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Nagy László: 
Adjon az Isten
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lámpámba lángot,
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adjon úgyis, ha
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Nagy László: 
Adjon az Isten

Engedjék meg, hogy az évvé-
géhez közeledve, köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik 
egész évben segítették telepü-
lésünk fejlődését és az Önkor-
mányzat munkáját! Így köszö-
nöm a közalkalmazottaknak: a 
Polgármesteri Hivatal, az Ön-
kormányzat, az Iskola, az Óvo-
da, a Fehértó Non-profit Kft., 
és az egészségügy dolgozóinak, 
hogy helyt álltak, és jó színvona-
lon látták el feladataikat. Köszö-
nöm a lakosságnak a különböző 
társadalmi munkákban nyújtott 
segítségét, és aktív részvételét a 
helyi vállalkozóknak, civil szer-
vezeteknek, hogy több alkalom-
mal támogatták rendezvénye-
inket. Kívánom mindenkinek, 
hogy a szeretet és a vele járó bé-
kesség tegye széppé az ünnepe-
ket! Leljék meg örömüket sze-
retteikben és embertársaikban, 
hogy a karácsonyt és az új esz-
tendőt új szívvel és újult erővel 
kezdhessük.

Áldott, békés szere-
tetteljes karácsonyt és 
boldog új évet kívánok 
mindenkinek!

Huszár Zoltán
polgármester

Kedves 
Kunfehértóiak, 

Kedves 
Olvasók!
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Márton Nap
Idén két nappal Márton előtt ke-

rült megrendezésre mindenki kedvenc 
libás ünnepe.

A korábbi hagyományokat meg-
tartva idén is Bohner Ferencné 

Ica néni, az egykori Gyermek-
otthon korábbi vezetője, mint a 
rendezvény megálmodója várta a 
Sportcsarnok parkolójánál a nagy-
számú egybegyűlteket. A köszön-
tő keretében Szent Mártonhoz 
kapcsoló-
dó történe-
tek kerültek  
felidézésre 
két ifjú segí-
tő közremű-
ködésével, 
akik egy-egy 
legenda el-
mesélésével 
színesítet-
ték Ica néni 
mondandó-
ját. Ezt követően indult el a meg-
szokott útvonalon a népes menet,  
színes lámpásokkal kivilágítva a 
Tájházhoz. Itt a „libakergetés-
sel” kezdték a gyerekek, vagyis a 
segítőink által elrejtett több száz 
papírliba megkeresése volt a fel-
adat. A jutalom pedig mindegyi-
ken egy-egy cukorka volt. A he-
lyi Vöröskereszt önkénteseinek 
köszönhetően idén is sok-sok fi-
nomság került felszolgálásra: az 
eseményhez illő libazsíros kenyér 

mellett kemencében sült kenyér-
lángos, sült alma és sült tök volt 
fogyasztható, a hideg ellen pedig 
meleg teát kínáltak. Ez mellett 
a felnőttek még forralt bort tud-
tak vásárolni maguknak. Az ud-

var közepén rögtönzött „színpa-
don” először az ovisok léptek fel, 
ők egy kiolvasó verssel és egy libás 
körjátékkal készültek. A legkiseb-
beket az iskola diákjai követték a 
népszerű „Gyertek haza ludaim” 

játékkal. Majd szintén az iskolá-
soké volt a főszerep, de immáron 
a néptáncos csoportté, Juhász Já-
nos vezetésével: a fiatal táncosok 
egy színvonalas és tartalmas mű-
sort adtak elő, melynek végén a 
Táncház keretében a közönségből 
is vontak be résztvevőket. Az est 
fénypontja pedig egy zenés pro-
dukció volt, a Szarvas Panni és 
Kis Dávid duó ének-gitár játé-
ka. A két előadó ismert és népsze-
rű feldolgozásokat játszott, amely 

méltó lezárása volt egy jól sikerült 
rendezvénynek. A közönség lát-
hatóan jól érezte magát.

Természetesen az ilyenkor szo-
kásos versenyek sem maradhattak 
el. A lámpás szépségversenyre ren-
geteg nevezés érkezett, a zsűrinek 
(Bohner Ferencné Ica néni, Csontos 
Ferencné Márti, Némethné Rafai 
Csilla) igencsak nehéz dolga volt a 
szebbnél-szebb alkotások közül ki-
választani a legjobbakat. Ahogy ez 
ilyenkor lenni szokott, minden ne-
vező kapott egy-egy csokit a mun-
kájáért, az első három helyezett 
mellett pedig idén már egy külön-
díjat is osztottak: 1. Rántó Gyöngy-
vér, 2. Tolnai Csenge, 3. Engi Zoé, 
különdíj: Patyi Martin.

Meglepő volt viszont, hogy az 
eddig népszerűnek számító új bo-
rok versenyén sajnálatos módon 

csak egyetlen nevező volt, így a 
szakavatott zsűrinek  (Andócziné 
Rózsa, az Arany Kapu borásza, 
Huszárné Sztrinkó Annamária, 
a Frittmann Borászat dolgozója, 
illetve Patocskai Tamás, borked-
velő) nem sokat kellett kóstolnia. 

Az egyetlen nevező, a tavalyi év-
ben is győztes Sasvári Gábor volt, 
így újra ő vihette haza a Kunfehér-
tó borlovagja vándorkupát, elkép-
zelhető, hogy immáron örökre.

Ezúton szeretnénk megköszön-
ni minden segítőnknek, a zsűri 

tagjainak és a közreműködőknek 
a támogatást, nélkülük nem sike-
rült volna ilyen jól a rendezvény. 
És külön szeretnénk megköszön-
ni Turcsik Mihálynénak a felaján-
lást. A Márton Napi mulatozás 
másnap a bállal folytatódott. ■
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Önkormányzati rövidhírek
2018 novemberében került megrendezésre a soron következő Polgár-

mesterek szakmai fóruma, amelyen természetesen községünk polgár-
mestere, Huszár Zoltán is részt vett, illetve elkísérte őt Kristóf Andrea 
jegyző is. A fórumról részletesebben a 6. oldalon számolunk be.

A 2018. november 22-én, Kiskunhalason tartott megyei turisztikai 
konferencián Patocskai Tamás, a Fehértó Non-profit Kft. ügyvezető-
je képviselte településünket. A résztvevők a megyei projektek bemu-
tása mellett tájékoztatást kaptak a régió turisztikai fejlesztéseiről is. A 
konferenciáról egy hosszabb beszámolót olvashatnak a 7. oldalon.

A Fehértó Non-profit Kft. dolgozói elkezdték a szociális tűzifa ki-
szállítását az arra jogosultaknak. Első körben 30 m3 tűzifa átadá-
sára került sor. A szállítmányozás december és január hónapban 
folytatódik.

A képviselő-testület novemberi ülésén elfogadásra került a maga-
sabb jogszabályoknak megfelelő új közművelődési rendelet. Ehhez 
kapcsolódóan a képviselők elfogadták a Fehértó Non-profit Kft. jö-
vő évre vonatkozó közművelődési rendezvénytervét is.

A testület megszavazta a 2019. évre vonatkozó munkatervét, illet-
ve az Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét is.

A képviselők döntése alapján az eddigi bérlést követően a negye-
dik éve használt karácsonyi díszvilágítási eszközök megvásárlásra 
kerülnek. Így 2019-től már a saját tulajdonunkban lesznek a fény-
dekorációs eszközök, ezáltal több évre biztosítva lesz az ünnepi 
díszvilágítás. A fénydekoráció egy része már november utolsó he-
tében bekapcsolásra került, és egészen január 6-ig díszíti települé-
sünk főutcáját majd. ■

Civil szervezetek támogat
az Önkormányzat

Kunfehértói résztvevői 
voltak az oromi falunapnak

Kunfehértó Önkormányzatá-
nak célja, hogy támogassa azon 
tevékenységeket, amelyeket a 
Kunfehértón élő vagy dolgozó 
polgárok önszerveződő közössé-
gei, a társadalmi és gazdálkodó 
szervezetek, magánszemélyek 
végeznek az önkormányzati fel-
adatok megvalósítása, a polgá-
rok közéletbe való bevonása, a 
település fejlesztése és szépíté-
se, a környezetvédelem, az ar-
ra rászorulók támogatása, a kul-
túra és a hagyományok ápolása, 
a lakosság művelődése, oktatá-
sa, egészségvédelme, sportolá-

sa vagy az esélyegyenlőség meg-
teremtése érdekében. Ennek 
jegyében a novemberi testüle-
ti ülésen meghozott döntések 
alapján a Halasi Waldorf Egye-
sületet 20.000 forinttal, míg a 
Magyar Vöröskereszt helyi cso-
portját 50.000 forinttal támo-
gatja. A waldorfosok adventi vá-
sáruk megvalósítására kapták a 
támogatást, míg a Vöröskereszt 
a hátrányos helyzetű családok 
támogatására kapta a pénzbeli 
segítséget, amelyből a karácso-
nyi élelmiszercsomagokat fog-
ják finanszírozni. ■

Idén is novemberben került 
sor a vajdasági testvértelepü-
lésünk, Orom falunapjára. Az 
ünnep időpontját november 
14-hez kötik, ugyanis ekkor ha-
ladt át először vonat a települé-
sen 1889-ben. Községünket eb-
ben az évben Huszár Zoltán 
polgármester, valamint az ün-
nepi műsorban résztvevő Kis-
kun Citerazenekar tagjai képvi-
selték. A színes programok egy 
új sportpálya átadásával kez-
dődtek a helyi óvodánál, majd 
a továbbiakban a színpadi mű-
sorokra került sor a művelődé-
si házban. Először egy kisfilmet 
vetítettek, amely összeállításban 
az elmúlt év fontos mozzanatait, 
munkálatait és a rendezvénye-
ket foglalták össze. Ezt követő-
en a Helyi közösség elnöke, al-
elnöke és egy testületi tag szólt 
a közönséghez. Első alkalommal 

került átadásra az Oromért elis-
merés, mellyel azoknak szeret-
nék megköszönni munkájukat, 
akik hozzájárultak a település 
fejlődéséhez vagy öregbítették 
annak nevét. Az első elismeré-
seket a művelődési életet fellen-
dítő Kormányos László és az ál-
dozatos munkát végző Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjai vehet-
ték át. A már hagyományos mű-
sor keretében felléptek az oromi 
óvodások, iskolások, valamint 
a helyi szakcsoportok tagjai is, 
vendégelőadóként pedig először 
mutatkoztak be a kunfehértói 
citerások, akik egy színvonalas 
műsort adtak elő, mellyel nagy 
sikert arattak. A műsorszámokat 
követően festmény,- fénykép,- és 
fazekas tárgyak kiállítását nyi-
tották meg a Helyi Közösség ta-
nácstermében, majd az esemény 
egy állófogadással zárult. ■
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Energetikai fejlesztések 
indultak a községben 

Az Óvodánál már novem-
ber hónapban megkezdődtek a 
munkálatok, a Művelődési Ház-
ban pedig december első napjai-
ban fogtak hozzá a kivitelezők a 
felújításhoz. Az energetikai kor-
szerűsítési pályázat keretén belül 
előbbinél első lépésben az épület 

szigetelésére kerül sor, majd ké-
sőbb a nyílászárókat is kicseré-
lik, míg utóbbinál a fűtésrend-
szer korszerűsítésével kezdenek, 
majd itt is új nyílászárókat építe-
nek be. A projekt összesen mint-
egy 100 millió forintból valósul 
meg. ■

Javában zajlik a Fehértone
Fesztivál szervezése

A kunfehértói fesztivál szer-
vezői nagyban dolgoznak a jö-
vő évi fesztivál rendezésén. 
Igyekeznek az ideihez hason-
ló, színvonalas műsorokat ösz-
szeállítani, hogy minél többen 
megtalálhassák a kedvükre való 
előadókat. Ilyenkor a zeneka-
rok megkeresése, a menedzse-
rekkel történő tárgyalás és az új 
ötletek átbeszélése zajlik. Idő-
közben meghatározásra kerül-
tek a 2019-re vonatkozó jegy-
árak is, illetve elkezdődött a 
kedvezményes jegyek árusítása 
is. Újdonság, hogy idéntől már 
napijegyet is lehet elővételben 
vásárolni. Hamarosan pedig az 

első fellépők bejelentéseire is 
sor kerül. További információk 
a fesztivál folyamatosan frissü-
lő facebook oldalán találhatóak 
(www.facebook.com/fehertone-
fesztival). ■

Szociális tűzifa 
kérelem benyújtása

November 13-tól folyamatosan lehet benyújtani – a rendelke-
zésre álló keret terhére – a 2018. évi szociális tűzifa kérelmeket 
a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalba.
A kérelemhez a jövedelem igazolásokat mellékelni szükséges.
Érdeklődni Horváth Judit szociális ügyitézőnél lehet!
Tel: 77/507-104

Tisztelt Ügyfeleink,
A Takarékok közössége 2013-ban egy olyan utat jelölt ki maga 

előtt, mely mindannyiunkat elkötelezett a minőségi pénzügyi szol-
gáltatások mellett. Számos meghatározó lépést tettünk már annak 
érdekében, hogy az Önök érdekeit szolgálva, kiemelt célunkhoz 
egyre közelebb kerüljünk. Ezen útnak megkerülhetetlen mérföldkö-
ve, hogy Takarékunk egyes fiókjai összevonásra kerüljenek a haté-
konyabb működés és a hosszú távú ügyfélelégedettség érdekében. 

Tájékoztatjuk, hogy 2019. január 21-től a  6413 Kunfehértó, 
Rákóczi utca 11/a. szám alatt működő Fiókunk pénztárforgalmi 
és ügyfélszolgálati tevékenységét áthelyezzük a következő címre:

Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 82.
Telefon: +36 77 401-215
E-mail: kozpont@fokusztakarek.hu

Mindent megteszünk azért, hogy a változás a lehető legkeve-
sebb kényelmetlenséggel járjon minden érintett Ügyfelünknek. Bí-
zunk abban, hogy szolgáltatásainkkal a megjelölt Fiókunkban, vagy 
más, a közelben található egységünkben, továbbra is támogathat-
juk pénzügyi céljait.

Önnek a korábban kötött megállapodással/megállapodásokkal 
semmilyen teendője nincs, az/azok változatlan feltételekkel működ-
nek a jövőben is. Elektronikus csatornáink továbbra is rendelkezé-
sére állnak változatlan formában.

Intézkedésünk hosszú távú célja, hogy a tőlünk megszokott szak-
értői kiszolgálást, versenyképes kondícióinkat, minőségi környezet-
ben tapasztalhassa meg. 

Állunk szíves rendelkezésére a jövőben is. Kérdés, érdeklődés ese-
tén kérjük, keresse fel munkatársainkat a fentiekben megadott tele-
fonszámon, vagy tájékozódjon holnapunkon, mely a  www.fokusz-
takarek.hu címen érhető el.

Megértését és együttműködését köszönjük! 
Tisztelettel:

Fókusz Takarék 
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Újabb pályaorientációs nap

A Kunfehértói Általános Is-
kola minden évfolyama pá-
lyaorientációs nappal zárta 
november második hetét. A 
rendezvényen 117 diák há-
rom településen vett részt a 

Járási szavalóversenyen voltunk

2018. november 20-án a kisszállási Sallai Ist-
ván Általános Iskola adott otthont az alsó tago-
zatos tanulók járási szavalóversenyének. Isko-
lánkból közel húsz tanuló jelezte már előzetesen, 
hogy szívesen részt vennének egy ilyen megmé-
rettetésen. Az őszi szünet után házi bajnokságon 
döntöttünk arról, hogy ki az a hat kisdiák, aki 
iskolánkat képviselheti. Ambrus Boglárka (1. 
osztály), Huszár Anna Sára (1. osztály), Pa-
tocskai Csenge (4. osztály), Rózsa Vilmos (2. 
osztály), Szabó Anna (3. osztály) és Tósaki 
Réka (4. osztály)  egy-egy kötelező és egy-egy 

szabadon választott verssel készültek. 
Mivel mind az 1-2. osztályos, és mind a 3-

4. osztályos korcsoportban húsz felett volt 
a versenyre nevezett diákok száma, ezért a 
szervezők úgy döntöttek, csak a szabadon vá-
lasztott művet fogják meghallgatni, mert egyéb-
ként a verseny nagyon hosszúra nyúlt volna.

Tanulóink ugyan helyezést nem értek el, de 
méltóképp álltak helyt a megmérettetésen. S 
ami a legfontosabb: jól érezték magukat és ta-
pasztalatot gyűjtöttek a jövőbeni hasonló pró-
bákra. ■

programokon. Az alsó tago-
zatos kisdiákok Kunfehértó 
COOP boltjában, a Szalai ta-
nyán, a kunfehértói vízműte-
lepen és a szennyvíztisztító 
telepen jártak. A felsőbb éve-

sek középiskolákba és cégek-
hez látogattak el. Megismer-
ték a Posta, a Csipke Hotel, 
a Merkbau Kft. és az önkor-
mányzat dolgozóinak mun-
káját. A középiskolák közül 

a Szakképzési Centrum Dé-
káni Árpád Szakgimnázium 
és Szakközépiskola, valamint 
a jánoshalmi Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola képzési kí-
nálatából kaptak ízelítőt. ■

Szavalóverseny Rémen
A felső osztályosok járási szavalóversenyé-

nek ifjú verselőit 2018. november 8-án Rém fo-
gadta. A közösségi ház színpadán mondták el a 
két költeményt, hiszen a hozott mellett kötelező 
vers is volt. Az 5-6. osztályosoknak Varró Dáni-
el, a 7-8. osztályosoknak pedig Szabó T. Anna 
egy-egy szép versét kellett elmondaniuk. Isko-
lánkat két tanuló, Breznyán Előd és Faragó Emí-
lia képviselte.

Szép siker született, Breznyán Előd I. helye-
zést ért el. Felkészítő tanára Vörös Mária volt. ■
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Bács-Kiskun megyében ebben 
a választási ciklusban immár 
nyolcadik alkalommal rendezte 

meg a polgármesterek szakmai 
fórumát a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat, melynek a kecs-
keméti Four Points by Sheraton 
Kecskemét Hotel & Konferen-
ciaközpont adott otthont 2018. 
november 9-10-én. A két napos 
esemény a tapasztalatcseréről, a 
friss információk átadásáról, az 
együttgondolkodásról és a tér-
séget érintő témák megvitatásá-
ról szólt. 

A megyei önkormányzat leg-
főbb célkitűzése egy olyan kör-
nyezet megteremtése, ahol jó él-
ni, ahol elégedettek az emberek 
és erős a kötődésük lakóhelyük-
höz. Ennek érdekében mindent 
megtesz és a jövőben is motorja 
lesz. „Boldog megyét tervezünk” 
– mondta Rideg László megyei 
elnök a rendezvény megnyitóján 
– „ezért is hívtunk sok jó gyakor-
latot bemutató előadót a rendez-

vényre. Példájuk a mi vidékünk 
fejlesztéséhez is megoldást mu-
tathat. Kollégáimmal Bács-Kis-

kun megye fejlesztését tűztük 
ki célul. Látjuk magunk előtt 
a földből előtörő épületeket, a 
megújuló közterületeket, fejlődő 
gazdaságunkat. Bács-Kiskun me-
gye az élen jár a fejlesztések te-
rén, köszönhetően annak, hogy 
a ciklus kezdete óta együtt tu-
dunk gondolkodni, tervezni a te-
lepülések első embereivel.” 

Ezt Huszár Richárd a Pénz-
ügyminisztérium program-vég-
rehajtási főosztályvezetője is 
megerősítette, majd a Terület- 
és Településfejlesztési Opera-
tív Program megvalósításának 
országos és Bács-Kiskun me-
gyei aktualitásairól beszélt. Me-
gyénkben valamennyi TOP fel-
hívás meghirdetésre került, 
egyedül az energetikai fejlesz-
téseket támogató felhívás van 
nyitva. A beadott pályázatok 15-
20%-a elkészült, a többi a meg-

valósítás és a tervezés különböző 
stádiumában tart. Több eset-
ben okoznak gondot a megnö-
vekedett költségek, melyek or-
voslására stratégiát dolgozott ki 
a szaktárca és igyekszik azok-
ra megoldást találni, hiszen a 
cél az, hogy projektek minőség-
ben megvalósuljanak, a települé-

sen élők elégedettek legyenek és 
emelkedjen életszínvonaluk.  

Szó esett a megyeszékhely fej-
lődéséről is, Bogasov István ta-
nácsnok bemutatta a kecskemé-
ti fejlesztéseket és kiemelte: nem 
azok száma, forint összege, ha-
nem minősége számít.  

Az, hogy mennyire fontos az 
adott térség életben maradásá-
nak és fejlődésének érdekében 
az ott élők gondolkodásmód-
ja, identitása, két település is jól 
példázza. Nagypáli és Alsómo-
csolád lelkes és csillapíthatatlan 
elhivatottsággal dolgozó polgár-

mesterei elárulták a résztvevők-
nek, hogyan tudtak településeik 
parányi voltuk ellenére is óriási 
fejlődést elérni. Mindkét község 
kiemelkedő példája annak, hogy 
egy kicsiny település, mely nem 
bővelkedik erős adottságokkal, 
is képes életben maradni, növel-
heti lakosainak számát, működ-

het környezetbarát módon és ki-
emelkedően pozitív görbét írhat 
le a fejlődés útján. 

A számos egyéb, önkormány-
zatokat érintő témát felkaroló 
előadás után a fórum résztve-
vői Megyei Bormustrán vehet-
tek részt, melyet első alkalom-
mal rendezett meg a megyei 
önkormányzat. A megye borá-
szai mutatták be a legjobb bo-
raikat a polgármestereknek, 
jegyzőknek, valamint megyei 
államigazgatási szervek és meg-
határozó vállalkozások vezetői-
nek. ■ Várkonyi Éva

„Látni, megérteni, 
hallani, érezni, élvezni 

a természetet”
November 15-én került megrendezésre a Bársony István Nemzet-

közi Ifjúsági Prózamondó Verseny, melynek célja a természet meg-
szerettetése, védelme. A vetélkedőt összesen nyolc helyszínen, közel 
azonos időpontban tartották meg. Szegedre a Kiss Ferenc Erdészeti 
Szakgimnáziumba négy megye általános és középiskolás tanulói ér-
keztek. Iskolánkat Baranyi Réka 6. osztályos tanuló képviselte Gár-
donyi Géza: A cinege című elbeszélésével. 

A szakértő zsűri döntése alapján Réka az általános iskolások kö-
zött az előkelő 2. helyezést érdemelte ki. Felkészítő tanára Vörös 
Mária volt. ■

Szakmai tanácskozást folytattak 
a megye polgármesterei
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Megyei turisztikai konferencia Kiskunhalason
Az idei, immár harmadik me-

gyei szintű turisztikai konferenciá-
nak Kiskunhalas adott otthont, ahol 
neves szakmai előadók beszéltek az 
országos és nemzetközi trendekről, 
fejlesztési tervekről. Az országos fej-
lesztési elképzelések mellett a Bács-
Kiskun megyei turisztikai beruhá-
zásokat és a jövőbeni elképzeléseket, 
valamint együttműködéseket is meg-
ismerhette a hallgatóság.

Rideg László a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés elnöke kö-
szöntőjében beszélt megyénk 
értékeinek megőrzésének fon-
tosságáról, az összefogásról és 
a megyei önkormányzattal való 
együttműködésről, amely a bi-
zalmon és a szakmaiságon alap-
szik. A turisztikai és infrast-
rukturális fejlesztések döntő 
többsége a megyei önkormány-
zat koordinálásával, szakmai tá-
mogatásával valósul meg szerte 
Bács-Kiskunban. Az együtt gon-
dolkodás jó példájaként ismer-
tette, hogy a következő év ele-
jén közel 30 település közösen 
állít ki az Utazás Kiállításon. 
Bács-Kiskun megye Kecskemét-
tel együtt lesz a rangos nemzet-
közi esemény díszvendége. 

A meghívott előadók között 
volt Dr. Guller Zoltán, a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség ve-
zérigazgatója, aki előadásában 
ismertette az országos irányvo-
nalakat és azok megyei szintű 
vetületét. A 2020-ig tartó idő-
szakban folytatódik az ország-
márka-építés, amely a kiemelt 
turisztikai régiókon kívül kiter-
jed a kisebb desztinációkra is. A 
vezérigazgató beszélt a WOW 
Hungary - „Magyarország a cso-
dák soha ki nem apadó forrá-
sa” - már működő kampányról, 
amellyel az országimázst építik 
külföldön és belföldön egyaránt. 
A távlati célok között kiemelte, 
hogy 2030-ra az évi 30 millióról 
50 millióra növelnék a vendég-
éjszakák számát, ehhez azon-
ban komoly versenytársakkal 
kell megküzdeni a turistákért. 
Az „ütőerek” megerősítése után 
a „hajszálereket”, a vidéket kell 
megújítani, hogy a kínálat 2030-
ra el tudja érni az osztrák minő-
séget. Ezért a kormányzat 828 

milliárd forintot kíván fordítani 
az elkövetkező években fejlesz-
tésekre. A közeljövőben 500 tu-
risztikai fejlesztés, 1000 szállás 
és vendéglátóegység tud meg-
újulni országosan. 2020 után új-
ra várhatóak gyógyhely és fürdő-
fejlesztések is. A vezérigazgató 
bejelentette a következő év ele-
jén Bugacra érkező 4 milliárd fo-
rintos kiemelt fejlesztést, amely 
az egyik fontos lépése a telepü-
lést érintő komplex beruházá-
soknak. A további fejlesztések 
ügyében a körzet országgyűlési 
képviselője Lezsák Sándor már 
előrehaladott tárgyalásokat foly-
tat a turisztikai ügynökséggel.

Az elõadók között Bányai Gá-
bor, a térség országgyűlési kép-
viselője beszélt a megyei közép-
szint fontosságáról, amely az 
országos turisztikai ügynökség 
mintájára megyei léptékben ké-
pes lehet koordinálni a fejlesz-
téseket és aktívan részt vállalni 
a megyei turizmus katalizálásá-
ban. Szükségesnek látja, hogy 
egy igazán nagy attrakció helyet 
kapjon megyénkben, amely akár 
milliós nagyságú látogatót képes 
lenne vonzani térségünkbe, és 
ezzel az egész megyére pozitív 
hatást gyakorolna. Egy évekkel 
ezelőtti elképzelést ismertetett, 
a História Park nevű grandió-
zus szórakoztató centrumot. A 
történelmi park a magyar tör-
ténelem jeles eseményeit, csa-
tatereit, épületeit vonultatná 
fel, ahol színészek, statiszták az 
„élő történelembe” vezetnék be 
a turistákat. 

A Bács-Kiskun Megyei Tu-
rizmusfejlesztési és Marketing 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Csáki Béla előadásában bemu-
tatta a már elkészült, illetve fo-
lyamatban lévő megyei fejlesz-
téseket. A Bács-Kiskun megyei 
Települési- és Területfejlesztési 
Operatív Program keretében kö-
zel 20 települést érintő fejlesztés 
valósul meg megyénkben, ame-
lyeket döntő többségében a me-
gyei önkormányzat gazdasági 
társasága koordinálja. Az ügyve-
zető beszélt a kerékpárutas fej-
lesztésekről és azok nemzetközi 
hálózatokhoz való csatlakozá-
sáról. Megyénk turizmusának 

fejlődése az országos és nem-
zetközi vérkeringésbe való be-
kapcsolása a feladat, amelyben 
az összefogás, a bizalmon ala-
puló együttműködés lehet a si-
ker kulcsa. Ebben a feladatban 
a megyei szervezetnek központi 
szerepe kell, hogy legyen, és ka-
talizátorként elő kell segítenie 
a turizmus szereplőinek együtt-
működését, az irányok kialakí-
tását. Az ügyvezető előadásában 
bemutatta az új megyei arcula-
tot és a szlogent: „Bács-Kiskun 
boldoggá tesz”.

Az előadók sorában szerepet 
kapott Dr. Piskóti István egye-
temi tanár, aki bevezette a szak-
embereket a megyei marketing-
stratégiába, kitérve a megyei 
turizmusban betöltött fontos 
szerepére. A professzor szerint 
az új szlogen irányt adhat a jö-
vőbeli marketingnek. Az új ar-
culat illeszkedik az új tren-
dekhez, az országos imázshoz, 
provokatív mivoltával minden-
kiben érzelmet ébreszt, cselek-
vésre hív és véleményt alkot. A 
„boldoggá tesz” gondolat kön-
nyen adoptálható a turizmusra, 
hiszen szervesen illeszkedik az 
élményt kereső turisták igénye-
ihez. Mindezek új feladatok elé 
állítják a turisztikai szolgáltató-
kat, akik a piacon megjelent „Y” 
generáció elvárásait is kiszol-
gálják. A digitalizálódás térnye-
résével, az új online és offline 
marketing megoldások alkalma-
zásával, új élmények adásával le-
het csak sikeres a jövő turiszti-
kai szolgáltatója.

A házigazda Kiskunhalas ré-
széről Fülöp Róbert polgármes-
ter mutatta be a város turisztikai 
beruházásait, többek között a 
konferenciának helyt adó Thor-
ma János Múzeumot. A telepü-

lésvezető beszélt a híres halasi 
csipkéről és a Csipkeház meg-
újulásáról, a több mint 300 mil-
liós fürdőfejlesztésről, a gyógy-
hely címről és az ezzel együtt 
járó közel milliárdos infrastruk-
turális beruházásról, a Csetényi 
parkról. Megújul a nagy múltú 
halasi lovasélet is, hiszen közel 
600 milliós beruházás fogja kor-
szerűvé varázsolni a lovaspályát. 
A beruházásoknak köszönhető-
en a város felkerül Bács-Kiskun 
kiemelkedő turisztikai célpont-
jai közé. Halas már nem csak 
a csipke városa lesz, hanem a 
gyógyvíz, az aktív pihenés egyik 
fellegvára is.

A konferencia vendégei még 
számos érdekes szakmai elő-
adást hallgathattak meg, köz-
tük Reményiné Tihanyi Klára, a 
Hungexpo stratégiai és üzletfej-
lesztési igazgatóját, aki megyénk 
díszvendég szerepéről és az eb-
ben rejlő lehetőségről beszélt. 
Képet kaphattak a szakemberek 
az Alsó-Ausztriában már jól mű-
ködő kerékpáros turizmusról és 
ennek megyénkben megvalósít-
ható lehetőségeiről Gertheis An-
tal előadásában. Katona Ilona 
volt turisztikai regionális igazga-
tó pedig bemutatta a „nyíregyhá-
zi jó példát” a komplex turizmus 
fejlesztésére. A legmodernebb 
kommunikációs és marketing 
eszközöket, megoldásokat He-
gedűs Anita egyetemi oktató-
tól, Anders Tamástól, a szal-
lasmarketing.hu vezetőjétől és 
Kondor Alberttől, a lokalitas.hu 
képviselőjétől hallgathatták meg 
a konferencia résztvevői. Az inf-
luencerek, blogok szerepéről, 
ezek használatáról a turizmus-
ban, Bánki Attila tartott megle-
pő, de hatásos előadást a turisz-
tikai szakembereknek. ■
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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 

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

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

MűVelődési Ház és könyVtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 77/407-065
Nyitva tartás:
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Rendezvény esetén külön 
nyitvatartással.

Htkt szszk 
gondozási központ
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető: 
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00

mosolyvár Óvoda
Kunfehértó Ady e. u. 4.
Vezető: Bozóki Katalin
Tel.: 77/407-137

kunfeHértói általános iskola

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

tájHáz

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

szennyVízszippantás

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

nkM földgázszolgáltató zrt. 
kiskunHalas

6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 14:00-18:00

nkM áraMszolgáltató zrt. 
kiskunHalas

6400 Kiskunhalas, Mátyás tér 2.
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 14:00-18:00

kiskunVíz  Munkatársa 
folyaMatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
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

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

Somoskövi Józsefet 
a Rákóczi u. 60-ban, 
aki november 11-én 

ünnepelte 89.

Szabó Istvánnét 
a Radnóti u. 16-ban, 
aki november 23-án 

ünnepelte a 81.
születésnapját.

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

NaGy LáSzLó
háztartási gépszerelő

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

Mobiltelefon szerviz
A jánoshalmi Gsm Centrum (Jánoshalma, Rákó-
czi F. u. 8.) szervizfelvevő pontot nyitott Kunfehér-
tón a Réce u. 1. szám alatt (Üdülőterület)
Rövid határidővel, kedvező áron vállaljuk:
• Telefonok szakszerű javítását,
• GPS navigációk frissítését.
Szervizfelvétel: személyesen a fenti címen, telefonon egyeztetett 
időpontban!
Igény esetén a helyszínen felmérjük a javítás várható költségét, il-
letve házhoz szállítjuk a megjavított készülékét (500 Ft kiszállási 
díj ellenében).

tel.: 06-70/319-6807

Anyakönyvi Hírek
Elhunytak:

Szalai Károlyné (1934)
Őszinte részvétünk!

Köszönöm 
a kunfehértói Polgármesternek, 

barátainak, betegeinek, hogy 
DR. BöSzöRmÉNyI JózSEF 

fogorvost utolsó földi útján elkísérték 
a szegedi Dugonics Temetőbe.

Dr. Böszörményiné Dr. Szabó Izabella

Januárban Asszonybál
Részletek hamarosan 

a plakátokon!
Szervező 

a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete

KöSzöNETNyILváNíTáS
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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
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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

Modern digitális eszközök 
a Gondozási Központban

Márton napi bált tartott 
az SzmK

A Kunfehértói Általános Iskola 
Szülői Közössége 2018.11.10.-
én ismét Márton napi jótékony-
sági bált rendezett.    A  szép 
számmal érkező vendégeket 18 
órától vártuk. A rövid köszöntő 
után Fodor Tamás és Zöldi Ni-
kolett az egykori  Kaméleon Tár-
sulat tagjai adtak elő operett és 
musical részleteket. 

A svédasztalos vacsora 20 óra-
kor kezdődött, melyet Horti 
Norbiék készítettek el nagy gon-
dossággal. A menü a vendégek tet-
szését is elnyerte. A báli hangula-
tot a Welcome Band teremtette 
meg és egészen hajnalig gondos-
kodott a vendégek szórakoztatá-
sáról. Éjfélkor tartottuk a tombo-
lasorsolást,  amelynek keretében 
hagyományainkhoz híven az első 
nyertest az iskola igazgatója Cza-
gány-Mákosné Móczár Gertrúd, 
majd a fődíj nyertes tombolaszel-
vényét pedig Maruzsa Mihály az 
Extractum Pharma Zrt. képvise-
lője húzta ki. A főnyereményt, 
amely egy szárítógép volt, Van-
csik Ferenc és családja nyerte 
meg. Gratulálunk nekik!

A báli bevételből az iskolás 
gyermekeket fogjuk támogatni. 
Mint minden évben karácsony-

kor, gyermeknapkor illetve az 
utolsó tanítási napon lepjük meg 
őket valami apróssággal. Jövőbe-
ni terveink között pedig egy fe-
dett kerékpártároló kialakítása 
szerepel.

Köszönettel tartozunk támoga-
tóinknak: Aranykapu Zrt., Diák-
önkormányzat, Dr. Kazinczi Fe-
rencné és családja, Engi Andrea 
és családja, ExtractumPharma 
Zrt., Fehértó Non-profit Kft., 
Gazdabolt, Harnóczi Erzsébet, 
Huszár Zoltán és családja, Illés-
né Italdiszkontja, Iskolai Szmk, 
Krausz és Társa Kft., Kunfehér-
tói Általános Iskola 1-8. osztá-
lyai, Kunfehértói Általános Isko-
la dolgozói, Mosolyvár Óvoda, 
Óvodai Szmk, Pazar Papír Kft., 
Sarok Tibor és Családja, Szabó 
Ferenc és családja, Szabó Károly 
és családja, Szalai László és csa-
ládja, Szanyi György és családja, 
Vancsik Ferenc és családja, Vas-
tag család, Vöröskereszt helyi 
szervezete, 100 forintos Bolt.

Továbbá meg szeretnénk kö-
szönni minden szülőtársunknak 
és az iskola technikai dolgozói-
nak, hogy munkájukkal segítet-
tek a rendezvény megszervezé-
sét. ■ Horváth Judit

Új informatikai eszkö-
zök beszerzésére került sor 
a kunfehértói Gondozá-
si Központban. Az intéz-
mény informatikai parkja 
a Digitális Jólét pályázati 
program segítségével újult 
meg. Ennek keretében gaz-
dagodott a Központ 3 lap-
toppal, 2 tablettel, 2 okostelefonnal, egy projektorral, egy multifunkcio-
nális nyomtató-fénymásolóval, valamint kül,- és beltéri Wifi hálózattal. 
Mindezek használatára szeretettel várják a lakosokat a „gondozási” dol-
gozói. Ezen felül segítséget nyújtanak az Ügyfélkapu használatában, ön-
életrajz írásában, álláskeresésben, pályázatok írásában és benyújtásában, 
továbbá fénymásolásban és nyomtatásban is az alábbi időpontokban: 
hétfő, szerda, péntek 8-16-ig, kedd, csütörtök: 8-12-ig. Továbbá felhív-
juk a lakosság figyelmét, hogy január hónaptól ingyenes számítógép-tan-
folyamot indítanak a 65 év felettieknek, melyről részletes tájékoztatás a 
későbbiekben várható.

További információk  06/77/407-506-os telefonon vagy személyesen 
az intézménynél, a Szabadság tér 7. szám alatt.  ■ Madácsi Erzsébet
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véget ért az őszi labdarúgó szezon
mEGyEI III. DÉL 9. forduló    2018. 10. 06. - 15:00
KUNFEHÉRTó KSE -  maDaRaSI SE  1 – 0 (1- 0)

Kezdőcsapat: Gavlik F. – Torma D., Kiss T., Török Zs., Ragály Sz. – Hu-
nyadi K., Ságodi I., Szabó T., Szklár D. – Grácz G., Bozsóki I.
Csereként pályára léptek: Suba L., Kovács B. D.
Góllövők: Szabó T.
Csapatunk a bajnoki tabella jelenlegi első helyezettjét, Madaras csa-
patát fogadta hazai pályán, akik ekkor két ponttal álltak előttünk. A 
mérkőzést jól kezdtük, több helyzetet is kidolgoztunk, amelyekből egy 
már a 16. percben góllá érett: Szabó Tomi egy jól elvégzett szögletet 
vágott a kapuba öt méterről. A mérkőzés további szakaszában is táma-
dólag léptünk fel, bár ellenfelünk nem adta könnyen magát, néhány 
helyzetet ők is kidolgoztak. A mérkőzés végéig kiélezett volt a párharc, 
de több találat már nem esett. Ezzel a győzelmünkkel a dobogó har-
madik fokára léptünk fel.  

mEGyEI III. DÉL  10. forduló    2018. 10. 14. - 15:00
SzILáDy RFC KISKUNHaLaS - 
KUNFEHÉRTó KSE  0 – 2 (0 - 0)

Kezdőcsapat: Gavlik F. – Babud T., Kiss T., Török Zs., Torma D. – Ra-
gály Sz., Ságodi I., Szabó T., Szklár D. – Grácz G., Doszpod J. 
Csereként pályára léptek: Nagy Z., Pfendler F., Kovács B. D., Csernók 
T., Suba L.
Góllövők: Nagy Z., Szabó T.
Rangadóra készült az együttes, mert a Sziládyval mindig szoros 
meccseket szoktunk játszani. Számunkra jól kezdődött a találko-
zó, ugyanis a második percben egy remek indítást követően Szk-
lár Dávid egyedül iramodott meg az ellenfél kapuja felé, amikor is 
a kapus a tizenhatos előtt buktatta: kiállítás! Emberelőnybe kerül-
tünk, de a szabadrúgás sajnos kimaradt. Az előny azonban min-
ket zavart meg jobban, a Szilády remekül alkalmazkodott az em-
berhátrányos helyzethez. Gyors, labdabiztos játékot mutatott be, 
és több ziccert is kidolgoztak, de azok szerencsére kimaradtak. A 
második félidőt már jobban kezdtük, az 51. percben a csereként 
beálló Nagy Zoli egy szabadrúgás elvégzésénél használta ki, hogy 
az ellenfél nem kérte a 9 métert, és amíg állítgatták a sorfalat, ad-
dig gyönyörűen a kapu jobb oldalába helyezett. A halasiak még 
ekkor sem adták fel, továbbra is próbáltak támadni és kiegyenlíte-
ni. Azonban a 65. percben egy tizenhatoson belüli kavaródás után 
Szabó Tomi helyezett a kapu közepébe, így már 0-2. A 69. perc-
ben Nagy Zoli intenzíven támadt az ellenfél kapusára labdaszerzés 
céljából, de túl keményen csúszott oda, ezért második sárga lap-
pal kiállították. Ekkor kerültek újra egyenlő létszámba a csapatok. 
A hátralévő időben már megtudtuk tartani az előnyünket, a végig 
erősen támadó ellenfelünkkel szemben. A mérkőzés krónikájához 
tartozik még, hogy kapusunk Gavlik Feri remekül védett az egész 
mérkőzésen, hiszen tizenegyest is hárított, nélküle nem értük vol-
na el ezt az értékes győzelmet.     

mEGyEI III. DÉL  11. forduló    2018. 10. 20. - 14:30
KUNFEHÉRTó KSE -  vaSKÚTI BáCSKa SE  1 – 1 (1- 1)
Kezdőcsapat: Gavlik F. – Babud T., Szabó T., Török Zs., Csernók T. – 
Hunyadi K., Ságodi I., Szklár D., Torma D. – Grácz G., Ragály Sz.
Csereként pályára léptek: Besenyi M.
Góllövők: Grácz G.
A Vaskút csapata ebben a szezonban sokkal stabilabb játékot muta-
tott, mint az előzőekben, ezért az eddigieknél nehezebb mérkőzésre 
számítottunk. Ezen a hétvégén a kezdőcsapatunkból három megha-
tározó játékos is hiányzott, de ennek ellenére tudtuk a támadó játé-
kunkat játszani. Az ellenfél egy ziccerével szemben mi több helyzetet 
is kidolgoztunk. A 35. percben kedvező helyről rúghattunk szabad-

rúgást, amelyet Grácz Gergő gyönyörűen tekert a jobb felső sarokba. 
Nem sokkal később azonban egy kontra keretében sikerült egyenlíte-
nie a vaskútiaknak. A második félidőt is mindkét csapat végigtámadta, 
de döntetlen maradt a végeredmény. Két pontot veszítettünk egy meg-
nyerhető mérkőzésen.

mEGyEI III. DÉL  12. forduló    2018. 10. 27. - 14:30
KUNFEHÉRTó KSE -  DUNaFaLva SE  3 – 2 (1- 1)

Kezdőcsapat: Gavlik F. – Babud T., Kiss T., Török Zs., Ragály Sz. – 
Nagy Z., Ságodi I., Szabó T., Szklár D. – Grácz G., Doszpod J. 
Csereként pályára léptek: Bozsóki I., Csernók T., Suba L., Besenyi M.
Góllövők: Grácz G., Doszpod J., Szklár D.
Az előző heti pontvesztés után mindenképp győzelemre játszott 
csapatunk, ismét hazai pályán. Már a mérkőzés elején folyamato-
san támadtunk, sok helyzetet kidolgoztunk, nagy ziccereket ma-
radtak ki. Ez a játékfelfogás azonban megbosszulta magát, ugyanis 
Dunafalva egy kontratámadásnak köszönhetően használta ki védel-
münk megingását és szerezte meg a vezetést. Továbbra jól támad-
tunk, amely végül meghozta a gyümölcsét: egy szép akciót követő-
en Grácz Geri egyenlített ki. A második félidőt ott folytattuk, ahol 
az előzőt abbahagytuk. Az 57. percben szabadrúgáshoz jutottunk, 
amelyet Doszpod Józsi értékesített. Ezután kicsit alábbhagyott a 
lendület, valamiért az eredmény tartására törekedtünk, húztuk az 
időt. Ekkor egyenlített ki az ellenfél szintén egy szabadrúgásgól-
lal. Saját magunknak tettük újra nehézzé a mérkőzést. Az utolsó 
tíz percben megint mindent bele kellett adni. A 81. percben Szklár 
Dávid tört remekül a tizenhatos felé, amikor is buktatták, így tizen-
egyeshez jutottunk. Dávid maga igyekezett értékesíteni a büntetőt, 
de az elsőre nem sikerült: a lövést még védte a kapus, de a kipat-
tanót már jól helyezte kunfehértói támadó. A helyzeteinkből faka-
dóan sima mérkőzésnek kellett volna lennie, de nagyon meg kellett 
küzdenünk a győzelemért.

mEGyEI III. DÉL  2. forduló    2018. 11. 04. - 13:30
TaTaHáza SE - KUNFEHÉRTó KSE  3 – 1 (1 - 0)

Kezdőcsapat: Gavlik F. – Babud T., Kiss T., Torma D., Balázsevics P. – 
Ragály Sz., Grácz G., Szabó T., Nagy Z., – Bozsóki I., Doszpod J. 
Csereként pályára léptek: Kovács B. D., Csernók T., Suba L., Besenyi M.
Góllövők: Doszpod J.
A gárda a tabella utolsó helyén álló Tataháza csapatához látoga-
tott az utolsó őszi fordulóban. Három alapember nélkül kellett fel-
állnunk, de ennek ellenére sem tartalékosan, és mindenképp a győ-
zelem volt a célunk. A mérkőzés első 10 percében még nekünk volt 
több helyzetünk, ezt követően azonban a hazai csapat egyre bát-
rabb lett, nagyon lelkes és agresszív játékot játszottak. A mienk in-
kább egyéni megoldásokkal próbálkoztak, de nem tudták feltörni a 
masszívan védekező hazaiakat, akik egy kontra támadás után sze-
rezték meg a vezetést. A szünetben próbáltuk rendezni a sorainkat, 
ami az 58. percre sikerült. Doszpod Józsi szép támadás után talált 
be. Az egyenlítést követően nálunk volt a lélektani előny, de hely-
zeteinket nem sikerült értékesíteni. Sőt a túlzott kitámadás ered-
ménye az lett, hogy a Tataháza használta ki a védők dekoncentrált-
ságát és ismét megszerezte a vezetést. Ekkor mi már mindent egy 
lapra feltéve folytattuk a meccset, volt lehetőségünk az egyenlítésre 
is, de semmi nem úgy jött össze ezen a napon, ahogy terveztük. A 
mérkőzés végén az eddig nyeretlen, de nagyon lelkes hazaiak újabb 
góllal állították be a végeredményt. Sajnos csapatunk fejben már 
nem volt ott ezen a mérkőzésen, nem tudta azt a küzdeni tudást a 
pályára vinni, amit az előző mérkőzéseken bemutatott. A Kunfehér-
tó KSE ezzel a vereséggel a harmadik helyen zárt az őszi szezonban 
nem sikerült megőriznünk a második helyet. ■ Nagy István
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Idén is volt Nyugdíjas Találkozó

Immáron huszonkilencedik al-
kalommal került megrendezésre 
2018. november 17-én a Kunfe-
hértói Nyugdíjas találkozó a he-
lyi Idősek Klubja szervezésében. 
Mint minden évben, idén is a 
Sportcsarnok adott otthont az 
eseménynek, ahol közel 140 fős 
vendégsereg gyűlt össze. Sokan ér-
keztek Balotaszállásról és Kiszál-
lásról, de a helyi vendégek is szép 
számban megjelentek. Az idei év-
ben a Klub több támogatáshoz is 
jutott: Huszár Zoltán, Kunfehértó 

polgármestere egyrészt a szüreti 
napi ételjegyek bevételét ajánlot-
ta fel, ami közel 152.000 forin-
tos hozzájárulást jelentett a ta-
lálkozó sikeres megrendezéséhez, 
illetve az ebéd alapanyagát, az 
őzhúst is ő biztosította a rendez-
vényre. A Holdruta Társaság pe-
dig idén 80.000 forintos támoga-
tást nyújtott.

A találkozót Huszár Zoltán nyi-
totta meg ünnepi köszöntőjével, 
majd számolt be örömmel  közsé-
günk már lezárult és még zajló pá-

lyázati sikereiről. A polgármestert 
követően Sarok Krisztián, a Hold-
ruta Egyesület képviselője szólt 
az egybegyűltekhez. A délelőtt a 
színpadi műsorokkal folytatódott, 
ahol először Czagány Maca néni 
egy szép verset mondott el, majd a 
Kunfehértói Táncolni Szerető Ha-
gyományokat Őrző csoport lépett 
fel. Végül pedig a helyi Kiskun Ci-
terazenekar produkciója szórakoz-
tatta a közönséget. Ezt követően 
került sor a fenséges őzpörkölt fel-
szolgálására, amelyet a Mosolyvár 
Óvoda szakácsainak, Csanádi Ist-

vánnak, Faragó Lajosnak és Kara-
szi Pálnak köszönhetünk.

A délután már a kötetlen szóra-
kozással, tánccal és tombolahú-
zással folytatódott. A résztvevők 
örömteli hangulatban váltak el 
egymástól, megfogadva, hogy  jö-
vőre is ugyanitt találkoznak. Vé-
gezetül szeretnénk megköszönni 
Huszár Zoltán, polgármesternek, 
Kunfehértó Község Önkormány-
zatának, a Holdruta Társaságnak, 
és mindazoknak akik valamilyen 
formában segítették a rendezvé-
nyünket. ■ Madácsi Erzsébet

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk minden kedves kunfehértói lakosnak!
Keressenek minket bizalommal jövőre is!

A Fehértó Non-profit Kft. dolgozói


