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Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó is délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigószárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle;
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Belülről is megújult
a Közösségi Színtér és Könyvtár

Kunfehértó Község Önkormányzata még a tavalyi évben adott be
támogatási kérelmet a Nemzeti Kulturális Alaphoz, Kunfehértó Könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére és korszerűsítésére,
melyet a Támogató 2018.07.24-i
döntésével 3.498.866,- Ft támogatásban részesített. A projekt megvalósítása 2019.01.07. és 2019.08.30.
között zajlott, a támogatás intenzitása pedig 90%-os volt.
A fejlesztés már régóta esedékes volt, hiszen míg az épület,
melyben a Közösségi Színtér
és Könyvtár található, külsőleg
megújult, addig a belső tere még a
régi, elavult, korszerűtlen belsővel
rendelkezett. Így a pályázat keretein belül a következő fejlesztések
valósultak meg: a gyerekek számára kialakításra került egy külön
tér, számukra megfelelő bútorzattal és média blokkal. Ezen kívül
az Olvasóteremben az új polcok
és bútorok lehetővé teszik a felnőttek számára is a kényelmes
válogatást és olvasást, míg az új

szőnyegek és kiegészítők otthonos légkört teremtenek a könyvek iránt rajongó olvasóknak.
A
pályázat
megvalósításában nagy segítséget nyújtottak a
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár dolgozói, kiemelve Ramháb Mária igazgatónőt és
Czakó Dórát.
A Könyvtár átadójára 2019.
szeptember 21-én 10 órakor került sor. Az ünnepségen beszédet mondott Huszár Zoltán,
Kunfehértó polgármestere, Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke, valamint Ramháb Mária, igazgató a
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtártól. A köszöntő beszédek mellett műsorral szolgáltak a Mosolyvár Óvoda és Mini
Bölcsőde nagycsoportos óvodásai,
valamint Czagány-Mákos Lajosné

szavalását hallgathattuk meg. Ezt
követően a megújult könyvtárunkat az ünnepélyes szalagátvágással adták át a közönségnek, majd
az intézmény megtekintése után
szeretettel várták a kicsiket és nagyokat a könyvtárnyitó játékpartira, ahol a Katona József Könyvtár munkatársai működtek közre.

Nagy élvezettel játszottak mind
a gyerekek, mind a felnőttek, és
a játék végezetével ajándékokat
sorsolt ki Ramháb Mária, igazgatónő a résztvevők között. Az ünnepség után pedig sok szeretettel várták vendégeinket a Szüreti
Napon, az Erdei Ferenc téren. ■
Horváth Judit

Helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választása 2019
A szavazás napja 2019. október 13.,
a szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A szavazókörök címe:
1-es szavazókör:
Kunfehértó, Béke tér 3. (Könyvtár Olvasóterme)
2-es szavazókör:
Kunfehértó, Szabadság tér 7. (Gondozási Központ)
3-as szavazókör:
Kunfehértó, II. körzet 112. (magánház)
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Megyei Vadásznap Kunfehértón
mise következett. Ezt követően az idei vadászkitüntetéseket adta át a Kamara, majd az
egyes versenyek díjátadója következett. Az ünnepi műsort az
új vadászok fogadalomtétele zárta, ami után ebédszünetet tartottak, amelynek keretében természetesen nem maradhatott el
az ízletes vadpörkölt.
Délután a színpadon először
vadászkutya fajtabemutatóra
került sor, majd ezt követően
a Sportpályán mutatták meg a
kutyák és gazdáik, hogy milyen összetett feladatokra képesek együtt. A színpadon a
Immáron tizenegyedik alkalommal került Kunfehértón
megrendezésre a Bács-Kiskun Megyei Szent Hubertus
Vadász- és Horgásznap, de
először a Fehértó Non-profit
Kft. szervezésében.
Kellemes környezet, nagyszerű idő és színes programok várták a kilátogatókat a Tófürdő
területén szeptember 14-én, a
27. megyei Vadásznap alkalmából. A közel negyven kitelepülő vadásztársaság tagjai már
a kora reggeli órákban a helyszínre érkeztek, hogy minél
előbb jó helyet találva kezdhessék meg sütésüket-főzésüket. Eközben a színpadon a
programok a hagyományokhoz híven a kürtszóval kezdődtek, amelyet és ezen kívül
az egész délelőtti zenei kíséretet a Bácska Vadászkürt Egye-

ló program került megtartásra:
a televízióból már jól ismert
Stihl Timbersports sportfavágó bemutató kápráztatta el
az érdeklődőket, melynek keretében a versenyzők szinte
minden versenyszámot bemutattak. A rendezvényt Aradi
Tibor és Varga Ferenc József
humoristák vidám műsora zárta, akik viszont mielőtt távoztak
közreműködtek a tombolasorsolásban is. Nekik köszönhetően
nagyon viccesen zajlott le a Vadásznap utolsó momentuma.
Mindezek mellett a fürdő területén egész nap számos kísérőprogram színesítette az
eseményt. Az iparművészek
sokaságából álló kirakodóvásáron kívül nem maradhatott
el a légvár, amely idén népi ját-

sület zenészeinek köszönhettünk. Ezután a rendezvény
idei házigazdája, Sági Szilárd
sztárséf köszöntötte a megjelenteket, aki maga is vadászember, így otthon érezte magát
ebben a környezetben. Az elejtett gímszarvas bika behozatala után az ünnepi köszöntőkre került sor, majd a Hubertus

műsor énekprodukciókkal folytatódott. Először Asharti Szabó Andrea adott elő opera és
operett részleteket, majd Feke Pál megbetegedése miatt,
Wolf Kati helyettesítő, de csodálatos előadását halhattuk.
Az énekesnőket követően a figyelem ismét a Sportpályára
szegeződőtt, ahol egyedülál-

szóházzal is kiegészült, és íjászkodásra is lehetőség volt. Ezen
kívül izgalmas programokkal,
köztük lézeres lövészettel, mutatkozott be a Hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati
Múzeum is, míg a Kunfehértói
„Előre” Horgász Egyesület vadásznapi horgászkalanddal készült a gyermekeknek. ■

2019. október
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Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019
ORAVECZ-SZABÓ TÍMEA
független önkormányzati
képviselőjelölt

Sarok Tibor
független önkormányzati
képviselőjelölt

Dr. Hegyes Edina
független önkormányzati
képviselőjelölt

Gyermekkoromat és általános iskolás
éveimet Kunfehértón töltöttem, majd az
érettségi és a
diploma megszerzése után
a helyi gyógyszeripari cégeknél kezdtem
meg pályafutásomat, ahol jelenleg is dolgozom.
Férjemmel a faluban élünk, ahol a közeljövőben
szeretnénk kis családunkat bővíteni. Édesapám
Szabó László (TV szerelő), édesanyám Éva, akik
szintén gyermekkoruk óta a faluban élnek.
Idei év májusában férjemmel egy szezonális
vendéglátó egységet üzemeltettünk a Tóparton, ahol meglepődve tapasztaltuk, hogy menynyi problémájuk van a nyaralótulajdonosoknak
és a vállalkozásoknak, amelyen felbuzdulva úgy
döntöttem, hogy szeretnék a jövőben segítő kezet nyújtani számunkra és a helyi lakosok számára is.
Megválasztásom esetén az alábbi fontos
célok elérésének megteremtésében szeretnék küzdeni és segítséget nyújtani:
* Fontosnak tartom, hogy a Tóparton élő lakosok, nyaraló tulajdonosok és vállalkozók
képviselve legyenek (utak javítása, parkok kialakítása, padok, szemétgyűjtő edények és biciklitárolók kihelyezése).
* A jövőben a Tóparti rendezvények bővítése is fontos lenne, hogy minél többször és minél
több ember látogasson el Kunfehértóra. „RETRO SÖRFESZTIVÁL és GRILLVERSENY”
felelevenítése, humorestek, táncestek, családi játékos vetélkedők és főzőversenyek, kalandpark
kialakítása.
* Fontos lenne, hogy a Tópartra érkező családok számára „még” gyermekbarátabb strandot
alakítsunk ki (homokos partszakasz bővítése,
vízi játékok, játszósarok és animátor alkalmazása, pelenkázó és értékmegőrző kialakítása,
stb.).
* Falu „még szebbé” tétele (parkosítás, virágok
és fák ültetése, központban szökőkút).
* Utak javítása, a még aszfalttal nem rendelkező utcák megszüntetése.
* Év közbeni falubeli rendezvények bővítése,
bálok szervezése.
* Pályázati lehetőségek folyamatos nyomon
követése és az elnyerésükhöz szükséges feltételek megteremtése.
Kérem, szavazatával támogasson, hogy fiatalos, lendületes és kitartó munkával sikerüljön
„A mi kis Falunkat” még szebbé varázsolni.

1952-ben
születtem Balotaszálláson,
de szüleim kulákká nyilvánítása
után
még ez évben
Kunfehértóra
költöztünk, és
azóta itt élek.
Általános iskolámat
a
már emlékekben lévő Füzes I. Iskolában
végeztem. 1966-69 között a kiskunhalasi
618-as sz. Szakmunkásképzőben kőművesnek tanultam. 1970-77 között technikusi végzettséget szereztem, közben
eleget tettem a 2 éves akkor még kötelező sorkatonai szolgálatnak. 1977-80 között a Kunfehértói Tanács műszaki ügyintézője voltam, a település ekkor kapott
I. fokú építéshatósági jogkört. 1975-ben
házasságot kötöttem. Feleségem az Óvodában dolgozott, ez évben lett nyugdíjas. Négy gyermekünk született, 2 fiú
és 2 lány, jelenleg 8 unokánk van. 1980tól vállalkozóként dolgozom, jelenleg
már nyugdíj mellett. A közéletben 1977től kisebb-nagyobb részben részt vettem pl. óvodai, iskolai szmk. Egyik alapítója, majd egy ideig vezetője voltam a
ma is működő Sportegyesületnek. 2010től 2 ciklusban is képviselő lettem az Önök
jóvoltából, melyet ezúton is szeretném megköszönni. Amennyiben lehetséges még egy
ciklus erejéig kérem bizalmukat, úgy érzem
erre megvan a kellő energiám és tapasztalatom. Az elmúlt években sok mindent
sikerült megvalósítani, de azért még maradt feladat bőségesen. Megvalósítani bármit csak pályázatok révén tudunk, hiszen
mint majdnem minden önkormányzat, a miénk sem rendelkezik túl sok szabadon felhasználható pénzzel. Tehát pályázni kell!
A pályázat sikere sokszor a gyorsaságtól
és a szakszerűségtől függ. A gyors és
szakszerű döntés a megválasztott képviselőkön múlik, de ehhez szükség van
egy szakszerű előkészítésre, amit a hivatal dolgozói végeznek. Az elért eredmények alapján sikeresen. Köszönet érte. A következő ciklusban szeretném, ha
az elmúlthoz hasonló mennyiségű munkát tudnánk elvégezni, de elégedettebb lennék, ha azt lényegesen túlteljesítenénk. Ehhez a munkához kérném
támogatásukat.

1965-ben születtem és több mint
40 éve a családommal a településen
élek.
Egyéni ügyvédként dolgozom.
Fiam agrármérnök, lányom 11-es
gimnazista, párom
gyógymasszőr.
2012 óta vagyok
a Képviselő-testület tagja, azonban már korábban is részt vettem külsősként az önkormányzati munkában. Jelenleg a Pénzügyi
Bizottság elnöke, a Fehértó Non-profit Kft.
és a Kunfehértóért Közalapítvány Felügyelő Bizottságának tagja vagyok. A Víziközmű
Társulat elnökeként a szennyvízberuházás
lakossági megvalósítását koordináltam. Ennek során nemcsak a házi bekötések valósultak meg, hanem ingatlanonként jelentős
összeg visszafizetésére is sor került. Eddigi
feladataimat mindig díjazás nélkül láttam el
és a jövőben is így szeretném.
Az elmúlt időszakban látványos eredményeket sikerült a Képviselő-testületnek elérnie, részben a takarékos gazdálkodásának,
részben a megnyert pályázatoknak köszönhetően. Rendkívül jó érzés, hogy tevékenyen
részt vehettem ezeknek a fejlesztéseknek a
megvalósításában.
Amennyiben a lakosságtól továbbra is bizalmat kapok, akkor a tó fejlesztésére, az úthálózat javítására és az időskorúak ellátására szeretnék kiemelt figyelmet fordítani.
Természeti büszkeségünk a Fehér-tó,
amely településünknek jó hírnevet, a lakosok közül sokaknak munkalehetőséget biztosít. A tópart folyamatos szépítésén túlmenően az ifjúsági tábor többi tulajdonosával
történő megegyezés és a felújítás az elkövetkező évek fontos feladata.
Bár községünkben sok a fiatal, azonban az
idősebb korosztályról sem szabad megfeledkeznünk. Folyamatos figyelmet igényel, ki szorul
segítségre esetleg, házi gondozásra vagy otthonápolásra. Meg kell keresnünk a lehetőségét segélyhívók, szenior okoseszközök beszerzésére.
A helyi rendezvényeken családommal
együtt mindig örömmel veszek részt. Szívesen töltöm a szabadidőmet a falubeli ismerőseimmel. Fontosnak tartom az ilyen alkalmakat, mert erősítik az itt élők kapcsolatait,
összehozzák a generációkat egymással.
Szeretném az elkövetkező években is a tapasztalataimmal, tudásommal Kunfehértó
javát szolgálni.
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juhász-vedresné szabó ibolya
FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselőjelölt

törteliné salac éva
független önkormányzati
képviselőjelölt

czagány-mákos roberta
független önkormányzati
képviselőjelölt

1955-ben
születtem,
azóta Kunfehértón élek. A
Szilády Áron
Gimnáziumban érettségiztem. Jelenleg nyugdíjas
vagyok. Önkormányzati képviselőként szeretnék tevékenyen hozzájárulni a
falunk szebbé, jobbá, élhetőbbé tételéhez.
Kunfehértóiként ismerem az itt élők gondjait-bajait, és tudásomhoz, erőmhöz képest,
a közösség érdekeit szem előtt tartva, azok
megoldásán kellő tisztelettel, alázattal és
odaadással szeretnék munkálkodni.
Megválasztásom esetén munkámmal szeretném elősegíteni:
– a megkezdett beruházások mielőbbi befejezését, pénzügyi ellenőrzését,
– a falu igényeinek figyelembe vételével új
beruházások ösztönzését, támogatását,
– az uniós és hazai pályázatok adta lehetőségek maximális kiaknázását,
– buszmegállók korszerűsítését, új
építését,
– a Rákóczi utca teljes felújítását, zöldövezet újratelepítését,
– az óvoda előtt a parkolás mielőbbi
megoldását,
– a gyógyszertár és az önkormányzat
akadálymentesítését,
– hagyományápolást, a művelődési élet
felpezsdítését,
– idősekről való gondoskodást, a szociálisan hátrányosak segítését,
– az üdülőterület fejlesztését (idegenforgalom, turisztika), az Ifjúsági Tábor
felújítását,
– hogy a nyári idényben több vonzó programot kínáljunk a hozzánk látogatóknak.
Nagyon fontos, hogy a döntéseink, cselekedeteink még nagyobb – kormányzati – támogatást élvezzenek, emellett a civil szervezetekkel és a vállalkozókkal való szorosabb
együttműködés kulcsfontosságú. Mint képviselő arra törekszem majd, hogy minél szorosabb kapcsolatot tartsak a falu lakóival.
Természetesen munkám során egyszer sem
feledkezem meg arról, hogy minden cselekedetem a kunfehértói emberek javát szolgálja,
s egyben vallom, hogy az elkövetkező években is az összefogás erejére lesz szükség.
S hogy mindez megvalósuljon, ehhez kérem támogatásukat: kérem, szavazzanak
rám október 13-án. Támogatásukat előre is
köszönöm!

Nekem
is fontos
Kunfehértó!
Tisztelt Kunfehértóiak!
Törteliné Salac Éva vagyok,
46 éve – születésem óta – élek
Kunfehértón.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán szereztem pedagógus diplomámat, a bajai Eötvös József
Főiskolán pedig informatikus könyvtárosként és
angol nyelvi tanítóként végeztem.
Jelenleg a Kiskunhalasi Kertvárosi Iskolában dolgozom, igazgató-helyettes vagyok és angol nyelvet
tanítok.
Az önkormányzati képviselő választáson független képviselőként jelöltettem magam. Szeretem
ezt a falut, és felelősséget érzek érte. Ettől a felelősségtudattól vezérelve szeretnék TENNI is azért,
hogy településünk egy olyan gyöngyszem legyen
hazánkban:
- ahol az itt élő családok biztonságban, nyugalomban, szép környezetben élhetnek,
- ahonnan a fiatalok nem akarnak elköltözni,
mert jól érzik itt magukat,
- ahol az időseket gondoskodás, figyelem veszi
körül.
Mindehhez egy olyan cselekvő, dinamikus, határozott polgármester és képviselő-testület kell, mely
képes arra, hogy biztosítsa a stabil önkormányzati vezetést és a folyamatos fejlődést Kunfehértó
számára.
A jövőben alapfeladat kell legyen:
- a Tófürdő fejlesztése,
- turisztikai fejlesztés, a holdrutás erdő látogathatóvá tétele,
- a közutak felújítása, fejlesztése, különös tekintettel: Rákóczi utca, Petőfi utca, Szegfű utca, üdülőtelep utcái,
- a kerékpárút befejezését követően a parkolási
rendszer felülvizsgálata,
- a zöldhulladék-, és lom szállítás eddigi gyakorlatának újragondolása,
- a közterületek gondozása,
- színvonalas kulturális programok rendezése,
- az öntevékenyen szerveződött egyesületek, közösségek munkájának támogatása,
- szoros együttműködés a vállalkozásokkal,
- kapcsolattartás a falu és a tópart lakóival, az
üdülőtulajdonosokkal,
- a település fejlődését szolgáló minden pályázati
lehetőség kihasználása.
Kunfehértó – egyedülálló természeti adottságaival – alkalmas arra, hogy meghatározó szereppel bíró falu legyen környezetében. Ennek eléréséhez összefogásra van szükség, melyhez hitemmel,
időmmel, tudásommal szeretnék hozzájárulni.
Fent leírtakra tekintettel kérem Önöket, hogy
tiszteljenek meg bizalmukkal és szavazataikkal.

Kedves Kunfehértóiak!
Szeretném
megköszönni
azt a bizalmat,
mellyel öt évvel ezelőtt megtiszteltek,
és
önkormányzati képviselőnek
választottak.
Önök megtapasztalhatták, hogy szinte már hagyományosan,
minden évben sikerült egy-egy újabb beruházást
átadni, melyek komfortosabbá, élhetőbbé tették
településünket. Mi több jelenleg is folynak építkezések, melyek heteken belül átadásra kerülnek,
ezáltal valóban büszkeségre okot adó listává áll
össze az utóbbi öt évben önerőből, vagy Európai
Uniós támogatással megvalósult beruházás.
2019. október 13-án újra a támogatásukat kérem az önkormányzati választáson, melyen ismét
képviselőjelöltként veszek részt.
Az elkövetkezendő öt évben, ha ismét bizalmat
szavaznak nekem, továbbra is a kunfehértói emberek érdekeit szem előtt tartva, legjobb tudásom
szerint szeretném folytatni az eredményes, közös
munkát.
Első lépésként – a most megvalósuló beruházások lezárultát követően – egy új, virágos, tiszta faluképet kell kialakítani (természetesen az üdülőterülettel együtt), hiszen Kunfehértó mindig is
híres volt rendezett környezetéről, az itt élők igényességéről. A munkálatokra szükség volt, ez vitathatatlan. A munkálatokat kisebb (inkább nagyobb) felfordulás nélkül megvalósítani nem
lehet, ez nyilvánvaló. De igazán örülni csak akkor fogunk, ha helyre áll a rend és településünk
(újra) egy csodaszép, rendezett falucska lesz. Az
otthonunk.
A kunfehértói Mosolyvár Óvoda nagy felújításon esett át az elmúlt időben, viszont a szülők
dolgát megnehezítette a parkoló hiánya, de már
nem sokáig, ugyanis hamarosan elkezdődik az új
parkoló kialakítása.
Egy másik régóta esedékes probléma megoldása
körvonalazódik, ugyanis az Önkormányzatnak
most lehetősége van pályázni a Rákóczi utca 700
m-es szakaszának felújítására.
Településünk számos irigylésre méltó adottsággal rendelkezik, célom, hogy ezeket maximálisan
kihasználjuk és a falu javára fordítsuk.
Úgy vélem, Kunfehértónak továbbra is
tettre kész, konstruktívan együttműködni képes, időt, energiát nem sajnáló képviselőkre van szüksége a következő öt évben
is. Én ilyen embernek tartom magam, ezért
kérem, támogassanak 2019. október 13-án
szavazatukkal.
Köszönettel, Czagány-Mákos Roberta

2019. október
harnóczi sándor
független önkormányzati
képviselőjelölt
Hetvenhárom éves, tősgyökeres kunfehértói lakos
vagyok.
A szűk 40
éves munkaviszonyomnak
majdnem felét,
azaz 17 évet
Kunfehértón,
mint településvezető dolgoztam. 1988. február 1-vel választottak meg tanácselnöknek, majd 1990-ben
polgármesternek. Összesen 14,5 évet dolgoztam polgármesterként.
2014-ben képviselő lettem. Huszár Zoltán
Polgármester Úr javaslatára a képviselők alpolgármesternek választottak. Azóta alpolgármesterként segítem munkájában a Polgármestert és az Önkormányzatot.
Ezúton köszönöm a Község Lakóinak az irántam tanúsított bizalmukat.
E bizalommal nem visszaélve úgy döntöttem,
hogy újból indulok képviselőnek.
Az elmúlt években sok olyan beruházás–fejlesztés valósult meg amire már régóta vártunk.
Gondolok itt az Óvoda, Művelődési Ház felújítására, az Iskola nyílászárói cseréjére, a piactér
és a kerékpárút építésére, valamint a szennyvíz beruházás és az ívóvíztisztító beruházás
befejezésére. Ezek csak az általam kiemelt nagyobb beruházások, ezen kívül még sok más
fejlesztés történt, amit Önök az elmúlt időszakban megismerhettek.
A település jövőjével kapcsolatos elképzeléseimet, terveimet ismertetem.
Legfontosabbnak tartom a Rákóczi utca teljes körű felújítását. Ez több száz millió forintba kerül, amit pályázati forrásból tudunk
megvalósítani.
Foglalkoznunk kell a település belterületén lévő (Bem u., Hunyadi u., Liget köz, Széchenyi
u., Erdei F. tér, Táncsics u., Deák F. u.), valamint az Üdülőterületen legalább a Fő utca burkolattal való megépítésével. Természetesen ezeket is pályázati forrásból tudjuk megvalósítani.
Fontos a járdaépítés folytatása. Vannak olyan
utcák, utcarészek, ahol nem épült még járda.
Ezek megépítésére megoldást kell keresnünk.
Kunfehértó életében mindig komoly, meghatározó szerepet játszott a fürdőtó, az üdülőterület. A hírnevén túl az Önkormányzatnak fontos bevételi forrása a nyári hónapokban. Erre a
területre kiemelt figyelmet kell fordítani.
Külön figyelmet kíván az idős, rászorult, szociális gondokkal küzdő emberekkel való törődés.
Kérem, tiszteljenek meg azzal, hogy október 13-án rám, illetve Huszár Zoltán polgármesterjelöltre szavaznak. Köszönöm.
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Dr. lovászné dr. veres adrienn
független önkormányzati
képviselőjelölt
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Czifráné Nagy edit
független önkormányzati
képviselőjelölt

Tisztelt
Kunfehértói
Választópolgárok!
Czifráné
Nagy Edit vagyok
1979ben születtem
Kiskunhalason. A gyermekkoromat
már
Kunfe2017-ben költöztem.
hértón töltöttem. Férjemmel a mai napig itt
Bár a 2 év kevésnek tűnhet a bizalom elnyerésé- élünk. Gyermekeim a helyi óvodába és áltahez, mégis úgy gondolom, hogy elegendő idő arra, lános iskolába járnak. Szívügyem az óvoda,
hogy lássák az emberek, hogy ezen rövid idő alatt az iskola, valamint a gyerekek fejlődése.
is szívesen dolgoztam értük, a közösségért.
1. 2018 őszén a Hungaropharma (gyógyszer
Ha megtisztelnek bizalmukkal, azon fonagykereskedő) „Együtt a helyi közösségekért” ten- gok dolgozni, hogy Kunfehértó minél jobderen, lehetőséget kaptam az óvodás gyerekek fél- ban tudjon fejlődni, és minél többen szereséves TSMT tornájának finanszírozására, sikeresen senek ebben a kis közösségben élni.
pályáztam és nyertem erre a célra 750.000 Ft-ot.
Amit fontosnak tartok a település jövője
2. 2019 áprilisában Közép-Magyarország leg- szempontjából:
kiemelkedőbb felelős gyógyszertár kategóriában
* Az oktatás fejlesztése és segítése.
Felelős Vállalkozás Díjban részesültem, amit az
* A belterületi földes utak szilárd burkolatelkötelezett társadalmi szerepvállalás, különös te- tal való ellátása.
kintettel a magyar társadalom életminőségének,
* A kanyarodó sáv kialakítása a vasúti átegészségtudatosságának, egészség-műveltségének járó előtt.
javításában tett tevékenységemért kaptam.
* Minél több rendezvény biztosítása ta3. Az ősz folyamán a Richter Gedeon gyógyszer- vasztól őszig.
gyárba szerveztem gyárlátogatást a pályaválasztás
előtt álló, 8. osztályosoknak.
Képviselőként legjobb tudásom szerint fo4. Az óvoda SZMK csapatának aktív tagja gok eljárni, és ennek érdekében megteszek
vagyok.
mindent.
Ha bizalmat szavaznak nekem, a kunfehértói
Kérem, szavazatával támogasson 2019. okemberek érdekeit szem előtt tartva, továbbiak- tóber 13-án.
ban is Önökért fogok dolgozni. Bár úgy gondolom,
Köszönettel:
hogy a falu az utóbbi időben sokat fejlődött, még
Czifráné Nagy Edit
mindig van feladatunk.
Független képviselőjelölt
Fontosnak tartom:
* Gyógyszerészként kiemelt feladatomnak tekintem, hogy mindent megtegyek az egészségre nevelésért, ezért tervezem, egészséghét szervezését, ahol
számos szűrővizsgálatra, tanácsadásra lenne lehetősége az embereknek.
* Az idős lakosság támogatását, életük könnyebbé tételét.
* Baráti körök, civil szerveződések, kézművesek,
táncosok, horgászok támogatását.
* Az utaink állapotának javítását.
* Tófürdő fejlesztésének folytatását.
* A zöldterületek növelését, virágosítást, a meglévő parkok további csinosítását.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy szükség
van a testületben egy olyan emberre, aki
könnyen elérhető és valóban a közösség
érdekeit tartja szem előtt akkor kérem
2019. október 13-án szavazzon rám!
Tisztelettel:
Dr. Lovászné Dr. Veres Adrienn
Dr. Lovászné
Dr. Veres Adrienn vagyok.
2008-ben végeztem SZTEGYTK gyógyszerészként.
Jelenleg
az
SZTE-ÁJTK 3.
éves joghallgatója vagyok.
Kunfehértóra

Márton Napi
felvonulás
2019. november 8.

További
részletek hamarosan!
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Folytassuk együtt!

Bemutatkozás
Tősgyökeres kunfehértóiként
nem volt kérdés számomra, hogy
itt akarom leélni az életem, itt
alapítok családot, és tegyek valami hasznosat a közösségért. A
tenni akarást pedig úgy tudtam
leginkább tettekre váltani, hogy
indultam az önkormányzati választáson 2014-ben. Azóta a település polgármestereként azon
dolgozom, hogy a Kunfehértó lakossága valóban egy közösséggé
váljon, ahol nem a rosszindulat,
az árokásás és az egymás fejlődésének az akadályoztatása dominál, hanem közösen, egymást
segítve, valódi tettekkel, valódi közösséget teremtsünk. Az elmúlt öt év tapasztalatait összegezve úgy látom, az irány jó, de
még sok a tennivaló. Ezért akarom folytatni, és megmérettetni
magam az október 13-i önkormányzati választáson. Szeretném a munkatársaimmal, a képviselő-testülettel és Önökkel,
kunfehértói lakosokkal együtt
még vonzóbbá, barátságosabbá, még inkább családközpontúvá tenni a falut. Mindenki fontos, a most születő gyermektől a
szülőkön át az idősekig: a gyermekeinkben van a falu jövője,
amit még most mi alakíthatunk,
amit örökségül kaptunk a szüleinktől, nagyszüleinktől. Hiszem,
hogy az együtt gondolkodás, az
együtt cselekvés szép jövőt tartogat számunkra, és ezzel együtt a
településünkre látogatók számára is. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt öt évben
szerepet vállalhattam a falu vezetésében, munkámmal hozzájárulhattam a fejlődéséhez, eredményességének a növeléséhez.
Éppen ezért fontosnak tartom,
hogy a megkezdett munkát a
következő ciklusban is folytatni
tudjuk. Következetes döntéshozóként a vállalásaimat betartot-

tam és bátran állok a jövő kihí- dő Sporttáborban is több tízmilvásai elé.
liós beruházás történt az elmúlt
években.
Így épült Kunfehértó
Hiszem, hogy egy közösség
2014-től kezdődően mint- életében az együtt töltött idő, a
egy hétszázmillió forint érté- különféle programok, a hagyokű beruházással gazdagodott mányaink őrzése, újak teremtése
Kunfehértó.
összekovácsoló szerepet játszaAz elmúlt évek a pályázatok nak. Éppen ezért az elmúlt évekés építkezések évei voltak, ame- ben sok új programot hívtunk
lyekről csak címszavakban írnék életre, valamint folytattuk a már
pár sort. Humán szolgáltatások meglévőket is. Szeretnénk újabb
fejlesztésére 40 millió forint tá- rendezvényeket bevezetni, amemogatást nyert el a település, lyekkel az idegenforgalmat tudamelyből számos ingyenes prog- juk majd tovább növelni.
ramot valósítottunk meg. A Me- A Tófürdő jelenti Kunfehértó
nő Menza című felhíváson 20 fő attrakcióját, melynek továbmillió forintot nyert a Kunfehér- bi fejlesztése szívügyem. A plázs
tói Általános Iskoláért Alapít- bővítése, új vízi játékok beszerzévány, amelyből tavaly szeptem- se, az egész család számára tartalber óta az ebédlő bútorzata és mas szórakozást, kikapcsolódást
felszerelése újulhatott meg.
biztosító stranddá válás megvalóA belterületi kerékpárút építé- sítása, új tóparti programok szersére 143 millió forint támogatást vezése szerepel a terveim között.
nyert a falu. Közel 100 millió fo- Fontosnak tartom a kempingberint pályázati forrást használha- ruházások és a sporttábor továbtott fel a település az óvoda és a bi fejlesztését.
művelődési ház energetikai kor- Határozott célom, hogy az edszerűsítésére. 30 millió forint- digi jó kapcsolatot, együttműkönyi pályázati pénzből kialakí- dést tovább erősítsem az Önkortottunk egy hét férőhelyes Mini mányzat és a helyi vállalkozók
Bölcsődét, amely új munkahe- között. Ezúton is köszönöm,
lyeket is teremtett. Egy pályá- hogy nagyon sok támogatást
zatnak köszönhetően 44 millió nyújtottak Kunfehértónak az elforintot fordíthatnak a konzor- múlt időszakban.
ciumban részvevő Tompa, Kun- Nagyon fontosnak tartom,
fehértó, Kisszállás, Balotaszál- hogy a jövőben egyre több filás, Zsana és Kelebia települések gyelmet és gondoskodást kapjalokális identitásépítésre és helyi nak az idősek, a rászorulók, száközösségfejlesztésre.
mukra a jövőben új programokat
Megépült a fedett piactér mint- szervezünk.
egy 24 millió forintból, ahol nyil- A gazdák kezdeményezésére,
vános WC és vizesblokk is épült, az Önkormányzat segítségével a
előtte pedig parkolókat alakítot- külterületi utak karbantartása is
tunk ki. 3,5 millió forintos tá- folyamatban van, erre a területre
mogatást nyertünk a könyvtár kiemelt figyelmet szeretnék forfejlesztésére. Külterületi útfelújí- dítani a jövőben.
tásra és az önkormányzati utak Az egészségügy területén szinkarbantartáshoz szükséges erő- tén komoly előrelépések történtek
gép beszerzésére nyertünk el kö- az elmúlt 5 évben. Az orvosi renzel hatmillió forintot, amelyből delőt sikerült visszavásárolnunk,
kistraktort, hótolót, sószórót és így az újra az Önkormányzat tulombszívót vásárolunk. A telepü- lajdonába került. Gyógyszertár
lésen lezárult az ivóvíz minőség- működik, állandó gyermekorvos,
javító program. Önerőből meg- valamint fogorvos is rendel Kunépült a szabadtéri fitneszpark fehértón. Ezt kevés hasonló teleés – a megyében az elsők kö- pülés mondhatja el magáról.
zött – a műfüves focipálya, kö- A „Minden születendő gyerzel 33 millió forintból. Az egyre meknek ültessünk egy fát!” prognagyobb kihasználtsággal műkö- ramot tovább folytatjuk, ame-

lyen keresztül az elmúlt években
összesen 159 fát osztottunk ki a
szülőknek.
A környezetünk védelme egyre inkább a központba kerül. A
közintézményeinkre hamarosan
napelemek kerülhetnek, tovább
csökkentve ezzel a környezeti
terhelést és a rezsiköltségeket.
Hamarosan átadjuk az új kerékpárutat, amely biztonságos közlekedést tesz lehetővé
a kerekezőknek és a gyalogosoknak egyaránt. Az Erdőszéli út leaszfaltozása is hamarosan
megkezdődik.
A Rákóczi utca új burkolattal való ellátása lesz a következő nagy útfelújítási program.
Nagyon jó hír, hogy szeptember
első napjaiban már be is adtuk
az ezzel kapcsolatos pályázatot.
Emellett minden belterületi utat
szilárd burkolattal szeretnénk
ellátni. Elkészült a Kiskunhalast,
Kunfehértót és Jánoshalmát öszszekötő kerékpárút engedélyes
terve. Amint nyílik pályázati forrás, elindul a megvalósítás. A
megújult vasúti átjáróban hamarosan félkarú sorompót üzemel
be a MÁV. A következő években mindenféleképp szeretném,
ha megépülne egy lekanyarodó
sáv a főút mellett.
Kunfehértón nincs munkanélküliség, a helyi munkaadók versenyképes fizetéseket biztosítanak a munkavállalók számára.
Bár számos településen újabb
adókat vezettek be, Kunfehértón ilyen lépést nem tervezünk.
Menjünk együtt tovább
Határozott jövőképem van.
A falu fiatalodik, friss házasok
költöznek a településre, és egyre több gyermek születik. Kunfehértón már évek óta nincsen
munkanélküliség, sőt, több vidéki településről járnak dolgozni a
fehértói munkahelyekre.
Ha a továbbiakban is bizalmat
szavaznak nekem, folytatom a
megkezdett munkát, az elmúlt
évek tapasztalatait és kapcsolatait hasznosítva, hogy minden
korosztály és persze a vendégeink is valóban jól érezhessék magukat Kunfehértón.
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ragadics ferenc
független önkormányzati
képviselőjelölt

huszár zoltán
független önkormányzati
képviselőjelölt

katus károly
független önkormányzati
képviselőjelölt

Tisztelt Kunfehértói Választópolgárok!
Engedjék
meg, hogy bemutatkozzam
Önöknek! Ragadics Ferenc vagyok, 45 éve itt
élek Kunfehértón a családommal. Az Üdülőterületen lakunk feleségemmel, megtapasztaltuk
ennek minden előnyét és hátrányát, ahogy a négy
és fél évtizedes kunfehértói tartózkodás hozzásegített ahhoz is, hogy jól átlássam az egész település
gondjait, nehézségeit vagy épp lehetőségeit. Éppen
ezért gondoltam azt, hogy független képviselőként
megmérettetem magam az októberi önkormányzati választásokon. Értem és átérzem az itt élők
problémáit, szeretnék segíteni a településen
élőknek és tenni a falu közösségéért!
Turizmussal is foglalkozom, gyakran fogadunk
vendégeket otthonunkban. Véleményem szerint sokkal több és nagyobb ilyen jellegű lehetőséget rejt a településünk, mint amit eddig sikerült
kiaknáznunk. Éppen ezért fontosnak tartom
és munkámmal ahhoz szeretnék hozzájárulni, hogy Kunfehértón olyan turisztikai fejlesztések valósuljanak meg, melyek
vonzók lehetnek a községünkbe látogató
vendégek számára.
Természetközeli emberként élem az életem, édesapám vadász és halászember volt, így a víz és az erdő szeretete egész életemben elkísért. Éppen ezért
ezen területeknek a fejlesztéséért kiváltképp tenni szeretnék. Szeretném elősegíteni, hogy a legnagyobb civil szervezetekkel, a horgászegyesülettel és a Vadásztársasággal szoros
és jó kapcsolata legyen a mindenkori
településvezetésnek. A horgászturizmust és vadászturizmust úgy kell fejleszteni, hogy annak pozitív hatásait a helyi horgászok és vadászok is érezzék
és a község fejlődését is szolgálja. Gyermekkorom
óta foglalkozom méhészettel, így a mezőgazdaságból élők problémáit is jól ismerem, a kunfehértói
termelők gondjainak megoldásáért is szeretnék dolgozni.
Aki ismer, tudja: nemzeti érzelmű ember vagyok.
Éppen ezért fontos számomra a nemzeti
identitás erősítése minden generációban,
szeretném, ha minél több nemzeti ünnepre,
évfordulóra emlékeznénk településünkön,
ezen események minél színvonalasabb és
szélesebb körben való megtartását fogom
szorgalmazni képviselőként is. Kunfehértó az otthonom, itt élek, tenni szeretnék
településünkért, ehhez kérem az Önök
támogatását!
Ragadics Ferenc képviselőjelölt

Kunfehértón
születtem és
nevelkedtem,
mindenem a
falu, a közösségért
való
tenni akarást
pedig valódi
tettekre akartam váltani: a
fő motivációt
ez adta, hogy
induljak a választáson. 2014 óta Kunfehértói Önkormányzatban azon dolgozom, hogy
településünk minél élhetőbb, prosperálóbb,
vonzóbb, barátságosabb legyen a gyermekek,
a családok, az idősek, vagyis minden polgára, és a településünkre látogatók számára is.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az elmúlt öt évben szerepet vállalhattam a falu vezetésében, munkámmal hozzájárulhattam a
fejlődéséhez, eredményességének a növeléséhez. A vállalásaimat tartottam és most is tartom, és bátran állok a jövő kihívásai előtt.
Kunfehértó azon szerencsés települések közé tartozik, ahol a születések száma évről-évre emelkedik. A lakosságszám növekszik, új
utcák népesedtek be, új lakóházak épültek,
új családok választották otthonuknak Kunfehértót, és itt telepedtek le. Az ebben való
munkálkodás a legfőbb motiváció, és ez adhat
lendületet a folytatáshoz is. Szeretem a kihívásokat és a kemény munkát, amelyben elsősorban a családom, közvetlen munkatársaim
és képviselőtársaim támogatására számíthatok. Az elmúlt évek talán legkiemelkedőbb
sikere a belterületi kerékpárút megépülése,
amely már több mint 40 éves igénye volt a településnek. Van jövőképünk, a falu fiatalodik,
friss házasok költöznek a településre, és egyre több gyermek születik. Kunfehértón már
évek óta nincsen munkanélküliség, 100%-os
a foglalkoztatás, sőt, több vidéki településről
járnak dolgozni a fehértói munkahelyekre.
Egyik nagy célkitűzésem, hogy a településünk lakosaival karöltve visszahozzuk Kunfehértó turisztikai vonzerejét és tovább fejleszszük a fürdőt, amely a legnagyobb kincsünk.
Másik nagy cél, hogy a falu belterületi útjai
megújulhassanak, valamint, hogy a szomszédos települések – Kiskunhalas-Kunfehértó-Jánoshalma – közötti kerékpárút végre
megépüljön. Ez sokat segít majd a tófürdő látogatottságának a növelésében is.
Ha a továbbiakban is bizalmat szavaznak
a fehértóiak, folytatom a megkezdett munkát, az elmúlt évek tapasztalatait és kapcsolatait hasznosítva, hogy minden korosztály és
persze a vendégeink is valóban jól érezhessék
magukat Kunfehértón.

Katus
Károly vagyok,
49 éves. Több
mint negyedévszázada élek
Kunfehértón.
Itt alapítottam
családot,
itt
építettem fel
az otthonom,
ide születtek
gyermekeim.
Pedagógusi, rendvédelmi és teológiai diplomával rendelkezem, továbbá erdészeti, és
több építőipari középfokú alapszakmával vérteztem fel magam az elmúlt évtizedekben.
Az 1988-ban kezdődő szakmai életpályámat
döntően a haza fegyveres szolgálata, s kiegészítésként a pedagógusi feladatok ölelték át.
2011. évtől civil polgárként dolgozom.
Több éves mélyépítőipari, külszíni bányászati, útépítési, inerthulladék újrahasznosítási, környezetvédelmi szakmai jártasságot
szereztem, továbbá társasági cégvezetői tapasztalatra tettem szert.
Találkozhattak velem az elmúlt években a
Kunfehértói Általános Iskolában és az óvodában is, ahol hittantanárként dolgoztam.
Társadalmi munkában hagyományőrző és
kulturális egyesületek, értékmentő kezdeményezések munkáját segítem hosszabb ideje.
Több mint két évtizede veszek részt országos fegyveres és rendvédelmi érdekképviseleti, szakszervezeti munkában.
Jelenleg családi kisvállalkozásunkba segítek
be munkámmal, ott hasznosítom elméleti és
gyakorlati szakmai tapasztalataimat.
Jövendőbeli független önkormányzati képviselőként az alábbi kunfehértói ügyek és célok
mellett szeretnék kiállni, megvalósításukért
küzdeni, s együttműködni jó szándékú emberekkel, végül támogatni azt a polgármestert,
aki ezeket az értékeket magáénak tudja, s azokat tettekben akarja megvalósítani:
I. Kunfehértói turizmus élénkítése.
II. Járhatóbb utakat a kunfehértói embereknek és vendégeinknek!
III. Kunfehértói művelődési, kulturális és
hagyományőrző tevékenység támogatása.
IV. Becsüljük meg a kunfehértói
embereket!
V. „…hogy jobb legyen Kunfehértón
élni…”
VI. Kunfehértói munkahelyteremtő, egyben
termelő-szolgáltató készségek fejlesztése.
A
képviselői
programom
részleteit
a
Kunfehértó
szeretlek
Facebook
oldalamon
találhatják
meg.
https://www.facebook.com/kunfeherto/
Tisztelettel: Katus Károly
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szalai lászló
független önkormányzati
képviselőjelölt

fazekas csaba
független önkormányzati
képviselőjelölt

BEMUTATKOZÁS
1981-ben
születtem Kiskunhalason,
tősgyökeres
kunfehértóiként közel 38
éve tölti ki mindennapjaimat a
falu. 2010-ben
Keszthelyen
diplomáztam
agrármenedzser szakon. Feleségemmel és két
kisfiammal Kunfehértó külterületén Erdőszélen van az otthonunk, itt vannak a vállalkozásaink is. Büszke vagyok rá, hogy már több éve
dolgozhatok Kunfehértó fejlődéséért, ugyanis korábban alpolgármesterként, jelenleg pedig
már két ciklus óta képviselőként is koordinálom és segítem településünk zavartalan és eredményes működését.
PROGRAMOM
Hagyományteremtés, fejlődés, kulturális terjeszkedés és mérhetetlen büszkeség – képviselői ciklusom alatt ezeket bátran ígérhetem és
örömmel valósítanám meg.
Amennyiben képviselőként lehetőséget kapok
egy újabb cikluson keresztül, hogy Kunfehértót
képviseljem, minden erőmmel azon leszek, hogy
a falu még vonzóbbá váljon az itt élő családok és
az ide érkezni vágyó turisták számára.
Első és legfontosabb célkitűzésem a tópart
környezetének modernizálása. A nyári időszak
bizonyos ciklusaiban erős ugyan a turizmus, de
én szeretném, ha egész évben egységesen virágzó lenne. A büfésor korszerűsítése, vízi játszótér
kialakítása, szálláshelyek bővítése (sport táborok, osztálykirándulások) egyaránt szerepelnek
a terveim között. Fontosnak érzem, hogy a családokra való fókuszálás még nagyobb hangsúlyt
kapjon az elkövetkezendő időkben.
További célom, hogy az Erdőszélen lakók
komfortérzetét tovább növeljem, javítsam. A
jövőben egy játszótér, valamint egy focipálya
kialakítása is a terveim között szerepel.
A közlekedés minőségének fejlesztése is lényeges kérdés, ami ráadásul megoldásra vár.
Vállalom, hogy minden követ megmozgatok a
bel- és külterületi utak rendbetételéért. Új parkolóhelyek kiépítését is szorgalmazom, többek
között az Óvodánál – a szülők és a dolgozók zavartalan érkezéséhez-távozásához.
A falu marketingjének is új irányt szánok.
Szeretném, ha a weblapunk, a Facebook oldalunk, valamint az ikonikusnak számító Kunfehértói Kalauzunk is megújulna, új csomagolásba kerülne. A megfelelő forma, kommunikáció
és tartalom megtalálásával nem csak a falubeli hírek gördülékeny áramlását segítjük, hanem
falunk országon belüli megítélését is.
Kíváncsi és tettre kész vagyok a jövőt illetően. Ha Ön is úgy gondolja, hogy velem tartana
Kunfehértó fejlődésének izgalmas útján, akkor
októberben számítok az Ön szavazatára is!
Tisztelettel: Szalai László

Tisztelt
Kunfehértói
Választópolgárok!
Engedjék
meg, hogy bemutatkozzak.
Fazekas Csaba
vagyok 1976ban születtem
Kiskunhalason. Kunfehértóra 2001-ben első gyermekem születésekor költöztem, de gyermekkorom óta fontos
helyet töltött be a szívemben a település, és
azóta próbálok hasznos tagja lenni a közösségnek. A teljesség igénye nélkül néhány példát engedjenek meg.
* Grillsütő Verseny és Fesztivál megszervezése, lebonyolítása.
* Település rendezvényein aktív részvétel. Falunapi, Szüreti napi főzések,
„Kunfehértor”.
* Bálok szervezésének támogatása, előadásokban aktív részvétel.
* Amatőr sport támogatása, ingyenes edzések tartása.
Úgy gondoltam a jövőben nem csak, közvetve hanem közvetlenül is szeretnék a település fejlődésért tenni, így képviselőjelöltként indulok a helyi önkormányzati
választáson. Indulásom nem politikai jellegű, pusztán a tenni akarás áll a hátterében.
Ha megtisztelnek bizalmukkal a jövőben
azon fogok dolgozni, hogy Kunfehértó egy
nagy összetartó közösség legyen. Az eddig elindult és a jövőbeli fejlesztéseket, programokat
munkámmal, szervezőkészségemmel, kapcsolataimmal, tapasztalataim felhasználva szeretném támogatni, esetleg tovább fejleszteni.
Fontosnak tartom a település jövője
szempontjából:
* a tópart és az üdülőterület további
fejlesztését,
* új tematikus programok szervezését minden korosztály számára,
* a fürdővendégek számának növelését célzó fejlesztéseket,
* a település és az üdülőterület úthálózatának fejlesztését,
* a lakosság részére szervezett rendezvények továbbfejlesztését,
* az amatőr sport támogatását.
Képviselőként legjobb tudásom szerint fogok tevékenykedni és mindent megteszek
annak érdekében, hogy munkámmal megköszönjem a belém fektetett bizalmat.
Köszönettel,
Fazekas Csaba
Független képviselőjelölt
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Önkormányzati
hírek
2019. szeptember 25-én tartották meg a
2014-2019-es önkormányzati ciklus utolsó
testületi ülését. A képviselők döntése alapján
Kunfehértó Község Önkormányzata a Magyar Falu program keretében meghirdetett
több alprogramra is benyújtja pályázatát. Így
támogatást szeretnének nyerni a Kunfehértói Közösségi Színtér végső felújítási munkálataira, az Óvoda udvarának felújítására, útfelújításra, a temető felújítására, közterületek
karbantartására használható eszközök beszerzésére, valamint iskolabusz beszerzésére.
A belterületi kerékpár építését megvalósító
TOP-3.1.1-16-BK1-2017-00015 számú pályázat lebonyolításához szükséges vállalkozói szerződések megkötése után 2.910.689
forint költségmegtakarítás keletkezett,
amelyből a képviselők döntése után utcabútorok kerülnek majd kihelyezésre a kerékpárút nyomvonalán. Így telepítésre fog kerülni 16 db kerékpártámasz, 10 db kültéri
pad, 8 db szemetes és 2 db ivókút.
A képviselők az ülésen elfogadták a szociális tűzifa támogatás nyújtásához szükséges
rendeletet, melynek keretében idén 100 m3
keménylombos tűzifát tudnak kiosztani a rászorulóknak, továbbá a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról is döntöttek.
Ezen kívül a képviselő-testület elfogadta a
Fehértó Non-profit Kft. 2019. évi turisztikai, valamint szakmai és pénzügyi tájékoztatóját, a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évére vonatkozó
munkatervét, továbbá a Halasi Többcélú
Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. ■
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www.kunfeherto.hu

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
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Újabb elismerésben
részesült Mészáros Blanka
Idén negyvenedik alkalommal
adta át a Színházi Kritikusok
Céhe az előző évad kiemelkedő
színházi teljesítményeit elismerő Színikritikusok Díját. Mészáros Blankát, a budapesti Katona
József Színház művészét a Jeanne d’Arc – a jelenidő vitrinében
nyújtott alakításáért a legjobb
női főszereplő díjával jutalmazták. A díjátadón huszonkét színikritikus voksolása alapján, tizenöt kategóriában értékelték a
2018/2019-es színházi évad legjobb teljesítményeit.
A kunfehértói származású színésznő a Színház- és Filmművészeti Egyetem elvégzése óta sikert
sikerre halmoz. Tavaly nyáron
például a Szegedi Szabadtéri Játékokon ő játszotta a Rómeó és

Köszöntő

Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat születésnapjuk alkalmából.
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!
KÖSZÖNTJÜK

Júlia című darab női főszerepét.
Huszonnyolc évesen magáénak
tudhat már Soós Imre-, Máthé Erzsi- és Junior Prima díjat is. Emellett idén nyáron ő vehette át a Pécsi Országos Színházi Találkozó,
a POSZT legjobb 30 év alatti női
színészének járó díjat is.
Színházi szerepei mellett több
játékfilmben is láthatta már a
közönség. Szívből gratulálunk! ■
(forrás: baon.hu, fotó: Dömölky Dániel, Katona József Színház)

Catch & Filézz! – 2019:
vízpart, halászlé, barátok

2019. szeptember 28-án rendeztük meg a Catch & Filézz! – Feeder
kupa és halászléfőző csapatversenyünket a kunfehértói Tófürdő területén.
19 csapat nevezett be, a horgászversenyen 38 fő kutatta a megfelelő csalit, míg mögöttük 19 szakács ügyködött serényen. A verseny kuriózuma
– amit nagyon szerettek a résztvevők
idén is – az éppen az, hogy egy horgászversenybe ágyazott főzőverseny
és családi/baráti összejövetel is egyben! Kitűnő volt a hangulat, finom a
halászlé, és azért halat is fogtak a srácok (és hölgyek).
Az első helyet a Darányi Zsuzsanna,
Csatári László, Faragó László alkotta
csapat szerezte meg a Burai Zoltán,
Szabó Gyula, Katus Viktor alkotta
trió előtt, a harmadik helyre Gazsó
Endre és Tóth Norbert futott be megtámogatva Gazsó András halászlevé-
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vel. Gratulálunk!
A
rendezvényen részt vett
Bányai Gábor,
a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte: szükség van
ilyen közösségi rendezvényekre: nagy érték
ez manapság ahol vízpart van, ahol napsütés van,
ahol finom ételek és jó barátok vesznek körül! A díjakat képviselő úr, és
a BÁCSHOSZ elnökségének tagja,
Hídvégi Attila adta át a csapatoknak.
A zsűri nehéz feladatát Sós Dezső,
életmű díjjal kitüntetett mesterszakács, és Hári Tibor, Sobri kupa győztes halfőző látták el idén (is).
A Kunfehértói ELŐRE HE vezetősége nevében köszönöm a Szent
László Határrendész Közhasznú
Egyesületnek, és a BÁCSHOSZ-nak
a támogatást, valamint mindenkinek,
aki segített, aki közreműködött.
Köszönöm a csapatoknak a készülődést, a lelkesedést, többen már szombaton beneveztek a jövő évire is. Ha
jól alakulnak közös dolgaink, akkor
jövőre egy még érdekesebb, még színvonalasabb rendezvénnyel várunk Titeket a vízparton. KÖSZÖNJÜK! ■
Sarok Krisztián

Huszár Jánosnét
a Rákóczi u. 9-ben,
aki szeptember 1-én
ünnepelte 83.

Lakos Benőnét
az Óvoda u. 2-ben,
aki szeptember 10-én
ünnepelte 94.

Tegzes Károlyt
a Rózsa u. 2-ben,
aki szeptember 2-án
ünnepelte 85.

Jónás Vencelt
az Arany János u. 10-ben,
aki szeptember 11-én
ünnepelte 87.

Csatári Károlyt
a Rákóczi u. 4-ben,
aki szeptember 7-én
ünnepelte 82.

László Jánosnét
a III. körzet tanya 9-ben,
aki szeptember 11-én
ünnepelte 83.

Kecskés Antalnét
a Jókai u. 45-ben,
aki szeptember 9-én
ünnepelte 88.

Pintér Károlynét
a IV. körzet tanya 21-ben,
aki szeptember 18-án
ünnepelte 84.

Czifra Józsefnét
a Kinizsi u. 10-ben,
aki szeptember 10-én
ünnepelte 87.

Csatári Sándornét
az Ady E. u. 12-ben,
aki szeptember 20-án
ünnepelte 89.

Kis Istvánt
a Kossuth u. 12-ben,
aki szeptember 10-én
ünnepelte 83.

Pintér Józsefnét
a Rákóczi u. 7-ben,
aki szeptember 22-én
ünnepelte 84.

Józsa Margitot
a Petőfi u. 47-ben,
aki szeptember 29-én
ünnepelte 81.

születésnapját.

Anyakönyvi Hírek
Elhunyt:

István Lászlóné (1937)
Rácz Sándorné (1946)
Bakos Lászlóné (1941)
Csillag Pálné (1933)
Tüske Mihály (1929)
Őszinte részvétünk!

Búcsú a „Mamától”

Mama, ez így még jobban fáj. Évfordulónk jubileumi napján,
ötvenyolc együtt töltött év után férjedtől, fiadtól és unokádtól
búcsúztál el. Kívánjuk, hogy békében nyugodjál!
Bakos család
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Felújították az erdőszéli vasúti átkelőt

A MÁV FKG Kft. 2019. szeptember 23. és 27. között felújította az Erdőszél megállónál
található vasúti átkelőt. Az átalakítás az erdőszéli út közeljövőben megvalósuló aszfaltozása
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Szüret az óvodában
szép őszi napsütést. Örömmel láttuk vendégül a kis bölcsődéseket
is. Az óvónők a hagyományt erősítve, köténybe öltöztek. Különböző tevékenységekben vehettek
részt a gyermekek, többek között

A Mosolyvár Óvodában szeptember 18-án került megrendezésre a szüreti mulatság, az inmiatt volt indokolt. Az átépí- tézmény udvarán, kihasználva a
tés ideje alatt teljes útzárra volt
szükség, így az ott lakók és az
arra közlekedők egy másik úta szülőktől kapott szőlőprésekkel
vonalon tudták „Parcelt” meglehetőség volt kipróbálni a mustközelíteni. ■
készítést. A „munka gyümölcsét”
a gyermekek örömmel kóstolták,
ízlelték. A szüretet, és a mustkészítést közös táncokkal, alkalomhoz illő dalokkal ünnepeltük meg,
ami a gyerekeknek és az itt dolgozó felnőtteknek egyaránt örömére
szolgált. ■ Baráth Ferencné

Hüllők az iskolában

Bábszínház látogatta
meg az óvodát!
A Kunfehértói Általános Iskola tanulói Nagy
József segítségével két
napon keresztül bepillantást nyerhettek a
hüllők rejtélyes világába, illetve megismerkedhettek Magyarország
hegységalkotó kőzeteivel is. Ezen kívül színes,
különböző megmunkálású ásványok, különleges csigák és kagylók
képezték még a kiállítás
anyagát, melynek ideje alatt vásárlásra is volt
lehetőség. ■

Nagy élményben volt részük az óvodás gyermekeknek, ugyanis a
Mini Manó színház adott előadást szeptember 25-én, egy szüreti témájú mesével. Boldogan figyelték, hallgatták a műsort a gyerekek, érdeklődésüket legelőször a hatalmas háttérrajz keltette fel. A
hangulatot csak fokozta a zenei és a párbeszédes aláfestés. A mesélő bevonta a gyermekeket is, akik izgatottan vettek részt a darabban, mint szereplők. A látogatás zárását egy közös tánccal koronázták meg. ■ Baráth Ferencné

Szüreti Nap
Szőlő, must, bor és jókedv jellemezte a szeptember harmadik
hétvégéjén megtartott hagyományos szüreti rendezvényt.
Mint minden évben, idén is már
a reggeli órákban felpezsdült az
élet az Erdei Ferenc téren, ugyanis ilyenkor a programok hagyományosan a Szüreti Napi futóver-
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senior kategóriáig. De nem csak a
futni vagy szurkolni érkezők érezhették jól magukat, ugyanis már a
délelőtti óráktól kezdve lehetőség
volt az ilyenkor szokásos népi játszóházat használni, később az íjászok is kitelepültek, de újdonságként pónilovaglásra is lehetőség
volt, míg az óvódapedagógusok
kézműves foglalkozással várták a
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Dr. Csábi Bettina nem csak a bemelegítést tartotta meg a Szüreti
Napon, hanem a futóversenyen és
a programokon is részt vett családjával. Másnap a közösségi oldalakon
így nyilatkozott a rendezvényünkről:
„... Én a bemelegítő tornát tartottam
a verseny előtt, aztán a kunfehértói
szüreti fesztivál összes játékát kipróbáltam a lányokkal, sorban álltam
kürtöskalácsért, lángosért, és minden másért, amivel a gyerekeim megbíztak. Annyira igazi falusi, szüreti hangulat volt lekvárkóstolóval, traktorfelvonulással, babgulyással, hogy meg is értem azokat, akik az ilyen helyeken akarják leélni az
egész életüket, ahol igazi közösségek vannak még.”
mányőrző Egyesület zenészei és
táncosai követték a színpadon,
akik egy nagyon pörgős és hangulatos műsort adtak, melynek végén a színpad előtt a közönséget

sennyel kezdődnek. Ám mielőtt
a lelkes kis sportolók nekiindultak volna a különböző távoknak,
bemelegítésre került sor. Mindezt
idén a „Mozogjunk Együtt” programsorozat keretében Dr. Csábi Bettina, 10-szeres profi küzdősport világbajnok tartotta meg
a futóknak. Ezután már ténylegesen megkezdődhettek a küzdelmek, összesen nyolc korosztályban, a legkisebbektől egészen a

kicsiket. Közben a Magyar Vöröskereszt helyi önkéntesei fáradatlanul sütötték az elmaradhatatlan
palacsintát, míg Fazekas Csaba és

Az Arany Kapu Zrt. jóvoltából idén is minden kunfehértói család kapott egy kis ládányi almát. Az ajándék gyümölcs átvételére
a Szüreti Napon volt lehetőség.

Sasvári Gábor az ebédre meghirdetett babgulyást főzték. De idén
sem maradt ki az őszi termények
kiállítása, a látványpréselés és a
mezőgazdasági gépkiállítás sem.
Az ebédszünetet követően a traktorosok a felvonulásra indultak,
akik utasaikkal a falu szinte min-

den utcáját körbejárták, majd a
szüreti menet gyalogszerrel folytatódott, amelyhez ilyenkor szokásos módon a babakocsis felvonulás résztvevői is csatlakoztak.
A térre visszaérve kezdődtek
meg a színpadi programok: először az ovisok léptek fel, majd az
iskolások következtek. Két osztályprodukciót követően egy színvonalas néptánc előadást is láthattunk a helyi tanulóktól. Őket
a kiskunmajsai Mayossa Hagyo-

is bevonták a táncházba. Ezután
a leghíresebb magyar operettnóták csendültek fel a Csillag Musical Társulat művészeinek jóvoltából, majd a Bácsalmásról érkező
Zora tánccsoport mutatta be a

horvát nemzetiségi táncok szépségét. Ahogyan tavaly, úgy idén is a
helyi citerások vezették fel az est
sztárfellépőit, most MC Hawer
és Tekknőt. A két vidám énekest
lelkes közönség kísérte figyelemmel, akik nem voltak restek velük együtt mulatni. A záró műsort
követően a felfokozott hangulat
már a sátorban folytatódott, ahol
a Retro Feeling zenekar fiatal tagjai tartottak egy remek utcabálat
egészen hajnalig.
A szervezők köszönetet szeretnének mondani mindenkinek, akik
idejüket és energiájukat nem sajnálva munkájukkal járultak hozzá
a rendezvény sikeres lebonyolításához. ■ (fotók: Fekete Imre)

