk ki két 
osztálytermet, napközit, irodákat, 
könyvtárat és orvosi szobát, míg a 
korábbi ebédlő pedig tornaszobá-
vá lesz átalakítva. A kulcsokat má-
jus végén kaptuk meg, azóta a leen-
dő diákok szüleivel és az egyesületi 
tagokkal együtt rengeteget dolgoz-
tunk, szinte minden hétvégén kinn 
voltunk és tevékenykedtünk. Volt 
mit csinálni, de azt el kell mondani, 
hogy rendben volt az épület, komo-
lyabb munkáink csak a vízvezeté-
kekkel voltak, illetve még az ebédlő 
épületének elektromos rendszerét  
és a villámhárítókat kell majd kicse-
rélnünk. Ezen kívül jobbára pakol-
nunk és takarítanunk kellett, illetve 
egy festés van még hátra.

Első körben két osztály indítására 
kaptunk engedélyt a Waldorf Szö-
vetségtől. A felvételi eljárásunk már 
lezajlott, a jelenlegi állás szerint az 
első osztályt kilenc gyermek kezdi 
majd el, míg a másodikosok hatan 
lesznek. A diákok többek között 
Kiskunhalasról, Jánoshalmáról, Pir-
tóról,  Soltvadkertről, Kiskőrösről 
és Harkakötönyből érkeznek, kun-
fehértói diákunk még nincs. A két 
osztályt egy-egy osztálytanító fog-
ja oktatni, az ő segítségükre lesz 

még egy napközis pedagógus, illet-
ve az angol és a német nyelvtanár, 
továbbá egy gyógypedagógust fo-
gunk még alkalmazni. Mivel teljes 
nyolc évfolyamos intézmény szere-
pel a terveink között, így folyama-
tosan bővülni fog az iskola és az ok-
tatói gárda is.

Továbbra is várjuk a jelentkező-
ket, illetve év közben is lehet majd 
hozzánk csatlakozni, a nyílt napok 
keretében pedig lehetőség lesz az is-
kola megismerésére is. ■
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Újvári 
Hanna a ti-
nik megszo-
kott életét 
élte egészen 
egy évvel ez-
előttig, egy 
családi tra-
gédia azon-
ban mindent 

megváltoztatott. Most apukájával 
kettesben tölti a hétköznapokat, 
és rég nem a korosztályának átla-
gos problémái foglalkoztatják.

Miután átveszi a tizenegyedikes 
bizonyítványát, az évzáró után 
váratlan felkérést kap az igazga-
tótól: részt vehet egy iskolai ver-
senyen, ahol kiváló matekosként 
főleg a logikai feladatok megoldá-
sában számítanak rá. Hanna kör-
nyezete ragaszkodik hozzá, hogy 
elmenjen a megmérettetésre, így 
a Szirtes Gimnázium négyfős csa-
pata elindul az Iskolák Országos 
Versenyén.

Meglepetésekkel teli ünnepség
Kunfehértó, Bem utca 8. – va-

lószínűleg senkinek sem kell 
bemutatni a lakcímen élő se-
gítőkész, életvidám, boldog há-
zaspárt: Kazinczi Jánost és Ka-
zinczi Jánosnét, a történetüket 
viszont annál inkább. Hatvan 
éve kezdődött minden – egé-
szen pontosan 1958. július 19-
én –, egy csodaszép szombati na-
pon. A házasságkötő teremben 
egy boldog IGENNEL megala-
pozták életük hátralevő részét és 
örök hűséget fogadtak egymás-
nak. Szerelem, odaadás, meg-
értés, önzetlenség, harmónia. A 
legvarázslatosabb időszak kö-
szöntött be az életükbe a bűvös 
„jóban, rosszban, amíg a halál el 
nem választ” ígérettel. Szülőkké, 
nagyszülőkké, majd dédnagyszü-
lőkké váltak. Gyerekekkel, uno-
kákkal és dédunokákkal bővült a 
létszám, ezzel együtt pedig nem 
csak óriási család, hanem erős 
egység – igazi szövetség- is ko-
vácsolódott a Kazinczi házaspár 
köré. Az évek megállás nélkül ro-
hantak végeláthatatlanul egymás 
után, a dolgok jöttek és mentek, 
egy valami azonban nem válto-
zott: egymás iránt érzett mérhe-
tetlen szeretetük. Szerény körül-

mények között kezdték közös 
életüket, szorgalommal és kitar-
tással azonban elérték céljaikat 
és megteremtették jövőjük alap-
jait. Túl vannak már a kristály-, 
illetve a porcelánlakodalmon is, 
sőt, 2008. augusztus 2.-án arany 

házassági év-
fordulójukat is 
megünnepelték, 
ahol már máso-
dik alkalommal 
kerítettek sort 
arra, hogy örök 
hűséget fogadja-
nak egymásnak. 
Ennek immáron 
tíz éve. Nőből 
anya, nagyma-
ma, majd déd-
nagymama vá-
lik, férfiből apa, 
nagypapa, majd 
dédnagypapa. 
Sosem volt szá-
mukra nyűg a 
gyerekekről va-
ló gondosko-
dás, az unokák-
kal való játék.  
Mindig is csillo-
gó szemekkel és 
büszkeséggel töl-

tötte el őket az, ahogy a körülöt-
tük élő családtagjaik felcsepered-
nek és felnőttként kiteljesednek. 
Édesanyánk a Gyermekotthon-
ban, édesapánk pedig az Előre 
Termelőszövetkezetnél dolgo-
zott. A munka, a segíteni aka-

rás (gyerekeik mellett) mindig is 
nagy szerepet játszottak az éle-
tükben. Hatvan éve példaértékű 
házasságban töltik együtt min-
dennapjaikat, Édesapánk pedig 
már nyolcvanadik születésnap-
ját ünnepelte az idén. Ez az iga-
zi érték, ez az igazi boldogság 
egy gyermek, unoka, déduno-
ka számára: látni, ahogy meg-
valósul egy álom és megeleve-
nedik az élet színpadán az igazi 
sírig tartó boldogság. Az ő sze-
relmük igazi gyémántként ra-
gyog az élet féltve őrzött kin-
csesládájában. Ritka, földöntúli 
és rendkívül meghitt kapcsolat 
az övék. Gyermeki boldogsággal 
képesek örülni a meglepetések-
nek, a gondoskodásnak, a sze-
retet legapróbb morzsájának is. 
Kerek évfordulóik idén a kunfe-
hértói Sporttáborban kerültek 
megünneplésre, ahol a család 
apraja és nagyja képviseltet-
te magát. Rokonok Szerbiából, 
közeli családtagok, barátok, le-
gifjabb dédunokáik, unokáik 
és gyerekeik tisztelegtek hűsé-
gük és kitartásuk előtt. Végte-
lenül hálásak vagyunk, hogy 
nekünk mindez megadatott és 
láthattuk, ahogy egy szerelem 
kiteljesedik és családdá, igazi 
rendíthetetlen szövetséggé ko-
vácsolódik. ■ A Család

KönyvajánlóLeiner Laura – Ég veled

David Ebershoff - 
Pasadena

A dán 
lány és A 
19. feleség 
című regé-
nyek szer-
zője ebben 
a művé-
ben Linda 
Stamp éle-
tének törté-
netét mesé-

li el. Linda 1903-ban született egy 
kaliforniai hagymafarmon. Életét 
három férfi határozta meg: félté-
keny bátyja, Edmund; az egyko-
ri lelencgyerek, Bruder, akit a lány 
apja hozott haza az első világhábo-
rús európai frontról; és egy pasa-
denai narancsültetvény tulajdono-
sa, Willis Poore. A regény gerincét 
Linda kalandos és romantikus élet-
története alkotja, de a szerző egy-

egy villanással bemutatja a fősze-
replő mexikói anyjának és német 
származású apjának életét, a szesz-
tilalom béklyójában vergődő Kali-
fornia mindennapjait, a tanyát és a 
kisvárost, ahol a lány felnőtt, és az 
éppen virágzásnak induló várost, 
Pasadenát, ahová a jó szerencse 
(vagy talán a balsorsa) vetette.

Bartos Erika - Születés
Megölel-

ni az újszü-
löttet olyan, 
mint meg-
érinteni az 
ártatlansá-
got. Ha bele-

nézünk az újszülött szemébe, elol-
vad a világ, előtör egy kristálytiszta 
forrás, a szeretet végtelen hullá-
ma, amit nem lehet szavakba önte-
ni. Bartos Erika, a Pro Familiis-díj-
jal kitüntetett meseíró új könyve a 

születésről, az első életévről szól.

Allison Pataki – 
Sissi – Az ifjú császárné

1853-
at írunk, a 
Habsbur-
gok Euró-
pa legha-
talmasabb 
uralkodó 
családja. Fe-
renc József 
birodalma 
Ausztriá-

tól Oroszországig és Németország-
tól Olaszországig terjed a császár 
pedig fiatal, gazdag, és házasodni 
kész. A tizenöt éves Erzsébet Sissi 
bajor hercegnő a Habsburg-udvar-
ba utazik nővérével, aki a császár 
kiszemelt menyasszonya. De meg-
érkezése után hamarosan váratlan 
dilemmában találja magát: végze-
tesen és ellenállhatatlanul belesze-
ret a nővére vőlegényébe, aki viszo-
nozza érzelmeit. ■
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OTP Bank Bozsik-program

U7/9-es csapat

U/11-es csapat

A Bozsik Program öt év szü-
net után 2011-ben indult új-
ra, és lehetőséget biztosít az 
utánpótlásban mindenkinek, 
aki labdarúgással akar fog-
lalkozni.  A program célja az 
egyesületi tömegbázis kiala-
kítása, a sportághoz, a labda-
rúgáshoz való kötődés meg-
szilárdítása, technikai alapok 
megteremtése, a játékkészség 
alapjainak lerakása és a krea-
tivitás ösztönzése. A program 
legfontosabb eleme a körzeti 
tornarendszer az U6/7-es, az 
U8/9-es, az U10/11-es és az 
U12/13-as korosztályokban. 
Alapkövetelmény, hogy egy 
körzetben minimum 4-5 sport-
szervezet csapata szerepeljen 
a hatékony játék érdekében. 
A program tornarendező egye-
sületeket, egyesületi felkészí-
tést és versenyeztetést támo-
gat, a körzeti vezető edző, az 
alközpontvezető edző, a me-
gyei szakmai igazgató és a me-
gyei utánpótlás koordinátorok 
szakmai felügyelete mellett. 

Kunfehértó Sportegyesülete 
2005 óta vesz részt a Magyar 
Labdarúgó Szövetség által mű-
ködtetett labdarúgó utánpót-
lás képzésben. A KSE jelenleg 
három korosztállyal szerepel a 
Bozsik Fesztiválokon és Tor-
nákon. Ezek időpontjai min-
den szezonban őszi és tavaszi 
rendezéssel áprilistól júniu-
sig, illetve szeptembertől no-
vemberig kerülnek lebonyolí-
tásra, minden második héten. 
Egyesületünk a három kor-
osztályban jelenleg 32 után-
pótláskorú gyermeknek bizto-
sít lehetőséget labdarúgásra, 
sportolásra. De továbbra is 
várunk minden gyermeket az 
edzéseinkre, függetlenül attól, 
hogy játszik-e vagy sem vala-
milyen bajnokságban az adott 
korosztály!

Bozsik Fesztivál
A gyermeklabdarúgó feszti-

vált az MLSZ által kijelölt idő-
szakokban rendezik meg, szom-
baton vagy vasárnapi napokon, 
melynek célja a felszabadult já-
ték. A fesztiválok alkalmával 
a résztvevő gyermekek számá-
tól függően minimálisan 4-6, de 
akár ennél több játékterület ala-
kítható ki. A kialakított játékte-
rületek legalább felén 3:3 (U6/7 
évesek) vagy 5:5 (U8/9 évesek) 
elleni mérkőzés zajlik a korosz-
tály előírásának megfelelő mére-
tű játéktéren és szabályokkal. A 
többi játékterületen az 5-7 éves 
vagy a 8-9 éves korosztály élet-
kori sajátosságainak minden te-
kintetben megfelelő játékok, 
ügyességi feladatok zajlanak. A 
fesztivál során nincs tartalék-já-
tékos, minden oda érkező gyer-
mek folyamatosan részt vesz a 
játékban. A játékkal eltöltött idő 
az U6/7-es korosztály esetében 
40 perc, az U8/9-es korosztály 
esetében 60 perc lehet. A já-
ték valamennyi pályán egyszer-
re kezdődik, a fesztivál-szervező 
sípjelére és a játékok, a külön-
böző feladatok végig egy időben 
zajlanak. Nincsenek játékveze-
tők, viszont a pályákon a játé-
kokat ismertetik, bemutatják és 
felügyelik. Ezeket a feladatokat 
a fesztivál során a résztvevő csa-
patok felkészítő edzői látják el 
egy-egy játékterületen. A ren-
dezőnek és a csapatvezetőnek 
biztosítania kell, hogy a fesz-
tiválon részt vevő valamennyi 
gyermeklabdarúgó a teljes játék-
időt a pályán töltse és csapaton-
ként a lehető legtöbb játékost 
szerepeltessék. Természetesen 
a fiúk és a lányok együtt játsza-
nak, és vegyes csapatok kialakí-
tása is lehetséges több egyesület 
játékosaiból.

A fesztivált követően röviden 
értékelik a gyermekeket. Kieme-
lik a legszebb gólokat, cseleket, 
szereléseket és további gyakor-
lásra biztatják a fiatal labdarú-
gókat. Minden gyermek apró 
ajándékot kap a lelkes játékáért, 
csapatonként egy-egy játékos jó 
egyéni teljesítményét pedig kü-
lön jutalmazzák Bozsik-oklevél-
lel és ajándékkal. 

Bozsik Torna
A Bozsik tornákat az MLSZ 

által kijelölt időszakokban ren-
dezik meg szombat délelőtt és 
hétfő délután között. A neve-
zéssel egyidejűleg a nevező vál-
lalja, hogy - az alközponti ki-
emelt csoportba sorolás esetén 

- alközpontjában ősszel és ta-
vasszal egy-egy tornát az elő-
írások szerint megrendez kor-
osztályonként hat csapat 
részvételével.

A U10/11-es és U12/13-as 
tornák alkalmával a csapatok 
körmérkőzéseket játszanak, a 
versenykiírásban szereplő já-
tékidő betartásával. A torná-
kat egy időben, két nagymé-
retű futballpályán kialakított, 
a korosztályokra előírt szab-
vány méretű játéktéren kell le-
bonyolítani. Az egyik nagypá-
lyán két U10/11-es, a másikon 
két U12/13-as játékterületet kell 
kijelölni.

A torna folyamán az összes 
játékkal töltött idő nem lehet 
több, mint 80 perc az U10/11 
korosztályban, míg 100 perc az 
U12/13 korosztályban. Egy kor-
osztályban a játék valamen-
nyi pályán egyszerre kezdődik, 
az alközpontvezető sípjelére és 

egy időben zajlanak. Az alköz-
pontvezetőnek, és a csoportve-
zetőnek biztosítaniuk kell, hogy 
a tornán részt vevő valamennyi 
labdarúgó minimálisan a teljes 
játékidő 50%-át pályán töltse. 

A tornák követően röviden ér-
tékelik a gyermekeket. Kieme-
lik a legszebb gólokat, csele-
ket, szereléseket és biztatják a 
gyermeklabdarúgókat a további 
gyakorlásra. Itt is minden gyer-
mek kap apró ajándékot a lel-
kes játékáért, csapatonként egy 
játékos jó egyéni teljesítményét 
jutalmazzák külön ajándékkal 
és Bozsik – oklevéllel. ■ 
Nagy István
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Az energiaital

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal egy kérdőívet dolgozott ki a témával kapcsolatban, 
amely célzottan a 10-18 éves korosztályba tartozó fiatalok ismeretét méri fel az energiaita-
lok egészségre gyakorolt káros hatásairól, veszélyeiről, valamint rákérdez fogyasztási szo-
kásaikra is.

Az akkor vizsgált válaszadók 85%-a nyilatkozott úgy, hogy fogyasztott már energiaitalt, 
annak ellenére, hogy hallott a túlzott fogyasztás veszélyeiről. Több mint harmaduk 11-12 
éves kora között próbálta ki először a terméket. A válaszadók háromnegyede magának vá-
sárolja meg az italt. 

Az energiaitalt rendszeresen fogyasztó válaszadók 92%-a nyilatkozott úgy, hogy szüleik 
tudtával isznak energiaitalt. Azonban amíg 6 % esetében a szülők nem helyeslik e tettüket, 
30% esetében a szülőket nem zavarja, hogy gyermekük energiaitalt fogyaszt.

A válaszadók majdnem felének családjában fogyaszt valaki energiaitalt, egyharmaduknál 
pedig a termék otthon is elérhető. Egyharmaduk gondolja azt, hogy az energiaitalok – ha-
sonlóan az üdítőitalokhoz – alkalmasak a szomjúság oltására, 16 % szerint pedig a sporti-
tal és az energiaital ugyanaz.

A kérdőívet kitöltők kétharmada rendszeres energiaital-fogyasztónak tartja magát, közel 
fele pedig azért issza a terméket, mert szereti az ízét. 

A kérdőívet kitöltő, magát rendszeres fogyasztónak tartó fiatalok 16%-a volt már rosszul 
energiaitaltól, legtöbbjük álmatlanságról, gyors szívdobogásról, valamint hányingerről szá-
molt be, ötödüket ekkor orvosi ellátásban kellett részesíteni.

A magukat rendszeres fogyasztóknak tartó válaszadók 40%-a már kipróbálta az ener-
giaitalt alkohollal együtt, sőt a fiatalok körében egyre elterjedtebb a fogyasztás ezen 
formája. 

(forrás: www.antsz.hu – a kérdőív önkéntes alapon jelenleg is kitölthető a honlapon)

Minden olyan szénsavas 
üdítőitalt, amely bizonyos 
ideig fokozza az emberi szer-
vezet anyagcseréjét, az éb-
renlétet és a teljesítőképessé-
get energiaitalnak nevezünk. 
Ezek a mesterséges összeté-
telű szénsavas italok változó 
mennyiségben és kombináci-
óban tartalmaznak koffeint, 
cukrot vagy édesítőszert, ta-
urint, glükuronolaktont, va-
lamint B-vitaminokat, és 
olykor különböző növényi 
kivonatokat is. Folyadékpót-
lásra egyáltalán nem alkal-
masak, hiszen a benne lévő 
összetevők miatt vízhajtó ha-
tásuk van, tehát éppen ellen-
kezőleg hatnak. Éppen ezért 
nem keverendőek össze a 
sportitalokkal!

Az energiaitalok nem állnak 
szabályozás alatt, így korha-
tár nélkül megvásárolható-
ak, nincs meghatározva, hogy 
mekkora mennyiség az aján-
lott fogyasztás belőle, illet-
ve csak a gyártóktól függ az 
is, hogy melyik összetevő-

ből mennyi kerül bele. Lé-
nyegében az energiaitaloknak 
nincs bizonyított károsító 
hatása, ha a fogyasztása al-
kalomszerű, és kis meny-
nyiségben történik. Tehát 
egészséges felnőtt ember fo-
gyaszthatja. Azonban ha bár-
milyen egészségügyi, főleg 
szív-és érrendszeri eredetű be-

tegség áll fenn, abban az eset-
ben meggondolt a fogyasztás. 
Egy doboz energiaital koffein 
tartalma körülbelül két csésze 
kávénak felel meg (de ez akár 
még magasabb érték is lehet, 
mert néhány termékben ext-
ra dózisban található koffein, 
a nagyobb és gyorsabb hatás 
érdekében).

Gyermek,- vagy kamasz-
korban azonban nincs az az 
élethelyzet, ami miatt erre a 
teljesítményfokozóra szük-
ség lenne. A fiatalok több-
nyire „menőségből” fogyaszt-
ják ezeket az italokat. De egy 
fiatal szervezet toleranciaha-
tára jóval alacsonyabb, mint 
a felnőtteké, ezért az ener-
giaitalok veszélyesebbek is 
számukra. 

Az energiaital és az alkohol 
együttes fogyasztása végleges 
károsodást okozhat a máj-
ban, a szívben, és a vesében 
is. Továbbá az energiaital mi-
att sokkal később érzékelhe-
tő az alkohol hatása, így még 
több alkohol kerül elfogyasz-
tásra, melynek következ-
tében könnyebben kerülhet 
az ember alkoholmérgezéses 
állapotba.

Igaz, hogy rendszeres fo-
gyasztásnál fizikai függőség 
nem alakulhat ki, mint pél-
dául a kábítószereknél, azon-
ban pszichés függőség igen. A 
pszichés függőség gyakoribb 
fogyasztásra ösztönözheti 
a gyerekeket, amelynek vi-
szont főleg az esetükben sú-
lyos szervezetkárosító hatása 
lehet! Mint oly sok dologban, 
itt is a felnőttek példamutatá-
sa az egyik legfontosabb a meg-
előzésben. ■  Sarok Zsófia
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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
hétfő, szerda 08.00 – 13.00 
kedd, csütörtök 12.00 – 17.00
péntek 08.00 – 12.00
Tel.: 77/407-103 vagy 06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Hétfő: 11:30-13:00
Kedd: 7:15-8:45
Szerda: 15:00-16:00
Tanácsadás és betegrendelés 
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00 
Telefonszám: 30/278-5298
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy Sze-
der I. utca 1. 16:00-8:00 között, hét-
végén 24 órás ügyelet
Telefonszám:  77/742-575

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 

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

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  munkatársa 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 
13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540

fogorVosi ellátás
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Kedd: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-13:00
Telefonszám: 30/297-2473

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

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:
Székhely:

Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: 

gazdalkodas.fnk@gmail.com 
vagy 

feherto.nonprofitkft@gmail.com 
tel.szám: 30/4929-953

Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30

Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)

email: 
gazdalkodas.fnk@gmail.com

tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
Behány Imre

tel.szám: 30/5528-184

Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás

email: 
rendezveny.fnk@gmail.com

tel.szám: 20/422-6730

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

email: 
kfto.sporttabor@gmail.com

tel.szám: 30/6352-583

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2018-ban, 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-jén 
ünnepelte 82.

Nagy Józsefnét 
a Jókai u. 17-ben, 

aki július 3-án 
ünnepelte 84.

Dávid Pétert 
a Hársfa u. 7-ben, 

aki július 7-én
ünnepelte 81.

Dusnoki Jánost 
a Vasút sor 6-ban, 

aki július 9-én 
ünnepelte 82.

Bajusz Gábornét 
a Jókai u. 4-ben, 
aki július 15-én 
ünnepelte 83.

Horváth Ferencnét 
a Radnóti u. 25-ben, 

aki július 15-én 
ünnepelte 88.

Bertalan Imrénét 
a Rákóczi u. 92-ben, 

aki július 22-én 
ünnepelte 80.

Herczeg Péternét 
a II. körzet tanya 100-ban, 

aki július 22-én 
ünnepelte 86.

Bajusz Sándort 
az Úttörő tér 4-ben, 

aki július 26-án 
ünnepelte 86.

Dám Mihálynét 
a Fejértó u. 8-ban, 

aki július 27-én 
ünnepelte 86.

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:

Megyesi Sándor (1935)
Herczeg Ferencné (1964)

Őszinte részvétünk!

Házasságot kötöttek:
Bozsóki Anett és Bak Péter 2018.07.21.

Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!
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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 
2018-ban 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

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály

FELHÍVÁS
A Népegészségügyi Program keretében a veszélyeztetett női 

lakosság  emlőszűrő vizsgálata tovább folytatódik.
Mindazok a 45-65 éves korú nők meghívó levelet kapnak, 

akik 2 éven belül emlőszűrő vizsgálaton nem vettek részt, 
vagy az első megszólítás alkalmával távolmaradtak. Meghívó-
levél felmutatásával a vizsgálat ingyenes, háziorvosi beutalóra 
nincs szükség. Az útiköltség utólag visszaigényelhető, utazási 
utalványt a szűrőközpontban lehet kérni.

a kunfehértói nők 
2018. augusztus 07. és 14. között 

kapnak meghívót.

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

A szűrővizsgálat ütemezésével kapcsolatban felmerülő kérdé-
sekben  Dr. Sebestyén Julianna radiológus főorvosnő és Olá-
hné Tölgyesi Ildikó vezető operátor készséggel szolgáltat to-
vábbi információt a 77/522-072 telefonszámon.

Akinek a meghívó levélben jelzett időpontban nincs mód-
juk a szűrővizsgálaton megjelenni a fent megadott telefonszá-
mon, új időpontot kérhetnek

az időben felfedezett emlődaganat
jó eséllyel gyógyítható!

Éljen a felkínált lehetőséggel! 

Hamarosan indul 
a futballszezon

Elkészültek a 2018/2019. évi megyei felnőtt  labdarúgó bajnoksá-
gok csoportbeosztásai. A Kunfehértó KSE a  Megyei III. osztály - 
Déli csoportjába került másik tíz csapattal együtt: 

Bácsbokodi SK, Dunafalva SE, Garai KSE, Kelebia KNSK II., Kis-
szállási SC, Madarasi SE, Rémi SZSE, Szilády RFC Kiskunhalas, 
Tataháza SK, Vaskúti Bácska SE. A bajnoki menetrend pontos sor-
solása a későbbiekben várható. 

A bajnokság az első tervek szerint augusztus 11-én indulna, de 
több csapat kezdeményezte a Szövetségnél, hogy augusztus 25-én 
kezdődjön csak a szezon. Jelenleg folynak a tárgyalások és abban 
az esetben kerül elfogadásra a javaslat, ha mindegyik résztvevő csa-
pat hozzájárul.

A bajnoki rajtig edzőmeccsekre kerül sor. Ebből eddig egyet ját-
szott le Kunfehértó csapata, július 22-én Mélykút ellen, ahol 6-1-es 
vereséget szenvedtünk. További mérkőzések:

2018. 07.27  18:00  Kunfehértó - Felsőszentiván
2018. 07.29  17:00  Kunfehértó - Borota
2018. 08.04  18:00  Kunfehértó - Üllés
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Fehértone Fesztivál

Majka & Curtis

Blahalouisiana

Új néven és megújult arcu-
lattal került idén megrendezés-
re a kunfehértói zenei fesztivál. 
A háromnapos eseményen közel 
negyven előadó lépett fel és több 
mint tizenkétezer ember látoga-
tott ki.

A megszokott időpontban, 

Quimby

de immáron Fehértone Feszti-
vál néven. 

Az idei évben két helyszínen 
zajlottak a programok, ahol 
három nap alatt a hazai zenei 
világ legjobbjai fordultak meg. 
Az eddigieknél jóval nagyobb 
és látványosabb Nagyszínpa-
don  délutántól kezdve éjsza-

Supernem

Punnany Massif

július harmadik hétvégéjén, 
kellemes nyári melegben került 
sor a hosszú hagyományokra 
visszatekintő fesztiválunkra, 

kába nyúlóan nap mint nap öt 
élő zenekari produkciót lehe-
tett meghallgatni. Csütörtöki 
nagykoncertünk Majka&Curtis 

műsora volt, ami hatalmas tö-
megeket csalt ki a fesztiválra. 
Pénteken az ország egyik, ha 
nem a legnagyobb fesztivál-
zenekara a Quimby lépett fel, 
míg szombaton a nagy nép-

harmadik alkalommal Kunfe-
hértóra, akiknek koncertjét kö-
vetően népszerű dj-k vették át 
Nagyszínpadot: Metzker Viki 
és Lennard fergeteges hangula-
tot teremtett. 

szerűségnek örvendő Punnany 
Massif látogatott el immáron 

A Víziszínpadon a hagyomá-
nyokhoz híven az elektroni-
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kus zenéé volt a főszerep, ahol 
a három nap alatt három kü-

lönböző zenei stílusban zaj-
lottak a bulik. Itt már délután 

kettőtől élvezhették a strando-
lók a dj-k előadásait. Szomba-

ton nappali strandparty várta 
a szórakozni vágyókat, ahol a 
játékos sportversenyek színe-
sítették a programot, míg este 
már egy hatalmas retro bulira 
került sor, amelyre a kilencve-
nes évek sztárjai közül az UFO 
és a Splash látogatott el.

A szervezők egy éves mun-
kája hozta meg a gyümölcsét, 
melynek keretében sikerült új 
szintre emelni a rendezvényt, 
amely igazi zenei fesztivállá 
vált, és ezt immár a zenekarok 
és a szakma is elismeri. A fesz-
tivál a térség legkiemelkedőbb 
nyári eseményévé nőtte ki ma-
gát. ■


