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„A tó beállt, a tó türelmes,
bólint, ha a tél szól neki,
ám a patak nem engedelmes,
az fut, ha a fagy kergeti,
s mikor fehér inát harapják
a jég fogai, felkiált:
visszarengik ringó haragját
az aranyszemű vadlibák...”

Marsalkó Dávid
(Halott Pénz) interjú5

Fesztivál hírek4

Szívügyünk
Kunfehértó6

Őszi művészet- és 
meseterápia11

www.kunfeherto.hu

A program az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 sz.
„Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk.” –
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben elnevezésű
projekt keretében valósul meg.
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Adventi kézműves műhely GyertyAGyújtás Az iskolábAn 

Adventi hAnGverseny 

Adventi kirándulás
budApestre

December közepén kézmű-
ves foglalkozásra került sor a 
Közösségi Színtér és Könyv-
tárban. A kreatív délutá-
non gyermekek és felnőttek 
is egyaránt részt vehettek.  
A kisebbek a Könyv-
tár dolgozóinak se-
gítségével alkothattak 
különböző karácsonyi 
dekorációkat, valamint 
karácsonyfadíszeket. 
De akik már úgy érez-
ték, hogy eleget kéz-
műveskedtek, azoknak 
játékokkal és mesével 

készültek a szervezők.  
A felnőttek pedig ad-
venti koszorú vagy 
grincsfa készítése 
közül választhattak. 
Ebben Kocsi Barbi, a 
kiskunhalasi Kreatív 
Tündér bolt vezető-
je volt segítségükre. 

Barbi instrukciói alapján rend-
kívül szép alkotások születtek.  
A délután meleg tea, mézes-
kalács és kellemes karácsonyi 
zenék kíséretében telt remek  
hangulatban. ■

Változatos, élményekkel teli kirán-
dulást tartogatott 2019. decem-
ber 5-e a felső tagozatos tanulók 
számára, akik ezen a napon Bu-
dapestre utaztak. Először a Parla-
mentbe mentek, majd a Grincs-fil-
met nézték meg a Lurdy Házban, 
melynek végén mikuláscsomagot 
kaptak. Délután a havas lépcső-
kön a Halászbástyára mentek fel, 

majd elsétáltak a Budai várig, a 
Mátyás kúthoz. Itt közben egy őr-
ségváltást is láthattak. Útjuk vég-
állomása a Szent István Bazilika 
körüli adventi vásár volt. Kötetlen 
sétálással élvezhették a szebbnél 
szebb kézműves alkotásokat, sü-
teményeket és a hagyományos 
vásári ételeket, de néhányan még 
korcsolyáztak is. ■

Régi szokás az iskolában, hogy 
az adventi ünnepkör alatt hét-
ről-hétre más osztályok gyújt-
ják meg a gyertyát az intéz-
mény adventi koszorúján.  
A tanulók ilyenkor, a karácso-
nyi készülődés jegyében, rö-
vid zenés-verses műsorral is  
készülnek. ■

December 6-án hagyományterem-
tő jelleggel rendezte meg a Fehértó 
Non-profit Kft. az adventi hang-
versenyt a kunfehértói templom-
ban. A komolyzenei előadáson a 
Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói, valamint pedagó-
gusai működtek közre. A műsor-
ban láthattunk fuvolát, hegedűt, 
szaxofont, valamint furulyát is, és 

többek között felcsendült 
Mendelssohn Andantéja, 
Johann Sebastian Bach 
Menüettje és Moszurgsz-
kij Könnycseppje is. Ezen 
kívül a magyar karácso-
nyi énekek legjava is sorra 
került, így a Mennyből az 
Angyal, a Pásztorok, pász-

torok és az Ó gyönyörű szép is. A 
produkciók mindegyikét zongo-
rakíséret egészítette ki. Végezetül 
a Csendes éj szólalt meg, amelyet 
a fellépők a közönséggel együtt 
énekeltek el. A hangversennyel 
sikerült igazán ünnepélyessé ten-
ni a karácsonyvárás időszakát és 
a résztvevők meghitt hangulatban 
térhettek haza. ■

2019-ben is meghirdetésre került 
a karácsonyi cipősdoboz akció te-
lepülésünkön. 
Örömteli hír, hogy az eddigiekhez 
képest most gyűlt össze a legtöbb 
cipősdobozba összekészített aján-
dékcsomag, telis-tele különbö-
ző finomságokkal és játékokkal. 
A felajánlásoknak köszönhető-
en 24 kisgyermek arcára sikerült 
mosolyt csalni december 18-án. 
Az ajándékokat Kovács Mária, a 
helyi Vöröskereszt elnöke és Vajda 
Barbi adtá át a kunfehértói Könyv-
tárban.
Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni minden dobozzal készülő 
lakosnak, hogy segítettek szebbé 
tenni sok gyermek karácsonyát. 

De külön köszönet jár Vajda Bar-
binak, aki egymagában 12 dobozt 
állított össze. Ő minden alkalom-
mal szívén viseli az ügyet, és egész 
évben gyűjtögeti az ilyenkor ci-
pősdobozba kerülő ajándékokat. ■

Cipősdoboz AkCió 
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kAráCsonyi ének 

kerékpáros proGrAm 

sportpArk létesül
kunfehértón

meGújultAk A színtér termei 

bAbAmAsszázs tAnfolyAm 

Az év utolsó tanítási napján a 
Kunfehértói Általános Iskola 
tanulóinak köszönhetően gyö-
nyörű karácsonyi dalok csen-
dültek fel a község központjá-
ban felállított adventi koszorú 
mellett. A dalok mellé tea és 
mézeskalács járt. ■

Kunfehértó Község Ön-
kormányzata a TOP-3.1.1-
16-2017-00015 kódszámú 
pályázat keretén belül 
nyert támogatást a belte-
rületi kerékpárút megépí-
tésére. A projekt során 
szemléletformáló prog-
ram megvalósítására is 
sor került, melynek célja 
a kerékpáros közlekedés 
népszerűsítése, valamint 
a biztonságos közleke-
dés alapjainak elsajátítása volt. 
A kampány során többek között 
lehetőség volt kvízjáték kitöltésére 
értékes nyereményekért, továb-
bá az általános iskolások előadást 
hallgathattak meg a kerékpározás 
pozitív élettani hatásairól, vala-
mint a kerékpározáshoz szükséges 
kötelező és ajánlott felszerelések-

ről. Ezen kívül egy rövid KRESZ 
oktatást kaptak, mielőtt élesben is 
kipróbálták a közlekedési szituáci-
ókat az akadálypályán, míg végül a 
kerékpáros közlekedéshez szüksé-
ges eszközöket és szemléletformá-
ló kiadványokat is vihettek haza a 
résztvevők. ■
Ficsórné Sáfár Anett

Egy korábban beadott pályáza-
tunk került át tavaly év végén a 
Magyar Falu Programba, s ezáltal 
vált támogatottá. Községünk egy 
„A” típusú sportpark létesítésére 

kapott finanszírozást, 
amely minimálisan 5 
eszköz telepítését je-
lenti, minimum 40 m2 
alapterületen. A sport- 
eszközök tolódzko-
dásra, húzódzkodásra, 
has- és hátizom erő-
sítő gyakorlatokra és 
fekvőtámasz gyakor-

latokra lesznek majd alkalmasak.  
A kivitelezés várhatóan ta-
vasszal fog zajlani és a terve-
zett helyszín az Erdei Ferenc  
tér lesz. ■

illusztráció

A Fehértó Non-profit Kft. átformál-
ta a Közösségi Színtér és Könyvtár 
emeleti termeinek funkcióit. Ennek 
köszönhetően kialakításra került 
egy állandó Baba-Mama Klub, il-
letve egy univerzális konferenciate-
rem, ahol különböző tanfolyamok, 
kurzusok, alkotókörök, fórumok és 

ügyfélszolgálat tud majd működni. 
Az előadások, vetítések és egyéb 
események pedig, ahogy eddig is, 
a rendezvényteremben kerülnek 
majd megtartásra. De előfordul 
az is, hogy Közösségi Színtér és 
Könyvtár szervezésében más hely-
színeken is lesznek programok. ■

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00082 
kódszámú pályázat keretében 
támogatott thai babamasszázs 
tanfolyam indult Kunfehértón de-
cemberben. A thai babamasszázs a 
felnőtt thai masszázsból alakult ki, 
melyet elsősorban szárazon, olaj 
nélkül végzünk. 
A babamasszázs több mint kikap-
csolódás. Jótékony hatásai nem 
csak a babára, de az édesanyára és 
az édesapára is vannak. Az érin-
téssel szorosabbá válik a kötődés, 
javul a kommunikáció, valamint 
a masszázs oldja a feszültséget 
az alany és a masszőr részéről is. 
Ezen kívül segíti a baba immun-
rendszerének működését, és hoz-
zájárul a megfelelő testi és lelki 
fejlődéshez is. Továbbá serkenti 
az izomrendszer működését, va-
lamint ellazítja az ízületeket és az 
izmokat. De néhány csecsemőkori 
problémára is megoldást jelenthet 
a masszázs, így a fogzásra, a hasfá-
jásra és a székrekedésre is.  Végül, 
de nem utolsó sorban hozzájárul a 
nyugodt alváshoz. 

Hogy mikortól kezdhetjük el a 
babamasszázst? Korhatár lénye-
gében nincs. A köldök leesése 
után már bizonyos gyakorlatokat 
elkezdhetünk a babán. Minél ko-
rábban kezdjük el, annál hama-
rabb szokik hozzá a pici, és annál 
korábban érvényesülhetnek a 
masszázs jótékony hatásai. Na-
gyobb gyerekekkel egyébként, a 
korukból és mozgásuk fejlettségi 
szintjéből adódóan, már nehe-
zebb a gyakorlatokat kivitelezni. 
A tanfolyami alkalmak során be-
mutatásra kerültek a gyakorlatok, 
és próbáltuk helyesen elsajátítani 
azokat, hogy aztán a masszázst 
mindenki otthon is folytathassa. 
Idén újabb kurzusokat terve-
zünk, várhatóan a tavasz folya-
mán, ahova nem csak kisgyer-
mekes szülők és leendő szülők 
jelentkezhetnek, hanem bárki 
(pl. nagyszülő, nagynéni, nagy-
bácsi), aki szeretné elsajátítani 
ezeket a nagyon egyszerű fogá-
sokat. ■
Sarok Zsófia
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fesztivál hírekA futás eGy őszinte, nyílt doloG...

Nagy a mozgolódás a Fehér-
tone Fesztivál háza táján. 
a szervezők nem tétlenked-
tek ősszel, ilyenkor is akadt 
már bőven dolguk. ahogy az 
aktuális fesztivál véget 
ér, a záróértekezle-
tet követően már 
a következő évi-
re kell koncent-
rálni. 

Minden évben az 
aktuális tapasztalatok 
levonása és az évértékelés 
után kezdődnek meg a következő 
fesztivál szervezési munkálatai. 
Ilyenkorra már javában zajlanak a 
fellépők menedzsmentjével törté-
nő egyeztetések. A szervezők igye-
keznek idén is színes programmal 
előrukkolni, köztük több újdon-
sággal is. A program nagy része 
már összeállt, a szerződéskötések 
folyamatosak. Így hamarosan nyil-
vánosságra kerülhetnek az első ne-
vek is. Emellett a szolgáltatókkal is 
felvették már a kapcsolatot, hiszen 
ez is fontos része a fesztiválnak. 
De az ilyenkor szokásos előkészí-
tő tevékenység mellett még egy 
fontos lépésről kell beszámolni. 
Az ősz jobbára a saját webáru-
ház felépítésével és beindításával 

telt, melynek eredményeképpen 
november végén már a fesztivál 
saját felületén kezdődött meg a 
jegyárusítás. Innentől már kizá-
rólag a fehertoneshop.hu oldalon 

lehet hozzájutni a bérlethez 
vagy a napijegyekhez. 

Nagy lépés volt ez, 
hiszen sok, a kun-
fehértóinál na-
gyobb fesztiválnak 
sincs még saját 

jegyértékesítő fe-
lülete. Mindennek a 

szakmai jelentősége mel-
lett más előnyei is vannak: a saját 

jegyárusító honlapnak köszönhe-
tően egyszerűbben lehet kezelni a 
rendeléseket, és az személyre sza-
bottabb tud lenni.
Ezen kívül még egy újdonságot 
tartogatott az év vége. Ugyan-
is a Fehértone most először 
jelentkezett hivatalos össze-
foglaló rövidfilmmel (úgyne-
vezett aftermovie-val), amely 
a fesztivál online felületeinek 
mindegyikén (facebook, instag-
ram, youtube) megtekinthető.  
A videó képsorainak köszönhe-
tően újra át lehet élni a fesztivál 
hangulatát; visszaemlékezhetünk 
a felejthetetlen bulikra és a leg-
jobb pillanatokra. ■

Jól siKerült az első aKció

Második éve, hogy a Fehértone Fesztivál Black Friday* alkalmával indítja el 
a következő évi jegyértékesítést. A fekete péntek alkalmából tartott hétvé-
gi akció során november végén több mint 500 bérlet talált gazdára, ami a 
korábbi évekhez képest is magas számot jelent, és mindez azt jelenti, hogy 
évről-évre többen veszik meg korán a jegyüket. Az emberek már bíznak a 
fesztiválban, annak minőségében és színvonalában, ugyanis egyetlen egy 
bejelentett fellépő és egyéb információ nélkül is érdemesnek tartják már 
ősszel megvenni a következő évi bérletet. 
A jegyárusítás azóta is folyamatos, a további jegyárak a következőképpen 
alakulnak:

2020. január 1. - 2020. március 31. – bérlet: 11.490 Ft, napijegy: 4.490 Ft
2020. április 1. - 2020. július 12. – bérlet: 13.490 Ft, napijegy: 4.990 Ft
2020. július 13-tól és a helyszínen – bérlet: 14.990 Ft, napijegy: 5.490 Ft

*A „Black Friday” egy, az Egyesült Államokból származó kifejezés, amely a 
hálaadást követő péntek elnevezése. Hagyományosan ez a nap az ottani 
karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. Az utóbbi években a magyarországi 
kereskedelemben is egyre többen akcióznak ennek keretében.

...ezért is szeretem. Amennyi 
munkát beleteszünk, annyit és 
csak is annyit tudunk kivenni be-
lőle. Nincs mellébeszélés, kifogás 
keresés, másra mutogatás. Futás 
van és pont. Csalni, sumákolni, 
teljesen felesleges; azaz lehet, de az 
kőkeményen visszaüt. Nem kicsit, 
nagyon. 
Persze azért nem ennyire véresen 
komoly ez a hobbim, de rettentő 
sok dologra megtanít, mint a leg-
több sport vagy a legtöbb hobbi, 
amit valaki szívvel, lélekkel űz, 
élvez, művel. Mert úgy érdemes, 
és csakis úgy: némi hittel, egy 
kevés fanatizmussal, de rengeteg 
örömmel. Mert ez a lényeg, hogy 
örömet és kikapcsolódást adjon, 
egészséget okozzon és nem utolsó 
sorban példát mutasson. Példát ki-
tartásból, küzdeni tudásból, aka-
ratból, koncentrációból, mono-
tonitástűrésből és a komfortzóna 
elhagyásából.
Mert a lényeg az út, amit végig-
jár az ember: az út, ami maga 
a cél…. Valójában mindegy 
mi az az út, futás vagy egy sál 
megkötése, tánc vagy olvasás.  
Nem a cél a fontos, hanem az odáig 
vezető út. Mert nem a cél szentesí-
teni az eszközt. Ez tévedés. Az esz-
köznek kell szentesíteni a célt. És az 
életre ez pontosan így igaz.
Nem bonyolult dolog ez a futás, 
ez az egyik legegyszerűbb és leg-
olcsóbb sport. Csak láb és fej kell 
hozzá, semmi több. De abból nem 

árt elég erős, és főleg fejből: ott sok 
minden eldől, mint ahogy az élet-
ben is.

Számomra sok sikert hozott a 2019-
es év, kitűzött céljaimat (maraton 
egyéni csúcs, félmaraton egyéni 
csúcs és Ironman 11:00:00 alatti 
idő) egy kivétellel elértem, de ami 
késik nem múlik, nem szalad el.
Ami talán fontos még ha apró-
ságnak tűnő dolog is, de büszkén 
mondhatom hogy mindenhol 
hangosan bemondják hogy Kun-
fehértó. Szóval csak azt mondom 
Kunfehértó, hogy mozduljon meg 
mindenki, álljon fel a telefon mel-
lől, a tv elől, és ha csak sétabottal 
vagy kerékpárral, élete párjával 
vagy éppen kutyával, de rójuk a 
kilométereket, járjuk be falunkat 
és környékét, menjünk végig a 
bicikliúton, kerüljük meg a tavat 
napi kétszer. A lényeg, hogy in-
duljunk el. Mert magunkért azt 
hiszem megéri. ■
Patocskai Tamás

2019 eredményei számokban: 

2019. január 19., Kecskemét - Violin Maraton, félmaraton: 2. hely (280 induló)
2019. április 7., Baja - Kikelet Félmaraton: abszolút 4. hely, kategória 2. hely (390 induló)
2019. április 20., Hódmezővásárhely - Hód-Futófesztivál, félmaraton:  abszolút  2. hely, 
kategória 1. hely (280 induló)
2019. június 16., Szeged - Szeged Maraton, 30 km: 1. hely (230 induló)
2019. augusztus. 10., Nagyatád  - eXtremeMan (Ironman triatlon verseny): 227. hely 
(680 induló)
2019. szeptember 6., Kiskunhalas - Szüreti futóverseny:  abszolút 2. hely, kategória 1. hely
2019. szeptember 29., Budapest - Spar Budapest Maraton Fesztivál, maraton: abszolút 17. 
hely, kategória 1.hely (5300 induló) + egyéni csúcs - 2:54:28
2019. november 9., Ópusztaszer - Tök-Jó Félmaraton: abszolút 1. hely (160 induló) 
2019. november 17., Siófok - K&H mozdulj! Balaton, félmaraton: abszolút 6. hely, kategó-
ria 2. hely (3200 induló) + egyéni csúcs 1:18:23

gergely zakany photography
http://gergelyzakany.com
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sokszor az ember feladná, de igenis küzdeni kell

tekintsünk vissza a tavalyi év legnagyobb bulijára egy interjú 
keretében, amely még a 2019-es Fehértone Fesztivál alkalmával 
készült a halott pénz frontemberével.

Elröppent másfél évtized.  
A Halott Pénz 15 éves lett. 
Most már zenekarral jöttél. 
Így lett kerek egész ez a pro-
dukció? 

Abszolút, 2013-ban formálódott 
át zenekarrá ez az egész. Előtte volt 
egy rövid időszak, amikor élőben, 
live actos formában léptünk fel. 
Akkor például már Venom is ott 
volt, mint DJ, Márk pedig énekelt 
a koncerteken. Ahogy említetted, 
elrepült, de azért egy hosszú utat 
ölel fel ez a 15 év. Elég sok minden 
történt ez idő alatt. Azt gondolom, 
hogy az egész Halott Pénz mostani 
sikereinél a legfontosabb tényező 
az volt, hogy egyszemélyes pro-
dukcióból zenekarrá alakult. Ez 
kulcsfontosságú volt szerintem. 

A fesztiválszezon a legsű-
rűbb időszak számotokra. 
Vannak kedvenc helyek? 

Az az igazság, hogy nagyon sze-
rencsések vagyunk ilyen szem-
pontból, nagyon sok helyen meg-
fordulunk az országban, elég sok 
fesztiválon is. Nehezen tudnám 
azt mondani, hogy akkor most 
csak ezek a kedvencek. Számos 
fesztivált szeretünk. Kicsit extrább 
kapcsolat fűz minket a VOLT Fesz-
tiválhoz az Emlékszem, Sopronban 
miatt, illetve a 2019-esen volt egy 
15 éves nagy jubileumi koncer-
tünk. Ezen kívül a Szigethez is 
rengeteg úton-módon kapcsoló-
dunk. Személyes szálakkal is, meg 
évek óta a Nagyszínpadon lépünk 
fel, ami nagyon különleges élmény 
minden évben. Akár a Fishing on 
Orfűt is említhetném, ami Pécshez 

közeli fesztivál, az is abszolút ked-
venc hely. Tényleg nagyon sok jó 
fesztivál van. 

Az új videoklipetek az Ami-
kor feladnád. Neked volt 
olyan az elmúlt 15 év alatt, 
amikor úgy érezted, hogy na 
most összeszedem magam, 
mert tovább kell menni? 

Ez a dal nagyon személyes ih-
letettségű több szempontból is. 
Az egyik szál, amit te is emlí-
tettél, az pontosan ez. A Halott 
Pénz-sztoriban azért rengeteg buk-
fenc és rengeteg hullámvölgy volt. 
A dal egy része abszolút a közön-
ségnek szól és azoknak az időknek, 
amikor azt gondoltam, hogy ebből 
az egész Halott Pénz-dologból nem 
lesz semmi. A közönség kezdte el 
a hátára venni ezt a produkciót. 
Természetesen mi is megpróbál-
tuk mindig a legtöbbet beletenni. 
A közönség szeretete nélkül viszont 
nem jutott volna előre ez a történet. 
Az Amikor feladnád ezekről az 
időkről is megemlékezik, és a kö-
zönségnek is erőt szerettünk volna 
adni ezzel a dallal, ha ilyen idő-
szakba kerülnek. Azt gondolom, 
hogy egy élet során vagy akár egy 
éven belül is rengeteg olyan dolog 
van, amin azért át kell lendülni és 
túl kell élni. Sokszor van az, hogy 
az ember feladná - legyen az pár-
kapcsolat, munka, bármi -  de igen-
is ki kell tartani és küzdeni kell. Ez 
a dal pont ezekre az időkre szól. 

Hogyan lehet még fejlődni? 
Milyen téren? 

Azt gondolom, hogy mindig le-
het fejlődni, főleg az élő showban 
van a legtöbb olyan jellegű lehető-
ség, ami akár kiaknázatlan: vagy 
még nem mentünk bele vagy lehet 
formálni. Az élő zenének az a na-
gyon nagy varázsa, hogy hosszú 
távon egy koncertzenekar renge-
teget tud formálódni és fejlődni. 
Sokat változtattunk az elmúlt hat-

hét évben egy-egy dalon. Változott 
a hangszerelés. Változott a látvány. 
Sokat változott az is, mi az íve egy 
koncertnek. Ebben rengeteg va-
riáció, rengeteg lehetőség van. Ez 
nagyon izgalmas, ebben rengeteg 
a kihívás. Hál’Istennek, hogy 2013-
ban élő koncertzenekar tudtunk 
lenni. 

A Halott Pénz mellett el-
kezdtél egy külön produkciót 
is.

Igen, ez az én Dedmani projek-
tem. Az instagramon ez a nevem, 
így jött ez az egész. Kicsit olyan, 
mintha újra elkezdeném a Halott 
Pénzt, mert van egy ilyen jellegű 
vonulat. Számomra ez abszolút 
egy barátságos közreműködéseken 
alapuló kis mellékszál. Ezt tökre 
élvezem, ugyanúgy, mint a Halott 
Pénzt. Azt gondolom, ez a kettő jól 
megfér majd egymás mellett. 

Ebben az interjúban még 
mindenképpen helye van 

Pécsnek, hiszen onnan indul-
tál. Mit jelent számodra az 
otthon? Milyen gyakran tudsz 
hazajutni? 

Megmondom őszintén, hogy elég 
keveset járok Pécsett. Ritkán jutok 
haza, sokszor akkor csak, amikor 
ott koncertezünk. Nagyon sűrű éle-
tet élünk. Elég sok az elfoglaltság. 

A koncertezésen túl nyakig benne 
vagyok a zenekaros ügyekben. Saj-
nos keveset vagyok Pécsett. Inkább 
a szüleim szoktak meglátogatni 
Budapesten. Ez inkább a gyakor-
lat, illetve a koncertekre szoktak 
eljönni. Pécs nekem abszolút a 
gyerekkorom. Tényleg, ahogy az 
Otthon című számban is benne 
van, rengeteg első dolog ott történt.  
Az első szerelemtől kezdve az isko-
lás évekig. Egyetemre is oda jártam. 
A családom, a nagyszülők, a vasár-
napi rántott húsok. Minden Pécs-
hez köt alapvetően. ■ Pál László  
(forrás: Halasi Tükör)

mArsAlkó dávid – hAlott pénz

élelmiszerCsomAGokAt osztott 
A vöröskereszt

Karácsony közeledtével az utób-
bi évekhez hasonlóan 2019-ben 
is sikerült élelmiszercsomagokat 
adományozni a község nehezebb 
sorsú lakosainak. December fo-
lyamán összesen 100 csomag 
került kiosztásra és mivel a meg-

ajándékozottak között voltak 
gyermekek és felnőttek is, így két-
féle csomag készült.
Köszönjük a támogatóinknak és 
az önkénteseknek, hogy a kará-
csonyi adományosztásunk ismét 
megvalósulhatott.
Támogatók voltak: Arany Kapu 
Zrt., Extractum Pharma Zrt., Fe-
hértó Non-profit Kft., Kunfehértó 
Község Önkormányzata,  Kádár Já-
nos,  Mérai Imre, Szalai László, Tur-
csik Mihályné. A csomagok szét-
hordásában pedig Csofcsics József, 
Horváth István és Kaszap Károly  
segédkezett. ■

Fehértone Fesztivál, 2019. július 18.
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s z í v ü Gy ü n k  k u n f e h é r t ó
2018. júniusától veszek részt tevőlegesen a Fehértó Non-
profit Kft. életében, mint ügyvezető. elődömtől csernák 
lajostól egy rugalmasan működő, stabil lábakon álló céget, 
valamint összeszokott, kreatív és céltudatos emberekből 
álló kollektívát kaptam. számomra is gyorsan világossá 
vált, hogy a kívülről egyszerűnek tűnő és egy legyintéssel 
elintézendő feladatok nem is azok. a következő sorokban 
igyekszem, ha nem is teljeskörűen, de bemutatni a Kft. mű-
ködését és összefoglalni a tavalyi évet.

Kunfehértó Község Önkor-
mányzata által 2016-ban alapí-
tott közszolgálati és kulturális 
gazdasági társasága a Fehértó 
Non-profit Kft., melynek tele-
pülésüzemeltetési alapfeladatain 
kívül számos más tevékenység-
ben is helyt kell állnia. Így pél-
dául a közművelődés, a rendez-
vényszervezés, a szálláshelyek és 
a Tófürdő üzemeltetés területén 
is. A cég állományában jelenleg 
20 állandó alkalmazott és 10 
közfoglalkoztatotti programban 
dolgozó ember áll. Ez a létszám 
a fürdőszezonban kiegészül még 
néhány fővel. Fontos kiemelni, 
hogy a szezonban az üdülőterü-
letet egy külön kis településként 
kell kezelni. Viszont tudni kell 
azt is hogy, ugyanazzal az alkal-
mazotti létszámmal és ugyanab-
ból a gazdálkodási keretből kell 
megoldani, ami évek óta nem 
igazán tud növekedni.

Költségvetésünk alapját az ön-
kormányzattól kapott éves 
támogatási keret, valamint a 
strandszezon alatt befolyt össze-
gek adják. Állandó és tervezhető 
bevételünk egyedül a szennyvíz-
szállításból származik, minden 
mást jól átgondolt programok 
szervezéséből és esetenként pá-

lyázati forrásokból tudunk elő-
teremteni. De bevételeink 90%-t 
így is munkabérre, annak járulé-
kaira, az ingatlanok karbantartá-
sára és rezsiköltségeire, valamint 
a munkagépek fenntartására for-
dítjuk.
Mindezek tükrében a követke-
zőkben felsorolt eredménye-
ket tudnunk kell értékelni, és 
büszkék is lehetünk rá. Mert 
van mire büszkének lennünk 
2019-ben, ugyanis amellett, 
hogy fejlődött a falu, neve több 
területen is országosan egyre is-
mertebb. Az alábbiakban főképp 
a Kft. munkájának eredményeit 
sorolnám fel, de a megvalósult 
beruházások egy részében az 
Önkormányzattal is szorosan 
együttműködtünk. 

A tavalyi év legnagyobb volu-
menű beruházása a piac léte-
sítése volt, melyet egy Uniós 
pályázat keretében sikerült 
megvalósítanunk. Ezen kívül 
gépparkunk fejlesztéséhez nyer-
tünk még pályázati forrásokat, 
melyekkel két kistraktorhoz és 
kiegészítő munkaeszközökhez 
sikerült hozzájutnunk.
A Várépítő pályázat keretén be-
lül kaptunk támogatást a Sport-
tábor lapostetővel ellátott épü-
leteinek felújítására. Emellett 
a táborban, saját forrásainkat 
önkormányzati segítséggel ki-
egészítve sikerült további fejlesz-
tést végrehajtanunk, ugyanis a 
teljes épületegyüttes nyilászárói 
ki lettek cserélve, míg év végén 
a régóta esedékes javításon is 
átesett az egyik fűtési rendszer. 
Továbbá megújult 1. számú 

pénztár épülete, a tóparton pe-
dig 5 fedett kiülővel sikerült nö-
velni az idelátogatók kényelmét. 
De sokak örömére kibővítettük 
a homokos partszakaszt is, amit 
a jövőben tervezünk tovább nö-
velni. A sportpálya mellett kiala-
kítottunk egy homokos strand-
kézilabda és strandfoci pályát, 
a kemping területén pedig az 
áramhálózat felújítását és bőví-
tését hajtottuk végre. A konyha-
kert is kisebb fejlesztéseken esett 
át, illetve ide 100 gyümölcsfát is 
telepítettünk, annak érdekében, 
hogy később a zöldségek mellett 
friss gyümölcsöket is tudjunk az 
Óvodába szállítani.

Ezek mind-mind apró, de fontos 
lépések. Fejlődni persze mindig 
kell. Tervek, célok vannak és 
kellenek is. Napról napra azon 
dolgozik a Kft. minden alkal-
mazottja, hogy költséghatéko-
nyan, a közvagyont ésszerűen 
felhasználva látványos eredmé-
nyeket tegyen az asztalra. Eddigi 
beruházásaink is jórészt azért 
történtek meg, hogy számolható 
anyagi eredmények szülessenek, 
melyeket teljes mértékben visz-
szaforgatva, a faluképet javítsuk 
és az itt lakók életszínvonalát nö-
veljük. Természetesen tisztában 
vagyunk azzal, hogy mi mindent  
kellene még megoldani, hogy 
lépést tudjunk tartani a régió 
hasonló adottságokkal rendel-
kező turisztikai helyszíneivel. 
Ennek érdekében folyamatos 
háttérmunkák zajlanak a jövő-
beni fejlesztések pénzügyi forrá-
sainak előteremtésére, hogy a tó 
és környéke versenyképes legyen 

a konkurens üdülőövezetekkel. 
Az eddigi tárgyalások reményt 
adnak, hogy az elmúlt évekhez 
képest pozitív irányú elmozdu-
lások következhetnek be.

Emellett azt is meg kell említeni, 
hogy a 2019-es év kiemelten si-
keres volt a rendezvények szem-
pontjából is. Rögtön az év elején 
részt vehettünk a budapesti Uta-
zás Kiállításon, ahol igyekez-
tünk településünket, és annak 
attrakcióit népszerűsíteni, majd 
a hagyományos rendezvényeink 
is színvonalason és sikeresen 
zajlottak le. Ezek közül kiemel-
ném a 20. Falunapot, amely a 
jubileumhoz méltó műsorokkal 
és szervezettséggel került meg-
rendezésre, és ennek köszönhe-
tően nagy sikert aratott a község 
lakói és az idelátogató vendégek 
körében. De számos kisebb akti-
vitást, előadást és programot is 
tartottunk az év folyamán vagy 
működtünk benne közre. Mind-
ez a sport, az életmód, a kultú-
ra területén, továbbá a gyer-
mekprogramokban, valamint a 
KRESZ- és a nyelvtanfolyamok 
szervezésében valósult meg.

Külön szeretnék említést tenni a 
Kft. életében legnagyobb jelentő-
ségű rendezvényről, a Fehértone 

Az új piac

2019. évi Utazás Kiállítás
a Hungexpon Budapesten

Strandkézilabda pálya

Falunap 2019
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Fesztiválról, amely két év alatt a 
régió legnagyobb zenei fesztivál-
jává nőtte ki magát. Községünk 
évről évre magas színvonalú, 
dinamikusan fejlődő, országos 
népszerűségnek örvendő attrak-
ciót szervez. 

A tavalyi év színvonalának és a 
15.000 főt meghaladó látogatói 
létszámának tükrében bátran 
mondhatom, hogy Kunfehértó 
és a Fehértone Fesztivál felke-
rült az ország fesztiváltérképére. 
Mára az ország minden pontjá-
ról érkeznek  hozzánk látogatók, 
több napot itt töltenek, majd 
viszik rendezett falunk jó hírét, 
és vissza is látogatnak. De egy-
re több szponzort és befektetőt 
is sikerül magunk mellé állíta-
ni, akiket érdekel a rendezvény 
és a tópart. Ebben a sikerben 
rengeteg munka van; egy ekko-
ra rendezvényt megszervezni 
egész éves elfoglaltságot jelent. 
Az aktuális fesztivált 10-11 hó-
nappal előtte már el kell kezdeni 
szervezni. A sikerekkel együtt 
sok kockázatot is vállal a Kft., 
de nagyon sok munkát fektet 
bele, melynek eredményeképp 
egy olyan útra lépett az egykor 
sörfesztiválként induló falusi 
rendezvény, amellyel községünk 
hosszútávon csak nyerhet. 
Itt ragadnám meg az alkalmat, 
hogy megköszönjem a település 
lakóinak a türelmet, az együtt-
működést és a segítséget, ami 
ahhoz kellett, hogy ez a nagy 
rendezvény évről-évre sikerrel 
záruljon. Nincs hely, hogy név 
szerint felsoroljam a siker ko-
vácsait, de köszönet a község ve-

zetőinek, az Önkormányzat dol-
gozóinak és a Kft. minden egyes 
alkalmazottjának, akik erőn felül 
teljesítve teszik oda magukat, 
melynek eredményeképpen tud 
igazán a miénk lenni ez a ren-
dezvény. Ez a fesztivál mutatja 
meg, hogy összefogva mire ké-
pes egy kis közösség. És mind-
erre legyen minden kunfehértói 
nagyon büszke, mivel közvetve 
vagy közvetlenül mindenki ré-
szesül ennek a háromnapos ren-
dezvénynek a sikeréből.

Bízom benne, hogy össze tud-
tam foglalni a 2019-es évet, illet-
ve remélem sikerült azt is bemu-
tatnom kicsit, hogy a közösség 
szolgálatára létrejött Fehértó 
Non-profit Kft. mit is tesz, illetve 
mit miért tesz. A Kft. irodájának 
ajtaja mindig, mindenki előtt 
nyitva áll, és minden ötletet, 
észrevételt szívesen fogadunk a 
jövőben is.

Nagy célokkal vágunk neki 
2020-nak, és hisszük, hogy ez 
egy sikeres év lesz Kunfehértó 
életében. Kiváló adottságokkal 
rendelkezünk, de egyelőre kevés 
pénzzel. Vannak dolgok viszont, 
amelyek összefogással, türelem-
mel és kreativitással megold-
hatók. Ennek ékes bizonyítéka 
maga a Kft.  is, amely alacsony 
költségvetéssel, kis létszámmal, 
de nagy összefogással, precíz 
gazdálkodással és kreatív mun-
kaerővel a jövőben is nagy dol-
gokra lesz képes.
Köszönöm minden kollégám 
egész éves munkáját. Sikerekben 
gazdag és boldog 2020-as évet 
kívánok mindenkinek! ■
Patocskai Tamás

a Fehértó Non-profit Kft. a következő
rendezvények megtartását tervezi 2020-ban:

2020. évi 
rendezvényterv

2020. február 22. Kunfehértor

2020. február 29. Farsangi Futóverseny

2020. május 1. Majális

2020. május 31. Falunap

2020. július 16-18. Fehértone Fesztivál

2020. július 31- augusztus 2. II. Fehértone

Strandkézilabda Kupa

2020. augusztus 15. Családi Nap

2020. szeptember 19. Szüreti Nap

2020. november 11. Márton Nap

• December 17-én Huszár Zol-
tán polgármester és Lukács Ta-
más a Fehértó Non-profit Kft-től  
egy helyszíni bejárás keretében 
egyeztetett a Magyar Közút Zrt. 
és a Rendőrség képviselőivel 
a kunfehértói lehajtó bizton-
ságosabbá tétele, valamint az 
esetleges lekanyarodó sáv ki-
vitelezésével kapcsolatban. 
Abban a felek egyetértettek, 
hogy mindegyikük támogatná 
a kanyarodó sáv megvalósulá-
sát, de egyelőre mind a Közút, 
mind az Önkormányzat részé-
ről hiányzik a forrás egy ekkora 

beruházás finanszírozására. Így 
egyelőre egyéb közlekedésbiz-
tonsági elemek (pl. STOP-táb-
la, kiegészítő útburkolati jelek, 
akusztikus lassító sávok) léte-
sítésének ügyét járják körbe 
a Közútnál, és igyekeznek 
beilleszteni az idei költségveté-
sükbe. 

• A Képviselő-testület decem-
beri rendkívüli ülésén 50.000 
forint támogatást szavazott 
meg a helyi Vöröskeresztnek, 
ezzel járulva hozzá a karácsonyi 
adományosztó akciójukhoz. 

• Új felügyelő bizottsági tagokat 
választott a testület a Fehértó 
Non-profit Kft.-hez. A korábbi 
bizottságból Szalai László ma-
radt tagként, mellé újonnan ke-
rült be Czagány-Mákos Rober-
ta, míg az új elnök Dr. Lovászné 
Dr. Veres Adrienn lett. Megbí-
zatásuk 2020. január 1-től 2024. 
december 31-ig szól. ■

önkormányzAti hírek

Chery-Zoomlion RK504 típusú 
traktor 

Fehértone Fesztivál
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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 Szeder I. utca 1. 16.00-8.00 
között, hétvégén 24 órás ügyelet
Telefonszám:  77/742-575

védônôi szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 

fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 
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: 
Hétfőtől-csütörtökig:
08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00

rendôrség 
Kunfehértó Szabadság tér 10. 
Tel.: 06/20/5396730
Körzeti megb.: Madarász József 
r.tzls. Körzeti megb.: Majoros 
Loránd r.zls.
Tel.: 06/20/5395617

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

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

kunFeHértói közösségi 
színtér és könyvtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 30/275-12-44, 
20/422-6730
Hétfő: 8.00-19.00 (16.30-19.00 
között telefonos ügyelet, illetve 
előzetes bejelentkezés alapján)
Kedd-Péntek: 8.00-16.30
Szombat: 8.00-12.00 (telefonos 
ügyelet, illetve előzetes bejelent-
kezés alapján)

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

mosolyvár óvoda és mini 
Bölcsöde
Óvoda
Kunfehértó Ady E. u. 4.
Tel.: 30/793-16-21
Mini Bölcsőde
Kunfehértó, Úttörő tér 7.
Tel.: 30/793-16-17

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  
ügyFélszolgálat:
20/771-6422

közérdekű informáCiók



92020. Január

Anyakönyvi hírek
Elhunyt:

zajics Nándorné (1936)
horváth Mihály (1942)

sarok Mihály (1924)
Dr. szép imre Jánosné (1932)

Dancsók antal (1944)
horváth Ferencné (1930)

Őszinte részvétünk!

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

gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!

Dora Józsefet 
az Óvoda u. 7-ben, 
aki december 14-én 

ünnepelte 86.

Fehér Istvánnét 
a Petőfi u. 44-ben, 
aki december 4-én 

ünnepelte 86.

Zentai Istvánnét 
az Ady Endre u. 6/A-ban, 

aki december 4-én 
ünnepelte 83.

Bata Jánosnét 
a Rákóczi u. 43-ban, 

aki december 7-én 
ünnepelte 81.

Kohán Juliannát 
a Rákóczi u. 59-ben, 
aki december 23-án 

ünnepelte 82.

Körmend István Imrét 
a Rákóczi u. 3-ban, 
aki december 24-én 

ünnepelte 92.

Baranyai Pálnét 
a Radnóti u. 17-ben, 
aki december 26-án 

ünnepelte 80.

Agócs Lajosnét 
a Kossuth u. 37-ben,
aki december 28-án 

ünnepelte 81.

Köszöntjük

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

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

Nagy Tibor 
ács-állványozó

új tetôk készítése – régi tetôk javítása
teraszok – pergolák – kerítések – lambériázás – gipszkartonozás

6413 Kunfehértó Széchenyi u. 16.
mobil: 30/232-5745  e-mail: nagytibor805@gmail.com

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 

Nagy LászLó
háztartási gépszerelő

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

születésnapját.
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Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.

Főszerkesztő: 
lukács tamás

Megjelenik: 
havonta 300 példányban

Szerkesztőség címe: 
6413 Kunfehértó, tábor u.27.

tel.: 30/4929-953
email:

feherto.nonprofitkft@gmail.com
Tördelés 

és nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.

Kiskőrös

Ízletes ételek és kiszállítás
Tisztelt Kunfehértóiak!
Tájékoztatom Önöket, hogy a
Sporttábori Konyha

2020-ban is várja régi és új előfizetőit, ahol SZÉP kártyával is fizet-
het. Nagy adagokkal, jó minőséggel, helyben fogyasztással

vagy kiszállítással továbbra is várjuk megrendeléseiket
a konyhánál vagy a 06/70/3404540 telefonszámon.

Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó
6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.

Megjelenés minden hónap 10. napjáig.



112020. Január

dióhéjbAn Az őszi művészet- és meseterápiás AlkAlmAkról 
„a művészet nem a láthatót adja vissza, hanem láthatóvá tesz.” /paul Klee/

2019 őszén került meghirdetésre az első nyolc alkalmas mű-
vészet- és meseterápiás alkotóműhely Kunfehértón. öt fővel 
indult a csoport, akik végig nagy lelkesedéssel, érdeklődéssel 
és nyitottsággal vettek részt a foglalkozássorozaton. Minden 
hétfőn, fél 5-kor került sor a találkozásra a Kunfehértói Közös-
ségi színtér és Könyvtár emeleti termében, melyet a Fehértó 
Non-profit Kft. biztosított számunkra. 

A foglalkozásokon Dr. Antalfai 
Márta által kidolgozott Katar-
zisz Komplex Művészetterápia és 
Kincskereső Meseterápia módsze-
rét alkalmaztam. Ez a technika a 
természet lélekre gyakorolt hatását 
emeli ki, valamint a természet és 
a lelki működés analógiájára épít. 
Minden, ami körülöttünk van a 
természetben, és minden, ami a 
természetben zajlik, az bennünk 
is ott van. Minden hónap törté-
nései fontos üzenetet hordoznak 
számunkra. A természetben is van 
ismétlődés, elmúlás, születés, van-

nak kapcsolatok, például ahogy 
egy levél kapcsolódik egy ághoz, 
és ahogy az ág azt a levelet elenge-
di. Tehát nagyon sok olyan folya-
mat van, amely analógikusan saját 
életünkre vetítve hozhat fontos 
üzenetet, és ami ezeken a foglal-
kozásokon megtörténik, az valójá-
ban ez a találkozás. A természetre 
való hangolódást mindig segítette 
az évszaknak megfelelő, asztalon 
lévő dekoráció elhelyezése, hogy 
belépéskor érezzék a résztvevők, 
hogy egy nyugodt és megtartó kö-
zegbe érkeztek, ami kiemeli őket a 
hétköznapok világából, és mindez 
igazi „énidő” legyen számukra.

A módszer egyik lényeges eleme, 
hogy vissza tudjunk jutni a gyö-

kereinkhez, a természethez, kör-
bejárjuk az évet, és az évkör men-
tén készítsük el az alkotásainkat. 
A meséknél is ugyanígy haladunk, 
minden hónap meséjével dolgo-
zunk. Nagyon fontos a meseterá-
piás módszernél is, hogy az adott 
hónapnak, időszaknak mi az üze-
nete, és ehhez kapcsolódóan törté-
nik a meseválasztás. A csoportban 
szeptemberben a Holle anyó című 
mese segített bennünket abban, 
hogy rátekintsünk hol is tartunk 
most, mit sikerült az évben meg-
valósítanunk, mit viszünk tovább 
magunkkal és mi az, ami már nem 
szolgál bennünket. 

Fontos a lelki egyensúly megte-
remtése is, amely a belső és a külső 
világ közötti harmonikus együtt-
működésre épül. Így az egyik 
művészetterápiás alkalommal a 
tóparton alkottunk, ahol ráhan-
golódtunk az őszi természet válto-
zásaira és mindenki megfestette a 
külső őszi tájat. Majd a csoport a 
tópart környékén gyűjtött levelek-
ből, természeti kincsekből közös 

spirális mandalát készített, mely 
mindannyiuknak nagy élmény 
volt. Ezzel is szimbolizálva azt, 
hogy ebben az időszakban a külső 
világról figyelmünket fokozatosan 
a belső világunk felé fordítjuk. De 

nem csak a külső természetben 
megtalálható fákat festjük meg, 
hanem a belső képeinket, a „belső 
fánkat” is. Amikor belső képeinket 
kívülre helyezzük a papírra, azáltal 
saját érzéseinket, saját örömünket 
vagy fájdalmunkat festjük meg, 
rajzoljuk le, akár csak színekkel, 
nonfiguratív módon. 
Ezek a képek, színek, formák úgy 
jelennek meg a művészetterápia 
keretében, hogy semmilyen rajzos 
előképzettséget nem igényelnek. 
Tehát nem a teljesítmény van a kö-
zéppontban, hanem a megélés, az 
élmény. Alkotás során az érzelme-
ink vezetik a kezünket. Alkottunk 
akvarellel, porpasztellel, olajpasz-
tellel, szénceruzával, agyaggal, 
montázzsal, kollázzsal, melyhez 
minőségi eszközöket biztosítot-
tam. 

A természet körforgására való rá-
hangolódás elevenen tartja a lelki 
életet. Ehhez járul hozzá a mes-
terségesen előidézett katarzis, a 
relaxáció, az adott hónapról szóló 
vers, zene, melyek az érzelme-
ken keresztül a belső világunkra 
hatnak. Ezáltal elindul egyfajta 
körforgás, lelki áramlás a külső 
és a belső természet között, mely 
segíti a belső világ megnyílását és 
az alkotásban teljesedik ki. A belső 
képeken látszik, hogy már az ér-
zelmek dominálnak az alkotáson, 
nem a külső természet másolásáról 
van szó. Amikor ezek az érzések 
kifejeződnek, az alkotások tük-
röt tartanak elénk, tehát magunk 
tükröződünk bennük, a belső vi-
lágunkról ad képet. A belső világ 
sokkal gazdagabb, mint a külső, 
bármennyire is színes ez a világ, 
amiben élünk. 
Nagyon fontos a folyamat során 
a csoport megtartó ereje és a cso-
portban résztvevők visszajelzése 
egy-egy alkotásra. Ez nem minő-
sítést jelent, hanem asszociálnak, 
kifejezik érzéseiket, érzelmeiket az 
alkotással kapcsolatban. 

Összességében elmondhatom, 
hogy nagyon pozitívan zárult az 
őszi foglalkozássorozat, öröm volt 
számunkra minden egyes találko-
zás és a folytatást is tervezzük. Ré-
szemre nagy boldogság volt az is, 
hogy egy szeretetteljes kis közös-
ség kovácsolódott össze ilyen rövid 
idő alatt. De szeretném, ha minél 
többen megismernék és főleg meg-
tapasztalnák ennek a csodálatos 

módszernek a lélekre gyakorolt 
hatását. Amennyiben lehetőség 
lesz még ilyen műhelysorozat-
ra, mindenképpen tervezek egy 
nyitott alkalmat tartani, mellyel 
betekintést nyerhetnek a további 
érdeklődők.
A mesék szálai néhol összeérnek 
saját történetünkkel, de tovább 
szőjük és felvesszük a történet fo-
nalát, és saját életünk szálaival so-
dorjuk tovább. Együtt, egymásra 
figyelve, mert akik együtt hallgat-
nak meg egy történetet, nem ide-
genek többé. ■
Böszörményi Márta
(További képek Facebook oldala-
mon: M’Art Lélekfonal)

KunfehérTor
2020. 02. 22. Tájház

További részletek hamarosan!

Spirális mandala
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A WAldorf iskoláról 
helyben, A helyieknek

a Borostyán Waldorf iskola őszi-téli előadássorozatán a kör-
nyező településeken mutatja meg a pedagógia sajátosságait, 
melynek legutóbbi állomása Kunfehértó volt.

A Közösségi Színtér és Könyv-
tárban rendezett prog-
ramon Bullás Erika, az 
iskola alapító tanára és osztály-
tanítója beszélt a mindennapok-
ról és a Waldorf-iskolák sajátos  
működéséről.
Az érdeklődők az iskolába járó 
szülőknek is tehettek fel kérdése-
ket, hogy első kézből juthassanak 
hozzá az itt-ott már hallott vagy 
vélt információkhoz.

Az előadás után egy beszélgetés 
alakult ki, ahol az iskola mellett 
a Waldorf-óvoda szükségessége is 
felmerült, amelynek a szülői alapí-
tó magja kezd összeállni.
A sorozat következő állo-
mása Jánoshalma lesz, 2020. 
január 9-én 17:00-kor az  
Alkotóházban.
Köszönjük a Fehértó Non-
profit Kft. által felajánlott  
termet. ■

Waldorf táblarajz

GrAtulálunk
Binszki László húsz éve dolgozik 
Kunfehértó Község szolgálatá-
ban. Ennek alkalmából kollégái 
egy személyre szóló dísztárggyal 
ajándékozták meg. ■

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a piac használatbavételi 
engedély iránti kérelmét a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Bajai Járási Hivatal Építésügyi Osztálya 2019. november 27. napján 
kelt határozatában elutasította. A kormányhivatal apró kivitelezé-
si hibák miatt nem találta kellőképp biztonságosnak az épületet, 
ami ebből kifolyólag nem került a korábban tervezett időpontban 
átadásra. Többek között a lejtők felületének kialakítása nem volt 
csúszásmentes, valamint 3 db szellőző ablak mellvédmagassága a 
megengedett 1,8 méter helyett csak 1,5 méter volt. Az észlelt hibák, 
hiányosságok nagy részének kijavítása már megtörtént, a kivitelező 
cég várhatóan 2020. január 20-ig a kormányhivatal által kifogásolt 
valamennyi hiányosságot orvosolja. Ezt követően a Fehértó Non-
profit Kft. a fedett árusító térre, pavilonokra és a kiszolgáló épületre 
vonatkozó használatbavételi engedély kérelmét soron kívül ismét 
beadja a bajai Építésügyi Osztályra.    

Huszár Zoltán, polgármester

TájÉkozTaTó


