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REMEK HANGULATBAN TELT A KUNFEHÉRTOR

Finom ételek, ízletes italok és nagyszerű műsorok; azaz idén 
sem maradhatott el a már hagyományosnak számító évindító 
rendezvényünk, a falusi disznótor.

Korán indul a nap, amikor a falu-
ban disznóvágást tartanak. Nem 
volt ez másképp február 22-én a 
Tájháznál sem, ahol már reggel 6 
óra után nagy volt a sürgés-forgás. 
Ekkora már melegedett a víz, fű-
tötték a kemencét és beindították 
a pecsenyesütőket is, hogy min-
den időben elkészülhessen majd. 
A disznótort lépésről-lépésre figye-
lemmel lehetett kísérni a szúrástól 
kezdve, a tisztításon és a feldolgozá-

son át, az ételek készítéséig. Hiszen 
ez a látvány disznóvágás lényege. 
A munkálatok közben volt alka-
lom baráti beszélgetésekre, élmé-
nyek és tapasztalatok cseréjére, 

valamint egymás pálinkájának 
megkóstolása sem maradhatott el. 
Ahogy azt már a Kunfehértoron 
megszokhattuk, természetesen 
a hagyományos magyar ízek jel-
lemezték mindhárom étkezést, 
melyek keretében végig lehetett 
kóstolni a jellegzetes disznótoros 
ételeket. Már a reggeli is kihagy-
hatatlan volt, hiszen ilyenkor a 
friss pecsenyének nincs párja, de 
a resztelt máj mellett sem lehetett 

elmenni kóstolás nélkül. Ebédre az 
elmaradhatatlannak számító sült 
hurkát és kolbászt kínálták, míg 
vacsoránál a töltött káposzta és a 
környékre jellemző savanyú máj 

közül lehetett választani. Viszont a 
fő étkezések között is volt mit cse-
megézni, ugyanis a helyi Vöröske-
reszt önkéntesei egész nap sütötték 
a kemencében az ínycsiklandó ke-
nyérlángost is.
A sátorban a színpadi programok 
kora délután kezdődtek, ahol első-
ként a Csengődről érkező Dankó 
Pista Férfikórus lépett fel. Ritka-
ságnak számító műsort láthattunk, 
ugyanis nem sűrűn énekelnek ki-
zárólag urak a színpadon. Őket a 
már szinte hazajáró Kiskun Tánc-
együttes követte, akik a tőlük meg-
szokott színvonalas néptáncbemu-
tatót tartottak. 
Majd a helyi műsorok következtek, 
ahol az előzetesen meghirdetett 
programhoz képest egy kis vál-
toztatásra volt szükség, ugyanis a 
Kiskun Citerazenekar technikai 
problémák miatt idén sajnos nem 

tudott fellépni. Viszont az ő köz-
benjárásuknak köszönhetően a 
jánoshalmi Pöndölösök Női Ci-
terazenekar örömmel ugrott be 
helyettük, és méltó módon tudta 
pótolni a helyieket. A Kunfehértói 
Amatőr Tánccsoport viszont terv 

Hurtony Sándort köszöntötte Huszár Zoltán polgármester

Rézhúros Banda koncert közben

Dolgoznak a böllérek

Dankó Pista férfikórus Kiskun Táncegyüttes táncháza
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szerint elő tudta adni produkció-
ját, Kalocsai Mars címmel.
Ezt követően, a közel két év után 
visszatérő üllési fiatalokból álló 
Rézhúros Banda egyórás népze-
nei koncertjét élvezhette a közön-
ség, majd utánuk Fodor Tamás 
és Zöldi Nikolett énekes duója 

lépett fel, akik népszerű magyar 
nótákból álló dalcsokorral szó-
rakoztatták a jelenlévőket. Az ő 
műsoruk közben került sor egy 
köszönetnyilvánításra: Huszár 
Zoltán polgármester egy ajándék-
csomaggal köszönte meg Hurtony 
Sándornak a korábbi évek közös-
ségi disznótorain nyújtott önzetlen 
segítségét. 
Mindezek után már az est fény-
pontja következett, azaz Márió 
előadása. A harmonikás fergete-
ges hangulatot teremtett a zsúfo-
lásig megtelt sátorban, hiszen a 
közönség, miután belemelegedett, 
végig együtt énekelt a művésszel. 
De a sztárvendéget követően sem 
ért véget a mulatság, ugyanis Leslie 
B jóvoltából a legkitartóbbak még 
éjfélig szórakozhattak. ■
(fotó: Somogyi András)

A Fehértó Non-profit Kft. ezúton 
szeretne köszönetet mondani 
minden segítőnek és közreműkö-
dőnek, akik munkájukkal valami-
lyen formában hozzájárultak egy 
újabb sikeres esemény lebonyo-
lításához, mert nélkülük ez nem 
jöhetett volna létre, és nélkülük a 
Fehértó Non-profit Kft. sem tud-
ná támogatni a „Rosszcsontok” 
Alapítványt. Hiszen a rendezvény 
bevételéből 100.000 forinttal az 
óvodás gyermekekért létrehozott 
alapítvány részesül majd, melyből 
a tervek szerint egy hintát fognak 
vásárolni.
Tehát köszönet jár Fazekas Csa-
bának, Nagy Tibornak, Sasvári 
Gábornak, Tarjányi Csabának és 
Vancsik Ferencnek, akik a böllér-
kedésben vették ki részüket. 
Köszönjük a Mosolyvár Óvoda 

és Mini Bölcsőde összes alkalma-
zottjának is, akik közül a konyhán 
dolgozók az ételek elkészítésében, 
míg az óvónők és a dajkák, annak 
kiosztásában vették ki oroszlánré-
szüket.
De nem mehetünk el Fodor 
Gyula, Maruzsa Mihály, Csermák 
Zsuzsa és Odrobina Zoltán mellett 
sem, akik a reggelit készítették, míg 
a Magyar Vöröskereszt önkéntesei 
a kemencében sütést vállalták ma-
gukra. Nagy köszönet nekik is. De 
hálásak vagyunk még Huszár Fe-
rencnek és feleségének Klárinak a 
hagymás vér és a savanyú máj elké-
szítéséért, valamint Huszár Zoltán-
nak a kenyérlángos alapanyagának 
biztosításáért. És végül, de nem 
utolsó sorban köszönjük a Kunfe-
hértói Amatőr Tánccsoportnak is a 
színvonalas produkciót. ■

Márió, a harmonikás

Pöndölösök Női Citerazenekar

Kunfehértó, Szabadság tér
(Faültető lány szobor)
Várunk mindenkit szeretettel!

„MINDEN SZÜLETENDŐ
 GYERMEKNEK
 ÜLTESSÜNK EGY FÁT”
 ÜNNEPSÉG

2020. március 18. 10:00

AKIK NÉLKÜL NEM JÖHETETT 
VOLNA LÉTRE A KUNFEHÉRTOR



4 2020. MÁRCIUS

A KÖZSÉG BÖLCSŐDÉJÉT TÁMOGATTA A VÖRÖSKERESZT
A helyi Vöröskereszt által janu-
árban szervezett jótékonysági bál 
bevételéből a Mosolyvár Óvoda 
Mini Bölcsődéje is részesült. Mi-
vel egy viszonylag új intézményről 
van szó, így a település vöröske-
resztes csoportja helyesnek találta 
annak támogatását, különböző 
fejlesztő eszközökkel. A felajánlott 
50.000 forintból egy nagy doboz-
nyi játékot sikerült beszerezni, a 
bölcsődés korosztály igényeinek 
megfelelően összeállított lista alap-
ján. A csomagban többek között 

különböző méretű és színű labdák, 
állatokat formázó kéz- és ujjbábok, 
mászó alagút, keményfedeles ké-

pes- és mesekönyvek, építőkocka 
készlet, textil kocka készlet, színes 
ceruzák, zsírkréták és porpasztell 
kréták voltak megtalálhatók. Az 
ajándékokat Kovács Mária, a Vö-
röskereszt kunfehértói tagozatá-
nak elnöke adta át Kiss Anitának, 
nagy szeretettel. Kívánjuk, hogy 
a gyerekek leljék örömüket a sok 
szép új, és nem utolsó sorban, 
hasznos játékban!
A helyi Vöröskereszt nevében pe-
dig ezúton is szeretnénk ismét 
megköszönni a bálon résztvevők, 

közreműködők és támogatók se-
gítségét, amely nélkül mi sem tud-
tunk volna segíteni. ■

FEBRUÁRBAN
IS TORNÁZTUNK

A Mozogjunk együtt! program-
sorozat ötödik alkalmával a múlt 
hónapban Gaál Andi – MEGA- 
Tréner, fitball edző és terapeuta 
érkezett Kunfehértóra. A koráb-
bi kézilabdázó egy sportsérülését 
követő műtétje után kezdett az 
aerobiccal foglalkozni, így a pre-
venció nagy hangsúlyt kap edzései 
során. A február 20-i bemutató 
alkalmával intervall edzést tartott 
a résztvevőknek, melynek jellem-
zője, hogy a tréning során erősítő 
blokkok és intenzív, kardió részek 
váltják egymást, ahol minden erő-
sítő rész után a megdolgoztatott 
testrészünket lenyújtjuk. A köze-
pes és magas intenzitású gyakor-
latok váltakozásával még jóval az 
edzés után is zajlik a zsírégetés, 
köszönhetően annak, hogy az 
anyagcsere sebességének visszaál-
lása az edzés előtti szintre sokkal 

tovább tart. Nagy hangsúlyt kap a 
teljesítményfokozás és az állóké-
pesség növelése. Kalóriagyilkolás, 
teljes test edzés, totális kifáradás, 
jó hangulat és garantált izomláz 
jellemezte az órát. Az edzés és a 
közös fotó után az érdeklődők 
további információkat kaphattak 
erről az új edzésformáról. ■
Ficsórné Sáfár Anett

INDUL
A LABDARÚGÓ

SZEZON 

Megyei III. Dél tavaszi sorsolás

KUNFEHÉRTÓ KSE – BÁCSKA SE VASKÚT   2020.03.07   14:30

FELSŐSZENTIVÁNI SK – KUNFEHÉRTÓ KSE  2020.03.14   14:30

KUNFEHÉRTÓ KSE – MADARASI SE   2020.03.21   15:00

BALOTASZÁLLÁS  FC – KUNFEHÉRTÓ KSE  2020.03.28   15:00

KUNFEHÉRTÓ KSE – TATAHÁZA SE   2020.04.04   16:30

BÁCSBOKODI SK – KUNFEHÉRTÓ KSE  2020.04.11   16:30

KUNFEHÉRTÓ KSE – KELEBIA KNSK  2020.04.18   17:00

KISSZÁLLÁSI SC – KUNFEHÉRTÓ KSE  2020.05.03   17:00

KUNFEHÉRTÓ KSE – HÍD SC   2020.05.09   17:00

GARAI KSE – KUNFEHÉRTÓ KSE   2020.05.17   17:00

KUNFEHÉRTÓ KSE – KENDERES SE   2020.05.23   17:00

DUNAGYÖNGYE SK II. – KUNFEHÉRTÓ KSE  2020.05.31   17:00

Februári edzőmérkőzések eredményei:

2020. 02. 15.  Kunfehértó KSE – Mélykúti SE   4-5

2020. 02. 22. Kunfehértói KSE – Borotai SE   0-8

2020. 02.29. Kunfehértó KSE – Kiskunhalasi Spartacus SE 5-0
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HETVENÉVES LETT A MEGYE
Bács-Kiskun megyét 1950. február 1-én alapították az 1950-es 
megyerendezés során, amely a tanácsrendszer magyarországi 
bevezetését megalapozó közigazgatási területi reform egyik 
eleme volt. Északi felét az egykori Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye déli része képezte, míg a déli sávját Bács-Bodrog 
vármegyétől örökölte, melyek egy-egy részének összevonása 
adta a Bács-Kiskun nevet. 

Bács-Bodrog területe hajdan Ba-
jától egészen Újvidékig tartott, 
a trianoni országcsonkítás után 
azonban csak a kisebb, északi 
része került Magyarországhoz. 
Felső-Bácska területe Baja szék-
hellyel önálló megye maradt a két 
világháború között is, megőrizve a 
Bács-Bodrog nevet. Bács-Bodrog 
eredetileg maga is egy egyesített 
vármegye volt. A török hódoltság 
korában Bács és Bodrog lakossága 
jelentősen lecsökkent, így a XVIII. 
században összevonták őket. Kö-
zülük előbbi volt délre, utóbbi pe-
dig északra; a kettő közötti határ 
nagyjából a mai Ferenc-csatorna 
vonalánál húzódott. A források 
alapján az eredeti Bács vármegyé-
nek egyetlen négyzetmétere sem 

tartozik már hozzánk és a névadó 
Bács vára is jó 80 km távolságban 
található a déli határtól, a népem-
lékezet azonban még rendszeresen 
használja a Bács megye kifejezést, 
e név él tovább a mai Bács-Kis-
kunban is. A természetföldrajzi 
szempontokat figyelembe véve 
Felső-Bácska a megye területén 
belül található, ahogyan azt az 
egyes határ közeli településnevek 
(Bácsalmás, Bácsbokod, Bács- 
szentgyörgy, Bácsszőlős) is jól 
tükrözik. 
A Kiskun utótag a másik előd 
vármegye, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
nevéből adódik. Az elnevezés-
ből látható, hogy ez a terület is 
többszörös összevonás eredmé-
nyeként alakult ki. Ez a hatalmas 

kiterjedésű vármegye a Duna-
kanyartól egészen Baja határáig 
tartott, magában foglalva a Buda 
környékének és Duna-Tisza-kö-
zének jó részét. Az 1745-ös Jász-
Kun Redemptio nyomán, az egy-
kor szabad jász és kun közösség 
visszaszerezte ősi jogait, területi 
önigazgatását. Ezeket a Jász-Kun 
Kerületeket olvasztották be 1876-
ban a török hódoltság kora óta 
létező Pest-Pilis-Solt vármegyé-

be, hozzáadva nevéhez a Kiskun 
utótagot is, utalva a Kiskunságra. 
Ennek döntő része (a Pest megye-
ivé lett Kiskunlacháza kivételével) 
1950-ben a vármegye déli részével 
együtt a mai Bács-Kiskunhoz ke-
rült.
A megye településeinek közössé-
géhez 1996-ban Dunafalva, míg 
1999-ben Tiszaug is csatlakozott, 
kialakítva Bács-Kiskun mai terü-
letét. ■ (forrás: bacskiskun.hu)

ÚJABB ESZKÖZ SEGÍTI
A KFT. MUNKÁJÁT

Kunfehértó Község Önkor-
mányzata még 2019-ben 
nyert vissza nem térítendő 
támogatást különböző gépek 
beszerzésére a VP6-19.2.1-
32-1-17 kódszámú, „Telepü-
lések élhetőbbé tétele” című 
kiíráson. Ezek közül elsőként 
egy Windy 491 RE típusú 
lombszívó januárban érkezett 
meg, melynek beszerzési ára 
nettó 1.669.844 forint volt.
Az eszköz nagyteljesítményű 
szívóturbinával van felszerel-
ve, melynek köszönhetően 
nagyban megkönnyíti és meg- 
gyorsítja a Fehértó Non-profit 
Kft. dolgozóinak munkáját az 
őszi falevelek összegyűjtésénél. 
Ezen kívül a későbbiekben egy 
újabb kistraktor és hozzá hótoló 

lap, illetve sószóró kerül majd 
beszerzésre. Az utóbbiak ügyin-
tézése is már folyamatban van. ■

AJÁNDÉK AZ ISKOLÁNAK
A Fehértó Non-profit Kft. partner-
ségben áll a Bácsalmási Finomságo-
kat készítő céggel. Megállapodásuk-
nak megfelelően a Konyhakertben 
termett zöldségek egy részének Bá-

csalmásra beszállításáért a Kft. kész-
terméket kap cserébe. A tavalyi év 
alapján 120 liter 100 %-os almalé 
járt, amelyet Patocskai Tamás ügy-
vezető a Kunfehértó Általános Isko-

lának ajánlott fel. Az iskola örömmel
fogadta a gyümölcslevet, amelyet a
Farsangi mulatságon fogyasztottak a 
gyerekek, a későbbiekben pedig az is-
kolai szünetekben is ihatnak belőle. ■

ELKÉSZÜLT A VASÚTÁLLOMÁS 
VÁRÓTERME

A múlt hónapban végeztek a szak-
emberek a kunfehértói vasútállo-
más utasvárójának felújításával. 
A munkálatok során kialakításra 
került egy új mellékhelyiség, va-
lamint a villamoshálózat cseréje 
és belső festés történt meg. Ezen 
kívül a meglévő bútorokat is ren-
oválták. A Fehértó Non-profit Kft. 
az utas WC kialakítását vállalta 
magára, a MÁV-val korábban kö-
tött megállapodás alapján. ■
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BUDAPESTEN JÁRTAK AZ ISKOLA DIÁKJAI

Február 20-án először a hatodik 
osztályosok mentek a Fővárosi 
Nagycirkuszba, ahol XIII. Buda-
pest Nemzetközi Cirkuszfesztivál 
lenyűgöző versenyprodukcióiból 
összeállított Varázslatos Győztesek 
című tavaszi műsorát tekintették 
meg. Az előadáson a színek ka-
valkádjáról látványos fényjáték és 
a Fővárosi Nagycirkusz profesz-

szionális táncművészekből álló 
tánckara gondoskodott. A műsor-
ban varázslatos levegőszámokat, 

bohócokat, gúlaszámot, szédüle-
tes gyorsaságú zsonglőrt, balettet 
lóháton és még megannyi csodát 
élhettek át a gyerekek.
Majd február 27-én a nyolcadiko-
sok is útra keltek, ők a Pesti Ma-
gyar Színházban a Sun City című 
darabot tekintették meg. Az előa-
dás örök élmény marad mindany-
nyiuk számára; ők is tanúsíthatják, 

hogy az élő zenével kísért musical 
méltán világhírű. ■
Paprika Éva, Stammer József

A múlt hónapban két osztály is a fővárosban járt a Lázár Ervin Program keretében.

AZ IDŐSEK IS FARSANGOLTAK
Februárban az Idősek Klubjában 
sem maradhatott el a Farsang. 
Amellett, hogy szép számban gyűl-
tek össze a tagok, dícséretes az is, 
hogy idős koruk ellenére ötletel-
tek és be is öltöztek. A jelmezesek 
között volt Masnis lány, Indiai asz-

szony, Bájkeverő, Almacsutka, Far-
mer lány és Határvédő is. Termé-
szetesen az ízletes farsangi fánk sem 
maradhatott el, míg a mulatság to-
vábbi részében a talpalávalót Grek-
sa József művész úr biztosította. ■
Madácsi Erzsébet

FARSANGI MULATSÁG
AZ ISKOLÁBAN

Az Általános Iskolában többéves 
hagyományt szakítottunk meg az 
idén. Sok-sok éven át ugyanis meg-
adott témák alapján készültek a jel-
mezek, most viszont szabadon vá-
laszthattak a tanulók, hogy milyen 
maskarában akarják elűzni a telet. 
Így igen változatos, ötletes alkotá-
sok születtek a hercegnőktől és más 
mesehősöktől kezdve, a növénye-
ken és állatokon át, egészen a játé-
kokig. Még az égiekben is gyönyör-
ködhettünk Cupido személyében.

A jelmezesek felvonulása után a 8. 
osztályos lányok táncbemutatója, 
majd a jánoshalmi tánciskola RAP 
előadása következett. Ezután a ha-
todikos lányok hívták táncba a kö-
zönséget, az osztály  fiú tagjai pedig 

szinkronúszó tehetségüket bizo-
nyították. Míg a harmadikos tanu-
lók a kalózok világába kalauzoltak 
minket zenés-táncos előadásukkal.
A jelmezverseny eredményhirde-
tése után lufihajtogatás, kézműves 
foglalkozás, büfé, tombola, zsákba-
macska és vicces ügyességi játékok 
várták az érdeklődőket.
Egy fergeteges hangulatú délutánt 
tudhatunk magunk mögött! Kö-
szönet illet mindenkit, aki bármi-
lyen módon segítette, támogatta 
rendezvényünket: pedagógusok, 
szülők, tanulók és sorolhatnánk to-
vább! Jöhet a tavasz! ■
Németh Mónika

OVISOK FARSANGJA
Idén is, mint minden évben az 
ovisok is megtartották farsangi 
karneváljukat, az Általános Is-
kola Sportcsarnokában. A tél-
búcsúztató mulatságra február 
14-én délután került sor. A far-
sangi forgatagban, vidám, színes 
és rendkívül ötletes jelmezekben 

pompáztak az apróságok. A buli 
hangulatát Tengeri Attila inter-
aktív, zenés előadása fokozta, 
melyben a gyerekek is tevékeny 
közreműködőkké válhattak, míg 
a büfé bőséges kínálata enyhítet-
te a bulizásban megfáradt ovisok 
éhségét és szomjúságát. ■ A jelmezverseny eredményei: 

I. Cupido (Sasvári Péter)
II. Hippik (Rántó Gyöngyvér és Rántó Kincső)
III. Strandpapucs (Molnár Csenge)

Különdíjasok:
Pálmafa (Pajkos Dóra)
Robot (Horváth Botond)
Legók (Rontó Nóra, Vastag Ádám,
Vicsek Bálint, Szabó-Csanádi Márton)
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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

MUSKÁTLI 
VÁSÁR

CSEREPES ÁLLÓ   300 Ft
DUPLA FUTÓ 6 db   1200 Ft
ÖRÖKZÖLDEK   700 Ft-tól

2020. április 1-jén (szerdán)
KUNFEHÉRTÓN A PIACON

11:00-12:00 KÖZÖTT

FUTVA ŰZTÉK A TELET
Február 29-én immáron tizennegyedik alkalommal került 
megrendezésre a hagyományos  Farsangi „télűző” futóverse-
nyünk Kunfehértón.

Hűvös, de szélcsendes és napos 
időt kaptunk az égiektől, mely-
nél futásra alkalmasabb időjárást 
nem is kívánhattunk volna. Ezt a 
közel száz rajthoz álló sportember 
remek eredményekkel és jó han-
gulattal köszönte meg. Elmond-
hatjuk hogy az ország egyre több 
régiójából érkeznek községünkbe 
futók, és csodálják meg kellemes 
környezetünket. Voltak verseny-
zők Bajáról, Békés megyéből, Bu-
dapestről, Makóról, Sopronból és 
Szegedről is, hogy részt vegyenek 
megmérettetésünkön. Az idei 
évben a korábbi versenyszámok 
mellett új távon is indulhattak a 
sportolni vágyók, ugyanis a hosz-
szabb távot kedvelő futóknak in-
dítottunk egy félmaratoni, 21 kilo-
méteres versenyszámot is.
A reggel a versenyzők regisztráci-
ójával kezdődött, ahol átvehették 
a rajtszámaikat, és az idei évben 
először az első száz regisztráló 
ajándékcsomagban is részesült.  
Először az ovis korosztály vágott 
neki a számukra kiírt 500 méte-
res távnak, és bizonyította hogy 
van utánpótlás a futótársadalom-
ban, hiszen nagyon ügyesek és 
lelkesek voltak már a legkisebbek 
is. Ezután indultak el az 5, a 10 
és a 21 kilométert teljesítő futók, 
akik minden eddiginél nagyobb 

létszámmal képviseltették magu-
kat. A tavalyi versenyhez hasonló 
pálya várt a távokat teljesítőkre, 
amiket remek időkkel, és elégedett 
mosollyal az arcukon futottak le a 
kiváló atléták.

A Szervezőség nevében külön kö-
szönet illeti támogatóinkat, akik 
az anyagi támogatás mellett, egyéb 
felajánlásokkal is segítettek min-
ket, és hozzájárultak versenyünk 
sikeres lebonyolításához. Köszön-
jük az Arany Kapu Zrt., a Birop-
harma Kft., az Extractum-Pharma 
Zrt., és az Illés Italdiszkont támo-
gatását. Ezen kívül köszönjük Tár-
noki Andrásnak, aki mint mindig, 
idén is megfőzte nekünk az elma-
radhatatlan babgulyást, melyet 
jóízűen fogyasztott el mindenki a 
verseny után. Továbbá köszönjük 
a Fehértó Non-profit Kft. dolgozó-

inak is a rengeteg segítséget, és azt 
hogy az idén is biztosították a tisz-
ta, rendezett helyszínt, valamint a 
forralt bort és a meleg teát.
Természetesen jövőre is várunk 
mindenkit vissza, és bízunk ben-
ne, hogy évről-évre növekszik to-
vább a rajthoz állók létszáma, és 
egyre többen tudják élvezni a futás 
adta örömeket. ■
(fotó: Pozsgai Ákos, Somogyi András)

A TÁVOK GYŐZTESEI A KÖVETKEZŐK:

Ovi futam  fiú lány
1. Patocskai Tamás 1. Dely Karolina
2. Darányi Ábel 2. Patocskai Janka

5 km  férfi női
1. Jeremiás Donát 1. Varga Médea
2. Kocsi Levente 2. Nagy Csenge
3. Kaszap Bence 3. Patocskai Emese

10 km  férfi női
1. Csehó-Kovács Roland 1. Péter-Szabó Emese
2. Fitos Roland 2. Lajkó Mónika
3. Nyerges Tibor 3. Engler Mariann

21 km  férfi női
1. Blázsik Endre 1. Koller Száva
2. Illyés Tamás 2. Dr. Csábi Bettina
3. Varga Zsolt 3. Erdélyi Andrea,
 Kuti Márta (holtverseny)

Gratulálunk a győzteseknek és a helyezetteknek,
és persze minden versenyzőnek aki célba ért!
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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

DARÓCZI PÉTER PÁL E.V.

BURKOLÓ
0620/9796199

Vállalom régi házak hidegburkolatainak felújítását.
Lakások és egyéb épületek burkolatainak teljeskörű

kivitelezését.
Hívjon bizalommal!
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Anyakönyvi hírek

Elhunyt:
Szabó Istvánné (1957) 
Fehér Károlyné (1947) 
Bajusz Gáborné (1935)

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!

Juhász-Vedres Benőnét
a Rákóczi u. 1-ben, 

aki február 2-án
ünnepelte 93.

Mészáros Imrénét
a Rákóczi u. 2-ben,

aki február 5-én 
ünnepelte 84.

   
Paczal Lajost 
a Fő u. 5-ben,

aki február 7-én
ünnepelte 84.

   
Ördögh Ferencnét 

a Kossuth u. 17-ben,
aki február 10-én

ünnepelte a 81.
    

Grósz Györgynét
a Radnóti u. 4-ben,

aki február 11-én
ünnepelte a 81.

    

Theisz Péternét 
a Petőfi u. 23-ban,
aki február 18-án

ünnepelte a 85.
   

Nemes Jánost
a Viola u. 12-ben,
aki február 22-én

ünnepelte a 89.
   

Bakos Lászlót
a Bem u. 2-ben,

aki február 22-én
ünnepelte a 81.

Nagy Sarkadi Lászlónét
az Ady u. 22-ben,
aki február 23-án 

ünnepelte a 81.
    

Meszes Józsefnét
a Kossuth u. 31-ben,

aki február 28-án
ünnepelte a 82.

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

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartásiVállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. gépek és klímák javítását, karbantartását. 

NAGY LÁSZLÓNAGY LÁSZLÓ
háztartási gépszerelőháztartási gépszerelő

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

születésnapját.

Született:
Nótári Zétény (2020.02.16.)

a. n.: Kisgyörgy Erzsébet Tünde
Csorba Ákos (2020.02.25.)
a. n.: Kerepeczi Anna Lídia

Nagy Zselyke (2020.02.25.)
a. n.: Bálint Zsófia Teréz

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!
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Kiadja: Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.Fehértó Non-profit Kft.

Főszerkesztő: Főszerkesztő: 
Lukács TamásLukács Tamás

Megjelenik: Megjelenik: 
havonta 300 példánybanhavonta 300 példányban

Szerkesztőség címe: Szerkesztőség címe: 
66413 Kunfehértó, Tábor u.27.413 Kunfehértó, Tábor u.27.

tel.: 30/4929-953tel.: 30/4929-953
email:email:

feherto.nonprofitkft@gmail.comfeherto.nonprofitkft@gmail.com
Tördelés Tördelés 

és nyomdai munkák: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.Megjelenés minden hónap 10. napjáig.

MACZKÓ ZOLTÁN
6449 Mélykút, Május 1. utca 16.
Tel.: +36-30/190-33-30

Ácsmunkát vállalok!
Új tetők készítése, régi tetők 
felújítása,verébdeszkázás! 

Terasz, kocsibeálló, kerti kiülő, 
játszótér kialakításával is 

keressen bizalommal!
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Nótári Zétény Csorba Ákos

BYEALEX AZ ELSŐ FELLÉPŐ A FESZTIVÁLON
A Fehértone Fesztivál február végén bejelentette az első idei 
húzónevét a fesztiválra. A ByeAlex és a Slepp 2020. július 
18-án, szombaton fog fellépni a Nagyszínpadon.

A ByeAlex és a Slepp alaku-
lása nagyjából 2015 nyarára 
tehető. Alex már előtte is 
zenekarával járta az or-
szágot, de egyre világo-
sabb lett számukra, hogy a 
ByeAlex mint önálló zenekari név, 
nem állja meg a helyét. Ekkor két 
tag cseréjével megalakult a jelenle-

gi formáció. Már 2015 őszén 
sikereket értek el a „Még 
mindig” című dalukkal, ami 
mai napig a rádiók egyik ked-
vence. A nótát sorra követték 

egyéb közönségkedvencek, 
mint a Lotfi Begivel közös „Baba-
bo”, vagy a Pixával megírt „Részeg”, 
illetve a mostani újdonság, a Lábas 

Viki közreműködésében 
előadott „Menned kéne”. 
A Slepp persze nem dob-
ta el a régi ByeAlex klasz-
szikusokat sem, ezért 
olyan dalok is hallhatóak 
a koncertrepertoárban, 
amelyek Alex 2011-15 
közötti munkáinak eredményei, 
mint a „Fekete”, vagy az „Az Én 
Rózsám”. Alex tudja, hogy egyéb 
közéleti szereplései miatt mindig 
is különc lesz a zeneiparban, de a 

Sleppel karöltve hisznek a zené-
jükben, amelyet megállás nélkül 
fejlesztenek, és a közönségük iránti 
tisztelettel játszanak mindenhol. ■ 
(forrás: goldrecord.hu)

BÁCS-KISKUN MEGYE AFRIKÁBAN
A megyei önkormányzat 
szlogene, a „Bács-Kiskun bol-
doggá tesz” eljutott a forró 
kontinensre, Nyugat-Afriká-
ba is: jó ügyet szolgált és való-
ban örömet okozott.

Idén a kiskunfélegyházi Szala-
mandra Team is rajthoz állt a Buda-
pest-Bamako Rallyn, ami a koráb-
bi Dakar Rally szellemi örökségét 
egyedül tovább vivő verseny. A rally 
történetében először Marokkó, Ma-
uritánia és Szenegál után Guineába 
és Sierra Leonébe is ellátogatott a 
kihívásokkal teli futam, a valaha 
volt leghosszabb útvonalat megtéve.
A négy csapattag több mint fél 
évig készült lázasan, hogy részt ve-
hessen a nagyszabású versenyen. 
A csoport vezetője, Hegyi Mansz-
vét, a Szalamandra Kétéltű Kuta-

tó-Mentő Alapítvány vezetőségi 
tagja volt. Manszvét élete, a család 
mellett, az autókról és a vezetésről 
szól. Saját tulajdonában számos 
terepjáró és különleges autó van. 
Az alapítvány mentő munkáját is 
járművekkel, lánctalpas segway-el 
és légpárnás csónakkal végzi. Az 
ötletgazda pedig, Kárpáti Rita volt, 
aki évekig a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat projektmenedzse-
reként dolgozott (és tavaly sokat 
segített Kunfehértónak is, pl.  az 
Utazás Kiállításon történő kite-
lepülés kapcsán). Ritának már 
évek óta bakancslistáján volt a 
Budapest-Bamako Rally és 2018 
végén döntött úgy, hogy ő megy 
és felfedezi az afrikai kultúrát, a 
különleges tájakat és a homokla-
pátolás örömeit. A csapatot rajtuk 
kívül Rita férje, Turcsányi Zol-

tán és Tajthy Ákos erősítette még. 
A Szalamandra Team a túra kate-
góriában vett részt egy 21 szemé-
lyes Iveco Daily busszal és 2 nappal 
előbb indult, hogy Marokkóba ko-
rábban érjen és azt felfedezve vi-
szonylag kipihenten tudjon a nagy 
kihíváson részt venni. Ám, a rally 
nem csak a buliról és a kihívásokról 
szólt: ez egy humanitárius karaván, 
egy kiemelkedő karitatív esemény 
is. Minden csapat ajándékokkal és 
adományokkal felszerelkezve érke-
zett a világ legszegényebb tájaira. 
Így tett a Szalamandra Team is, 
akik a támogatóknak köszönhető-

en, a felkészültségen és elszántsá-
gon kívül ajándékokat és adomá-
nyokat is vitt magával Szenegálba. 
Az iskolaszereket és a ruhaado-
mányt a csapattagok személyesen 
adták át az afrikai rászorulóknak, 
rendkívül örömteli pillanatokat 
okozva ezzel.  
A Szalamandra Team a verseny so-
rán csodálatos tájakon haladt át, de 
sokszor embert és autót nem kímé-
lő utakon, többször komoly meg-
próbáltatásokat átélve.  Azonban 
életre szóló élményekkel a szívük-
ben tértek haza, Bács-Kiskunba. ■
(forrás: bacskiskun.hu, keol.hu)



2020. MÁRCIUS12


