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RUBINT RÉKA KUNFEHÉRTÓN

II. FEHÉRTONE
STRANDKÉZILABDA KUPA
Újabb nagyon izgalmas strandkézilabda kupát szervezett Kunfehértón
a Kiskunhalasi UKSC augusztus
első hétvégéjén. Idén második alkalommal adott otthont Kunfehértó,
a Sporttábor területén tavaly kialakított strandkézilabda pályákon, a
kétnapos viadalnak. A hétvége során
csodás időjárás és pompás környezet

Nagy siker volt az utolsó „Mozogjunk Együtt!” program Kunfehértón, ugyanis augusztus 8-án Rubint
Réka edzésére közel százan látogattak ki a kunfehértói Sportpályára.
A lelkes helyi tornázók mellett sokan, akár több órát utazva, vidékről
érkeztek hozzánk. A résztvevők a
gyerekektől egészen a nyugdíjas
korosztályig képviseltették magukat, de volt olyan is, aki csak nézőként érkezett a helyszínre.
A híres sportoló egy rendkívül intenzív, közel egy órás edzést tartott,
melynek tempóját végig csak az

tudta tartani, aki rendszeresen edz.
Ennek ellenére rendkívül jó hangulatban telt a sportesemény, melynek
végére kellemesen elfáradt mindenki. A tornázást követően Rékával
természetesen lehetett közös fotót
is készíteni, és többen beszélgettek
is vele. Sőt volt, aki lányának, Larának a rajongója, és neki küldött vele
haza egy ajándékcsomagot. Ezzel az
eseménnyel zárult le egy egész éven
át tartó, nyolc állomásból álló programsorozat. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a rendezvényeken! ■ (fotó: Somogyi András)
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várta a nevező csapatokat. Az első
napon a csoportmérkőzések reggel
9 órakor kezdődtek meg két homokos pályán, míg másnap már a végső
helyezésekért zajlottak a párharcok.
A két nap leforgása alatt összesen 49
meccset játszott le az ország különböző pontjairól érkező 9 női és a 10
férfi csapat. ■

A VÉGSŐ EREDMÉNYEK A KÖVETKEZŐKÉPPEN ALAKULTAK:
NŐKNÉL: 1. KUPIDÁK, 2. CSAJKÁK, 3. TÖRPOSZTAG, 4. BUZSÁK KC, 5. AZNAPOSAK,
6. ROZÉFRÖCCS, 7. BADGIRLS, 8. FIATOSOKK, 9. BOMBÁK.
FÉRFIAKNÁL: 1. HOMOKFUTÓK, 2. FATAL ERROR, 3. TURMIX, 4. KUPI TEAM,
5. CSOKIMIKULÁSOK, 6. BANDITÁK, 7. TOTÁLKÁR, 8. SZESZPANYOL, 9. HNK SE, 10. BMSE.

ELKÉSZÜLT AZ ÚT

ISMÉT BŐVÜLT AZ ESZKÖZPARK
Községünk még tavaly májusban
nyert a Vidékfejlesztési Program
keretében közel 7 millió forint
összegű vissza nem térítendő
támogatást
munkaeszközökre.
A beszerzés keretében augusztus
utolsó napjaiban egy Foton Lovol
típusú 25 lóerős traktor érkezett a
Fehértó Non-profit Kft. kötelékébe, kiegészülve egy hótoló lappal
és egy sószóróval, amelyek majd
a téli csúszásmentesítési munkálatokat fogják nagyban segíteni.

Ugyanennek a kiírásnak köszönhetően szereztünk be még februárban egy lombszívót is. ■

Augusztus közepére leaszfaltozta a kivitelező az erdőszéli utat.
Az eddigi földút mintegy két kilométeres szakasza kapott ezzel
szilárd burkolatot. A közel 111
millió forintos útfelújításra a Vidékfejlesztési Program kiírásán

nyert támogatást községünk.
A pályázaton elnyert összeg a teljes költség 90%-át biztosítja, az
önerőt pedig az Önkormányzat
tette hozzá. A műszaki átadásra szeptember 4-én került sor. ■
(fotó: Juhász D. Géza)
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NYÁRI HITTANTÁBOR

RÖVID HÍREK
ÚJRA SIKERESEN
PÁLYÁZTUNK

Augusztusban ismételten jó hírek
érkeztek a Magyar Falu program
háza tájáról, ugyanis a kíírás „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” pályázatán újabb támogatásban részesültünk. A nyertes
összeg 4.936.909 forint, amelyből
homlokrakodót fogunk vásárolni
többféle kiegészítővel, valamint motorfűrészeket és rézsűkaszát. ■
Július közepén a kunfehértói hittanosok ministránstáborban vehettek részt Kecskeméten Menyhárt
Sándor atyának köszönhetően. A
tábort három település (Borota,
Jánoshalma és Kunfehértó) szorgalmas ministránsai és az őket
kísérő felnőttek, így Menyhárt
Sándor atya, Rada Sarolta, Bobár
András, Varga Ferenc és jómagam
töltöttük meg.
Szállást számunkra a kecskeméti
Szentcsalád Plébánia biztosított,
vendéglátónk pedig Kovács Ferenc atya volt. Köszönjük a kedves
fogadtatását és közvetlenségét,
amellyel megajándékozott bennünket.
A napot mindig imával és egy kis
együtt elmélkedéssel kezdtük, az
estét pedig Szentmise zárta. Csoportokra voltunk osztva és mindenki mindenből kivette a részét,
mint például az étkezés előtti terítés vagy a szentmisén való szolgálat. Több helyre is ellátogattunk
a három napban, megismerked-

hettünk számos templommal és
történetével, mint például a Szentháromság Templommal, az Evangélikus Templommal, az Urunk
Mennybemenetele Nagytemplommal, az Assisi Szent Ferenc Templommal és a Barátok Templomával
is. Továbbá jártunk a Kecskeméti
Vadasparkban, ahol a gyerekek
sokféle állattal találkozhattak,
egyik kísérőnk, Varga Ferenc pedig néhány érdekes információt
is elmondott az állatkert lakóiról.
Voltunk a kecskeméti Arborétumban is, ahol játékos feladatokon
keresztül ismerkedhettünk meg az
ott élő növényvilággal.
Véleményem szerint a résztvevő
gyerekek sokat önállósodhattak,
megtapasztalhatták a közösségi
lét értékeit, valamint hitben és lélekben is növekedhettünk mindannyian. Hittanosaink nagyon jól
érezték magukat, nehezen fogadták el a harmadik napon, hogy
indulni kell haza. ■
Kazinczi Borbála

HOSSZABB
A STRANDSZEZON

Bízva a „vénasszonyok nyarában”
a Fehértó Non-profit Kft. a hatóságokkal egyeztetve meghosszabbította a Tófürdő nyitva tartását
szeptember 30-ig. Így, amennyiben
az időjárás is lehetővé teszi, sok
szeretettel várják a fürdőzni vágyókat még ebben a hónapban is. ■

kívül a folyosón, az SZMK jóvoltából, a régi burkolatot új linóleumra cserélték. Továbbá a nevelési év
kezdetére a Képviselő-testület egy
homlok-lázmérőt vásárolt az Óvoda részére, hogy az óvónők a reggeli
érkezéskor ellenőrizni tudják a gyerekek hőmérsékletét. ■

MONDA TAMÁS
FOLYTATJA

Augusztus utolsó hetében dőlt
el, hogy végül Monda Tamás
folytatja ügyvezetőként munkáját a Fehértó Non-profit Kft.nél, miután érvényes pályázatot
nyújtott be Kunfehértó Község
Önkormányzatának felhívására,
a Képviselő-testület pedig neki
szavazott bizalmat. ■

EGY KUNFEHÉRTÓI
LAKOS KORONAVÍRUSOS

A Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartása alatt tisztasági
festés zajlott az Óvoda épületében.
A Fehértó Non-profit Kft. dolgozói
a konyhát, a folyosót, valamint a
csoportszobákat festették ki. Ezen

Kunfehértón pozitív lett a koronavírus tesztje egy helybelinek. Egy
egészségügyben dolgozó kunfehértói lakos fertőződött meg az
új típusú koronavírussal. A beteg
egy budapesti csoporttal való találkozója során kaphatta el a vírust.
A kontaktkutatás jelenleg is zajlik. ■

munka közben azért jutott idő
egy kis frissítőre és nassolásra is.
Augusztus 28-án pedig első alkalommal tartottunk könyvtármozit. Úgy láttuk a gyerekeknek
nagyon tetszett a régi, magyar
mese. A mozizás után aszfaltrajzversenyen vehettek rész a kicsik. A rajzok közül a győztesek

kiválasztásához az Önkormányzat új munkatársát, Szász Zitát
kértük meg: az óvodások között
Huszár Alíz és Huszár Emma
lettek az elsők, az 1-2. osztályosok között Huszár Anna és
Csanádi Júlia nyertek, míg a 3-4.
osztályosok között: Gál Dávid
győzött. Gratulálunk nekik! ■

ÓVODAI HÍREK

PROGRAMOK
A KÖNYVTÁRBAN
A múlt hónapban két programot is szervezett a helyi Könyvtár a gyermekeknek. Augusztus
13-án idén második alkalommal került sor könyvtári foglalkozásra, ahol újabb remek
csapat gyűlt össze. Közösen
elolvastuk „A só” című papírszínházas mesét, ami után a

már megszokott módon kérdéseket tettünk fel a gyerekeknek.
A legfigyelmesebb gyerkőc most
is könyvjutalomban részesült.
Ezután egy kis kézműveskedés következett: tojástartóból
kukac és hernyó készült. A remekművek díszítése a gyerekek
fantáziájára volt bízva. A nagy
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30 ÉVES A KUNFEHÉRTÓI KALAUZ
Szerkesztői válogatás 30 év cikkjeiből

Egy település helyi újsága összefonódik annak történetével.
Nincs ez másként a Kunfehértói Kalauz esetében sem, amely
1990. szeptembere óta számol be községünk fontos híreiről,
eseményeiről. Így e válogatás is szorosan kapcsolódik Kunfehértó elmúlt 30 évének történetéhez. A következőkben a kezdetektől egészen az idei évig olvasható egy-egy érdekes cikkrészlet. Az anyagok nagy része örömteli pillanatokról szól, és
sok esetben kapcsolódik fontos létesítmények átadásához,
különböző rendezvényekhez vagy éppen különleges eseményekhez.
1990. SZEPTEMBER:
TISZTELT OLVASÓK!
„Az újság megjelentetésével az a
szándékunk, hogy egy rendszeresen jelentkező lapot honosítsunk
meg Kunfehértón.
Célunk – és reméljük ebben rejlik
a siker titka is –, hogy olyan helyi
jellegű információkhoz juttassuk
Önöket, amelyek segítségével
átfogó képet kaphatnak településünk kulturális és politikai életéről.
Hogy próbálkozásunk milyen
eredménnyel járt, álljon erre
most itt próbatételül ez a kiadvány!
Előre is köszönetet mondunk
minden észrevételért és ötletért!
A Szerkesztők”

1991. MÁJUS:
CSÓNAKÁZNI NEM, DE
FÜRDENI MÁR LEHET
„Csendes a part, még némák az
üdülők. A hatalmas víztükör
gátakkal felszabdalva, ’rekeszekben’ gyűjti a vizet.
– Ezekkel a gátakkal - mutat körbe Harnóczi úr-, amelyek most
épültek, két, egymástól teljesen
független, hat hektárnyi területet
különítettünk el a tóból. A vizet
előbb kiszivattyúztuk a mederből,
aztán szárazkotrással megtisztítottuk az iszaptól. Utána vis�szaengedtük a vizet, na meg erre
a célra fúrt kútból is pótoltuk,
így ha nem is az egész tóban, de
elég nagy területen lehet fürdeni.

A legmélyebb részeken közel kétméteres a víz. A másik elkülönített rész a tervek szerint halastó
lesz, hogy ne zavarják egymást a
horgászok és a fürdőzők.”

1992. AUGUSZTUS:
ÖNVÉDELMI CSOPORT
ALAKULT
„Az önvédelmi csoportok nem
úgy működnek, mint a volt önkéntes rendőrség. Működésük
elsősorban a saját lakókörnyezet,
a gyanús személyek, események,
történések megfigyelésére irányul. ... az igazolvány azonban
nem jogosítja fel a csoport tagjait
intézkedésre, azt csak állampolgári jogon tehetik. Ez azt jelenti,
hogy ha egy adott területen gyanús személyt, eseményt észlelnek, azt mindenkor jelezniük kell
a rendőrség fele, az eset kapcsán
csak a rendőrség járhat el. ...
A csoport tagjai éjszakai szolgálatot is ellátnak. Egy-egy figyelőszolgálatban 2-3 fő van beosztva.”

1993. JÚNIUS:
CHALLENGE DAY
„Kunfehértó is bekapcsolódott az
idei év folyamán harmadik alkalommal megrendezésre került nemes versenyre. A Kihívás Napja.
Mit is kell tudni erről a napról? Az
ötlet Kanadából indult 1990-ben,
lényege, hogy egy nap folyamán
minél többet sportoljanak, illetve
mozogjanak a települések lakói,
s ez a sport legyen egy nemes

verseny is. Jelmondata: 15 perc
sporttal egészségünkért és településünkért. Községünk teljesítése
2015 x 15 perc volt, ami százalékos teljesítésben a lakosság lélekszámához viszonyítva 83,85%,
ez a szám kategóriánkban a 129.
helyezésre volt elegendő.”

1994. AUGUSZTUS:
RONCSDERBI ’94
„A depo roncsautóktól hangos,
a pálya mentén áruktól roskadó asztalok, sátrak, a nézők
is elfoglalták ’figyelő állásukat’,
kezdetét vehette hát a verseny!
A két géposztályban több, mint
32 autó állt rajthoz. ... A verseny
ez alkalommal is bővelkedett látni és hallani valókban: felbőgő
motorok, a nézők lelkes biztatása, örömujjongása, kisodródott,
leszorított autók látványa. Nagy
volt az érdeklődés az oldalkocsis motocross bemutató iránt is.
Nagy sikere volt a helikopteres
sétarepülésnek is...”

1995. AUGUSZTUS:
SIKERT ARATOTT
A 100 FOLK CELSIUS
„Július 23-án zsúfolásig megtelt a tófürdő területe ... A tömeg Fehértón addig szinte soha
nem látott nagyságrendet öltött.
Történt ez mindazért, mert a
hihetetlen méretű reklámhadjáratnak köszönhetően a környék
kikapcsolódni vágyói, Bajától
Kiskunhalasig, Szegedtől Kecskemétig a kellemes vizű és a környék egyetlen fürdésre alkalmas
tava mellé özönlöttek. A háromnapos sörfesztivál bővelkedett
programokban. Volt divatbemutató, kabaré, DISCO, de játékos
sportversenyekre és sörivó versenyre is sor került. Legnagyobb
sikert a country fesztivál, ezen
belül is a ... 100 Folk Celsius
együttes aratott.”

1996. OKTÓBER:
NŐTT A GYERMEKOTTHONOS GYERMEKEK SZÁMA
„Községünkben 1955-ben, a megyében Hajós után másodikként
alakítottak nevelőotthont. Az intézmény szinte belenőtt a falu életébe, s létezését ma már mindenki
természetesnek veszi. 1983-ig csak
lányok kerültek itt elhelyezésre,
azóta azonban vegyes intézmény
lett. ... a megye egész területéről
vannak itt gyerekek. ... A családias nevelést ... – amely egyébként
a családra való nevelésnek csak az
egyik állomása – 1990-ben indítottuk. Egy-egy családközösségnek állandó önálló élettere van,
két állandó felnőttje ... s ezek heterogén összetételű csoportok.”

1997. JANUÁR:
VISSZAKERÜL A FAÜLTETŐ
LÁNYKA
„A
helyi
állami
gazdaság
1963-ban a Képzőművészi Alap
egy pályázatán nyerte az alkotást ...
1972-ben ... A szobor továbbra is a
fehértói majorban, de a kiskunhalasi Állami Gazdaság tulajdonaként
állt. A probléma akkor kezdődött,
amikor a halasi gazdaság a privatizáció során megszüntette kunfehértói egységét, s az ott lévő ingatlanjait – kivéve a szobrot – eladta.
A szobor ekkor a Halasvin Rt. ... telepére került.
Községünk lakossága háborgott
ugyan – hiszen a szobor érzelmileg
addigra már hozzájuk nőtt –, azonban az elszállítás jogilag támadhatatlan volt.
... tavaly ... a Halasvin Rt.-t felszámolták, s az ebből kivált új gazdasági társaság vezetői ... ígéretet tettek
... hogy a szobrot egy alapítványon
keresztül visszaadják a községnek.
A képviselő-testület a közelmúltban létrehozta a ’Kunfehértóért
Közalapítványt’, amely alkalmas a
szobor fogadására.”

2020. SZEPTEMBER

1998. MÁJUS:
FELAVATTUK
A TORNATERMET
„Remélhetőleg hosszú ideig emlékezetes nap lesz ez a település
lakói számára. Olyan beruházás
avatásán lehetünk jelen, amely
Fehértó nagyságrendű település
életében csak nagyon ritkán fordul elő. ... A program folytatásaként a német testvértelepülésről,
Gödából érkezett vendégek meleg
üdvözlő szavak kíséretében nyújtottak át sportszereket az iskola
igazgatójának és a község gyermekeinek. Ezután az óvodások és az
iskolások ünnepi tornabemutatójára került sor, amelyen községünk
gyermekei ügyességükkel bizonyították, hogy jogos szükségletükként vehették végre birtokukba a
tornatermet.”

1999. JÚNIUS:
ORSZÁGOS HUSZÁRPARÁDÉ
„községünk adott otthont egy
országos nagyszabású rendezvénynek, az első Országos Huszár- és Katonai Hagyományőrző
Haditornának. ... A kétnapos
lovas parádén a látványé volt a
főszerep, hiszen nem mindennap
látni sokszínű korabeli huszárruhába öltözött férfiakat és nőket
... Szombaton délelőtt a csapatok
szemléjével kezdődött a program, ahol szakértő zsűri bírálta
el a lovak és lovasok tudását. ...
A második szakasz a portya volt,
ahol tizenkét kilométeres távon
akadályugratásokkal és lövészettel
tarkított pályán kellett végigmenni, amelynek végén egy látványos
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huszárroham és kardvágásos harc
következett. ...
A vasárnap délelőtt küzdőtéri feladattal kezdődött, ahol a huszároknak kardvágásból, akadályugratásból és kardszúrásból kellett
számot adni ügyességüknek.”

2000. JÚLIUS:
FALUNAP VOLT
KUNFEHÉRTÓN
„2000. június 11-én Pünkösd
vasárnapján, lelkes csapat munkálkodása nyomán valósult meg
Kunfehértón, az első FALUNAP.
... A nap reggel hét órakor zenés
ébresztővel indult, amely hirdette a Falunap kezdetét. ... Délelőtt
10 órakor került sor a Falunap
megnyitójára és a Millenniumi
emléktábla felavatására. ... Voltak
gyermek ügyességi és aszfalt rajzversenyek ... kerékpár ügyességi
verseny ... a sakkversenyen felül,
asztalitenisz verseny ... Fél kettő magasságában indult az autós
ügyességi verseny. ...
A megmérettetések végeztével indult a Falunapi bál a műsorokkal a
Sportcsarnokban. ...
Tíz perc után a bálozóké lett a
csarnok, a Welcome együttes húzta a talpalávalót ... fél tizenegykor
... a Falunap nagy durranására
került sor, mégpedig a hét percig
tartó látványos tűzijátékra.”

2001. MÁJUS:
SÁRKÁNYOK AZ ÉGEN
„Szülők és tanárok fejéből pattant ki az ötlet, rendezni kéne egy
sárkánykészítő és sárkányeregető
versenyt. ... Szebbnél szebb, ér-

Kunfehértói Kalauz szerkesztői 1990-2020 között
1990. 09. – 1990. 10.
1990. 11. – 1992. 12.
1993. 01. – 1994. 05.
1994. 06. – 1994. 11.
1994. 12. – 1999. 10.
1999. 11. – 2015. 06.
2015. 07. – 2017.01.
2017. 02. –

Kovács Erzsébet és Puskás Tibor
Kovács Erzsébet
Puskás Tibor
Szabó Imréné
Sz. Huber Helga
Benke László
Ficsórné Sáfár Anett
Lukács Tamás

dekesnél érdekesebb sárkányok
készültek a felhívásra. Az időjárás
is kegyeibe fogadta a résztvevőket és nézőket egyaránt. Kisütött
a nap és a szél is feltámadt a sárkányeregetéshez. Igazán nagy létszámú sárkány rótta a kunfehértói
kék eget. ... azok, akik nem voltak
kinn a helyszínen ... nem látták
azokat a felszabadult felnőtteket,
akik belefeledkezve irányították
gyermekeik vagy éppen saját sárkányukat.”

2002. AUGUSZTUS:
KÖTELÉK ÉS MŰREPÜLŐ
BEMUTATÓ A TÓ FÖLÖTT
„Július 27-én délelőtt fantasztikus,
eddig még Kunfehértón nem látott látványosságban volt részük
azoknak, akik kijöttek a tóra ...
kötelék és műrepülő bemutatóban gyönyörködhettünk. A nagy
szél ellenére fantasztikus ügyességgel kormányozták gépeiket, és
tartották össze a köteléket. ... Ők
a későbbiekben is fel-feltűntek, és
egyéni repülést is bemutatva, szárnybillegtetéssel búcsúztak a közönségtől. A műrepülést Bogdán
Tibor mutatott be gépével. ... tanítványai között van Besenyei Péter (Műrepülő VB bajnok) ... Nem
maradt ki a műsorából a dugóhúzó, a szakaszos negyed fordulat és
a fejjel lefelé történő repülés sem.”

2003. NOVEMBER:
KUNFEHÉRTÓI
MEGEMLÉKEZÉS
A VASÚTÁLLOMÁSON
„A
Kiskunhalas-Bácsalmás(Regőce) közötti vasútvonal 2003.
október 31-én ünnepelte 100. évfordulóját. ... a vonalhoz tartozó
települések Kiskunhalas, Kunfehértó, Jánoshalma, Mélykút és
Bácsalmás együtt ünnepelte az
évfordulót. A múlt tiszteletére,
nosztalgia vonat indult Kiskunhalasról, és minden településen
ünnepi műsort követően felavatásra került az évfordulót megörökítő emléktábla. Kunfehértóra
10.13 órakor érkezett a nosztalgia
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motorvonat. Felnőttek és gyerekek
nagy csoportja várta a vonatot, és
a rajta utazókat.”

2004. FEBRUÁR:
III. GALAMB
ÉS KISÁLLAT-KIÁLLÍTÁS
KUNFEHÉRTÓN
„A sportcsarnok adott helyet a
kiállításnak ... A kiállítást megelőzi a bírálat. ... a bírálók vették
be magukat a madarak ketrecei
közé, és meghatározott rendszerrel pontozták a madarakat. Értékelésüknek megfelelően hirdettünk vasárnap kiállítás győztest ...
A kiállításunkra végül 71 fő közel
650 madárral nevezett, melyből
19 kunfehértói tenyésztő volt. ...
a helyi gyerekek kedvenceiket is
kiállíthatták, volt papagáj, és hörcsög is.”

2005. JÚLIUS:
BAJNOK LETT A KUNFEHÉRTÓI FOCICSAPAT
„A Kunfehértói KSE labdarúgó
szakosztályának évadzáró és egyben bajnoki díjátadó összejövetelére sokan eljöttek. ... Az elnök
köszöntőjét követően röviden
összefoglalta az 1977 óta működő
labdarúgó szakosztály kisebb sikereit, de szólt a kudarcokról is. Úgy
fogalmazott, hogy: a csapat eddigi
tevékenységére inkább a szerény
részvétel volt jellemző. Most azonban a 2004/2005. bajnoki évben a
Bkm-i III. osztály Keleti csoportjának bajnoka lett Kunfehértó focicsapata. Szólt a sportszerűségről
is, melyben csapatunk az előkelő
5. helyezést mondhatja magáénak.”

2006. SZEPTEMBER:
FELAVATTÁK A SPORTTÁBOR ÚJ ÖLTÖZŐJÉT
„A rendezvény nem csak az átadással várta az érdeklődőket,
hanem látványosságokkal is.
A kunfehértói mazsorettek bemutatóját követően a Bp. Honvéd
FC- Kunfehértó U-12-es gyermek
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labdarúgó mérkőzésére került sor.
... majd az Észak-Dél (Bkm-i II. o.)
ifjúsági válogatottjainak labdarúgó mérkőzésére került sor.
... 18 óra magasságában kezdődött
a sokak által várt Kunfehértó-FTC
Öregfiúk felnőtt labdarúgó mérkőzés. Kunfehértó gyepét a vendégek közül néhányan már ismerték aktív korukból, de a legtöbbje
most járt nálunk először. ... A sokak által kedvelt Détári Lajossal
többen kezet fogtak és közös fotót
is készítettek.”

2007. AUGUSZTUS:
ERDŐTŰZOLTÁS
KUNFEHÉRTÓN SOK SZÁZ
ÖNKÉNTESSEL
„Kunfehértó erdei is beleestek
abba a körbe, ahol is több száz
hektáron elpusztult a növényzet az
erdőtűz nyomán.
... Kunfehértón állt fel a tűzoltást
vezető irányító pont, és nálunk
állították le a tűzoltó vonatot is.
Rövid időn belül kiderült, hogy
az erdőtűz a legmagasabb 5-ös fokozatú, tehát a legnagyobb odafigyelést és összefogást igényelte az
oltás.
... Az emberek toborzásán túl
kollégáink és a falubeliek is közel
300-an vettek részt a tűzoltásban
... Az oltási időszakban folyamatosan láttuk el az oltásban résztvevőket melegkonyhánkról (1000
adag) élelemmel és nagy mennyiségű ásványvízzel.”

2008. JANUÁR:
MEGNYÍLT KUNFEHÉRTÓ
TÁJHÁZA A NAGYKÖZÖNSÉG ELŐTT
„A Leader pályázatnak köszönhetően önkormányzatunk megvehetett egy 50-es években épült házat.
A telek kitisztításával, az épület
felújításával, az udvaron megépített búbos kemencével és fakerítéssel alakult ki a Tájház. A három
helyiségből álló házba, középen
a konyhába juthat be a látogató.
Onnan nyílik jobbra a nagyszoba,
amelyben kapott helyet a községre
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jellemző eszközök kiállítása, míg
balra egy foglalkoztatóban egy régi
fotókból összeállított fotókiállítás
valósult meg. ... Természetesen az
udvaron is elhelyezésre kerültek
azok a nagyobb mezőgazdasági
eszközök (pl.: eke, borona, tragacs
stb.), amelyek híven tükrözik községünk múltbéli munkaeszközeit.”

2009. JÚLIUS:
MOTOROS BARÁTOK
TALÁLKOZÓJA VOLT
„a kempingben zajlott a kunfehértói
Motoros Baráti Kör találkozója. Délelőtt 10 óra körül érkeztek a motoros barátok a helyszínre, ahol nagy
szeretettel fogadtak mindenkit. ...
Délután ... felvonuláson vettek részt
a motorosok. Tettek egy nagy kört
a faluban, és integetve köszöntötték
a község lakóit. A kör megtételét
követően ismét a kempingbe értek
vissza, ahol folytatódtak az ügyességi versenyen a megmérettetések.
Este 19 órától a motorosok baráti
zenekarai léptek fel. A ... hallgatóság
nagy örömére saját számaikkal szórakoztatták a találkozó résztvevőit
másnap hajnalig.”

2010. JÚNIUS:
HARMINCMILLIÓS
TÓFÜRDŐ FEJLESZTÉS
„Kunfehértó tófürdő ökoturisztikai és turisztikai célú fejlesztése
... két ütemben fog megvalósulni. 2010. nyár folyamán homokos
plázs kerül kialakításra az egykori nagy csúszda környékén ...
A víz felületén vízijátszótéri eszközök kerülnek kihelyezésre ...
A főpénztártól az újonnan létesített
partrészig 1,5 méter szélességben
sétány fog épülni. A területeken
ivókutak, padok, szemetesek kerülnek kihelyezésre. Vízieszköz kölcsönző létesül, valamint ... turisztikai iroda kerül kialakításra. ... 2011.
évben egy 16 méter hosszú, családi
csúszda kerül a fürdő területén kihelyezésre, valamint egy, a tavak
mentén élő növény- és állatvilágot
bemutató tanösvény is létesülni
fog.”

2020. SZEPTEMBER

2011. FEBRUÁR:
ÖSSZEDŐLT A KUNFEHÉRTÓI SZÉLMALOM

hétköznapjai, ünnepei, de az eltelt
évtizedek történelmi pillanatai,
nevezetes eseményei is.”

„a kunfehértói szélmalom ... nem
bírta tovább az időjárás okozta sérüléseket. A műemlék jellegű közel 100 éves épület összeroskadt.
... A falakon hosszú évek alatt
repedések alakultak ki, a délnyugati oldalon pedig nagyobb felületen leomlott a külső téglaborítás. Mint a legtöbb malom, így a
kunfehértói is, kettős falú, belülről
vályogfal, kívülről téglaburkolatú volt. Az idő a zsindely tetejét
sem kímélte az építménynek ...
A szélsőséges esős időjárás, a
rendkívüli fagyokkal, tovább
rongálta az épületet. Sajnos előre
megjósolható volt, hogy a malom
össze fog roskadni.”

2013. JÚNIUS:
PEACE RUN – EURÓPAI
VÁLTÓ A BÉKÉÉRT

2012. JÚLIUS:
KUNFEHÉRTÓ TÖRTÉNETE
FOTÓKON
„A Kunfehértóért Civil Mozgalom
több hónapos gyűjtő- és szervezőmunkáját követően ... nyitotta
meg a rendezvényt. ... kezdetben
a Művelődési Ház termét – termeit, majd két iskolai osztálytermet terveztek a közben tízezret is
meghaladó gyűjteményből válogatott közel 1000 db fotó bemutatására. Ez az ötlet is a mennyiség
miatt kevésnek bizonyult, így a
sportcsarnokban valósult meg a
meghitt hangulatú kiállítás ... a látogató egyszerre találkozhat Kunfehértó múltjával, jelenével és egy
kis szegletben a jövőjével is. ... felidéződnek az itt élt és élő emberek

„A világ összes földrészén, több
mint 140 országban eddig milliók vettek részt ebben a különleges váltófutásban, amelynek célja,
hogy erősítse a nemzetek közötti
barátságot. Ez a több mint 25 éve
megrendezett esemény az emberiség legnagyobb civil kezdeményezése a békéért. A Békefutás
olimpiai stílusú váltófutás, amelybe bárki bekapcsolódhat. A békét
jelképező fáklyát egy nemzetközi
futócsapat viszi országról országra. ... Ebben az évben is csatlakozott Kunfehértó a programhoz, és
a szitáló eső sem akadályozta az
iskola diákjait, tanárait ... a váltó
település határában való fogadásától. Innen futva kísérték a lángot
településünk
Sportcsarnokába.
... Volt ünnepélyes polgármesteri
köszöntő, egy kis játék, éneklés és
végül körbeállva mindenki megfoghatta a béke lángját...”

2014. DECEMBER:
NYUGDÍJAS KLUBOK
TALÁLKOZÓJA VOLT
KUNFEHÉRTÓN
„Minden évben hagyományként
találkozót szervez a ... Gondozási
Központ Nyugdíjas Klubja, immár
25. alkalommal Kunfehértón. ...
A baráti klubok nagy létszámmal
képviseltették magukat a negyed-

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

2020. SZEPTEMBER

százados programon Balotaszállásról, Kisszállásról és idén még
Zsanáról is. A vendégek fogadása
már az utcán megvalósult. A házigazdák köszöntötték a klubok
tagjait és a meghívott vendégeket.
A Sportcsarnokba lépéskor, zenével és konty alá valóval várták
... a résztvevőket. A műsorokat
követően finom ebéd következett
... majd egyszer csak begurítottak egy hatalmas fotókkal lefedett
csokis tortát. ... A sportcsarnok
zengett a jó hangulattól. A fülbemászó dallamok táncra invitálták
a jelenlévőket.”

2015. SZEPTEMBER:
BEFEJEZŐDÖTT
A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
„Kunfehértó Község a Környezet
és Energia Operatív Program keretében elnyert pályázat segítségével szennyvízcsatorna hálózatot
és szennyvíztisztító telepet építhetett, a kivitelezési munkálatok
befejeződtek, a projekt sikeresen
lezárult. ... nettó költsége 972 821
520 Ft, melyhez Kunfehértó ... 894
903 565 Ft vissza nem térítendő
európai uniós forrást nyert el.
Az alapcsőletétel helyszínén megrendezett projektzáró eseményen
Baka István, a Bács-Tender Kft.
projektmenedzsere bemutatta az
elmúlt időszak fontosabb mérföldköveit, majd a rendezvény a
szennyvíztisztító telepen szalagátvágással,
sajtótájékoztatóval
zárult.”

2016. MÁJUS:
ÚJABB SPORTLÉTESÍTMÉNYT AVATTUNK
„Április végén újabb sportlétesítménnyel gyarapodott községünk,
a hónap utolsó napján került átadásra a Sporttábor területén megépült műfüves labdarúgó pálya.
Nagyszabású ünnepség és futballtorna kísérte a hivatalos átadást.
... Először U-11-es csapatok ...
játszottak. ... Ezután női kispályás
labdarúgó torna következett. ...
A rendezvényt a ’Testvértelepülé-
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sek (Disznajó, Orom, Kunfehértó)
egymás ellen, egymásért’ kispályás
labdarúgó villámtornája zárta.
A mérkőzések játékvezetője Éles
István volt, aki humoros kiszólásaival kellőképp fokozta a barátságos mérkőzés hangulatát. ... A nap
végén mindenki kipróbálhatta a
focipályát, késő estig rúgták a bőrt
a helyi gyerekek.”

2017. JÚNIUS:
RÉGEN VOLT, HOGY IS
VOLT...
„Ezzel a címmel volt helytörténeti
fórum, a Közösségek Hete keretében május 12-én, Kunfehértón,
a helyi könyvtár olvasótermében.
Végső István történész, Kunfehértó históriáját feldolgozó könyvéről
és személyes élményekről beszélgettek a résztvevők. ...
Sok helyi lakos, főképp az idősebb
korosztály jött el és mondta el a
gyakran szomorú, tanulságos vagy
humoros élettörténeti momentumait. Régészeti leletek, tanyavilág,
betyárok, állami gazdaság, 1956,
betelepülés, iparosodás témái
mentén haladt a beszélgetés és a
résztvevők kötetlen formában osztották meg egymással a településsel kapcsolatos saját emlékeiket.”

2018. AUGUSZTUS:
FEHÉRTONE FESZTIVÁL
„Új néven és megújult arculattal
került idén megrendezésre a kunfehértói zenei fesztivál. A háromnapos eseményen közel negyven
előadó lépett fel és több mint tizenkétezer ember látogatott ki.
A megszokott időpontban, július
harmadik hétvégéjén, kellemes
nyári melegben került sor a hos�szú hagyományokra visszatekintő
fesztiválunkra, de immáron Fehértone Fesztivál néven.
Az idei évben két helyszínen zajlottak a programok, ahol három
nap alatt a hazai zenei világ legjobbjai fordultak meg. Az eddigieknél jóval nagyobb és látványosabb Nagyszínpadon délutántól
kezdve éjszakába nyúlóan nap

mint nap öt élő zenekari produkciót lehetett meghallgatni. ...
A szervezők egy éves munkája
hozta meg a gyümölcsét, melynek
keretében sikerült új szintre emelni a rendezvényt, amely igazi zenei fesztivállá vált, és ezt immár a
zenekarok és a szakma is elismeri.
A fesztivál a térség legkiemelkedőbb nyári eseményévé nőtte ki
magát.”

2019. MÁRCIUS:
KUNFEHÉRTÓ AZ UTAZÁS
KIÁLLÍTÁSON
„Az idei Utazás Kiállításon, amely
Magyarország legnagyobb turisztikai seregszemléje, Bács-Kiskun megye és Kecskemét belföldi díszvendégként volt jelen. Ennek az egész
megyét érintő összefogásnak köszönhetően jelenhetett meg az eseményen Kunfehértó is ... A megyei
résztvevők közös, 192 négyzetméteres standon, egységes arculattal,
minden eddiginél gazdagabb kínálattal és színes programokkal képviselték megyénket február 21-24.
között. ... Településünk a közös megyei kiadványokon kívül saját reklámanyaggal és különböző kunfehértói, illetve Fehértone Fesztiválos
ajándéktárgyakkal (kulcstartóval,
hűtőmágnessel, lufival, kitűzővel és
képeslappal) várta az érdeklődőket.
Továbbá számos nyereményjáték
keretén belül lehetett belépőket
nyerni a tófürdőre, valamint a fesztiválra egyaránt.”

2020. ÁPRILIS:
A KÖZSÉGET IS ÉRINTŐ
KORONAVÍRUSSAL
KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK
„Márciusban Magyarországot is elérte a koronavírus. ... helyi szinten is
változásokat, szigorításokat és korlátozásokat vezettek be ...
A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézést telefonos kapcsolattartásra
korlátozzák és kizárólag indokolt
esetben fogadnak ügyfeleket. ... Huszár Zoltán polgármester 2020. 03.
16-tól elrendeli a Mosolyvár Óvoda
és Mini Bölcsőde határozatlan ideig
történő zárva tartását. ... elrendeli
a Kunfehértói Közösségi Színtér és
Könyvtár zárva tartását. ... Patocskai
Tamás ügyvezető döntése alapján a
Fehértó Non-profit Kft. irodájában
a személyes ügyfélfogadás szünetel.
Továbbá a Fehértó Non-profit Kft.
nem vesz fel foglalást a rendezvényés szálláshelyeire, valamint a meglévő
foglalásokat is törli! ... Huszár Zoltán
döntése alapján az Erdei téri játszótér
és a Fitness Park bezárásra kerül. ...
Huszár Zoltán polgármester felkéri
a 65 év feletti kunfehértói lakosokat,
hogy maradjanak otthonaikban.”
Szerkesztői zárógondolat:
Nem volt egyszerű dolog egy ilyen
hosszú időszak alatt megjelent cikkhalmazból évente csak egyet kiválasztani.
Sok időbe telt 30 év anyagát átnézni, de
minden percét örömmel csináltam. Bízom benne, hogy sokakban sikerül szép
emlékeket felidéznem. – Lukács Tamás

12 ÉVESEN ÁTÚSZTA
A BALATONT
Életében először Patocskai
Csenge is részt vett a Révfülöpről induló idei Balaton-átúszáson, és fiatal kora ellenére sikerrel teljesítette is az 5,2
kilométeres távot. Az úszás
nagyjából felétől jelentkező erősebb hullámzás sem
akadályozta meg, hogy célba érjen a déli parton, Bala-

tonboglárnál. A kunfehértói
lány mindössze egy éve tanult meg úszni, azóta viszont
a kiskunhalasi úszóegyesület
igazolt versenyzője; hetente
általában 8, de van, amikor
10 edzése is van. Az országos hírű eseményre Csengét
édesapja kísérte el. ■
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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
•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
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
•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 06/30/249-0979
•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.: Papp Dávid őrm.
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 bejelentkezés 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
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•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

DARÓCZI PÉTER PÁL E.V.

BURKOLÓ

0620/9796199
Vállalom régi házak hidegburkolatainak felújítását.
Lakások és egyéb épületek burkolatainak teljeskörű
kivitelezését.
Hívjon bizalommal!

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT KFT.
ELÉRHETÔSÉGEI:
Székhely:
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: gazdalkodas.fnk@gmail.com
vagy
feherto.nonprofitkft@gmail.com
tel.szám: 30/4929-953
Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30
Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: gazdalkodas.fnk@gmail.com
tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
tel.szám: 30/5528-184
Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás
email: rendezveny.fnk@gmail.com
tel.szám: 20/422-6730
Tófürdő, kemping, táborok:
Tiringer Eszter
email: kfto.sporttabor@gmail.com
tel.szám: 30/6352-583
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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
Czagány Mákos Lajosnét
a Petőfi u. 4-ben,
aki augusztus 4-én
ünnepelte 85.

Tallér Balázst
a Kölcsey u. 6-ban,
aki augusztus 24-én
ünnepelte 82.

Greksa Józsefet
a Petőfi u. 83-ban,
aki augusztus 6-án
ünnepelte 83.

Balázs Istvánt
a Fejértó u. 3-ban,
aki augusztus 26-án
ünnepelte 88.

Aszalay Józsefnét
a Kiserdő u. 15-ben,
aki augusztus 12-én
ünnepelte 88.

Kazinczi Jánosnét
a Bem u. 8-ban,
aki augusztus 26-án
ünnepelte 80.

Horváth Károlyt
a Rákóczi u. 13-ban,
aki auguszus 23-án
ünnepelte 80.

Farkas Ferenc Józsefnét
a Kossuth u. 15-ben,
aki augusztus 27-én
ünnepelte 80.

Grósz Lászlónét a Bem u. 6-ban,
aki augusztus 28-án ünnepelte 86.

születésnapját.

Anyakönyvi hírek
Született:

Oravecz Oszkár és Oravecz Bella
2020. 08. 05. a. n.: Szabó Tímea
Lukács Levente 2020. 08. 11. a. n.: Maruzsa Csilla
Szekeres Brendon 2020. 08. 13. a. n.: Németh Ildikó
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Házasságot kötöttek:

Péter-Szabó Sándor és Ördög Andrea 2020.08.22.
Molnár Csaba és Szabó Orsolya 2020.08.28.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Elhunyt:

László Jánosné (1936)
Huszti Sándor Pál (1948)
Bozsóki Dezsőné (1940)
Őszinte részvétünk!

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

NAGY LÁSZLÓ
háztartási gépszerelő
Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990

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, Rákóczi F. u. 8.) szervizfelvevő pontot nyitott Kunfehértón 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, illetve házhoz szállítjuk a megjavított készülékét (500 Ft kiszállási
díj ellenében).

Tel.: 06-70/319-6807
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Ácsmunkát vállalok!

Új tetők készítése, régi tetők
felújítása,verébdeszkázás!
Terasz, kocsibeálló, kerti kiülő,
játszótér kialakításával is
keressen bizalommal!

MACZKÓ ZOLTÁN

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

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

Sporttábori Konyha

2020-ban is várja régi és új előfizetőit, ahol SZÉP kártyával is fizethet. 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.

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:

Megjelenés minden hónap 10. napjáig.

Druk-ker Kft.
Kiskőrös
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KUNFEHÉRTÓI ÖNKÉNTES
A BALATONON
Törteli Dóra már három éve tagja a
kiskunhalasi Ifjúsági Vöröskereszt
kötelékének és azóta vállal aktívan
részt a szervezet tevékenységében.
Nem volt ez másként nyáron sem,
ugyanis most a Magyar Vöröskereszt Balatoni Elsősegélynyújtó
Szolgálatánál volt önkéntesként. Ez
volt az első alkalom, hogy ott járt,
a 16 éves korhatár miatt most nyílt
rá először lehetősége.
A program egy szezonban nyolc
turnusból áll, ő az utolsó előttiben
vett részt.

Dóri 2020. májusában önkéntes tevékenységének megbecsüléseként
elismerő oklevelet érdemelt ki a
Vöröskeresztes Ifjúsági Munkájáért.
A kitüntetés méltatása a következőképpen szólt: „Dóri 2017 óta aktívan
részt vesz a megyei ifjúsági tevékenységekben. Szabadidejében segíti a
szervezet népszerűsítését, szívesen
vállalja a területi és megyei versenyek

Oravecz Oszkár
Oravecz Bella
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– Az elején, kicsit izgultam, de
tudtam, hogy jól fogom végezni a
dolgom. Az első két napot Balatonszárszón töltöttük, ahol az ismerkedő és csapatépítő programok
mellett részt kellett vennünk egy
nyolc órás tréningen, egy írásbeli és egy gyakorlati vizsgán is. Ezt
követően osztották be a csapatokat,
egy strandon 2 önkéntes látott el
szolgálatot; a kezdők mindig egy
tapasztaltabb önkéntes mellett
dolgoztak. Mi az északi partra, Balatonudvarira kerültünk – mesélte
Dóri.
Tevékenységük egy hétig tartott,
minden nap 11:00 és 19:00 között.
Ez idő alatt társával összesen 1820 esetet láttak el, szerencsére legtöbbször könnyebb felületi sérüléseket (kagylóvágás, rovarcsípés).
– Az ott töltött idő alatt örök élményeket szereztem, a többi önkéntessel azóta is tartjuk a kapcsolatot,
hiszen a táborban szinte egy kis
család lettünk – zárta gondolatait a
kunfehértói lány. ■
körüli segítő munkát, a katasztrófavédelmi gyakorlatokat, falunapok és autómentes napok segítését. Tapasztalatát kortársainak közvetíti. Társaival
nagy szerepet vállalt a Bács-Kiskun
Megyei Szervezet karitatív munkájában, mind a gyermekek, mind az
időskorúak esetében. Jelen volt az
adománygyűjtéseknél, segélyezéseknél, tagtoborzásoknál.” Gratulálunk!

Szekeres Brendon

RETROVASAK KUNFEHÉRTÓI
JÁRMŰVEKKEL

Az idei évben Kiskunhalason került megrendezésre a retrovasak.hu
internetes oldal ötödik találkozója. Az eseményen a negyvenes
évektől egészen a nyolcvanas évekig készült ikonikus járműveket
lehetett megtekinteni, összesen
mintegy százhuszat. A találkozóra
egy kunfehértói testvérpár is regisztrált saját veterán járgányaival.
Horváth Ádám egy 1972-es Jawa
Cz 175 Sporttal érkezett a kétnapos
rendezvényre, míg bátyja Horváth
Dávid egy 1990-es Polski Fiat
126p-vel. Ádám a motort körülbelül egy éve kezdte felújítani, és azóta is folyamatosan gondozza, Dávid

pedig több mint két éve készült el
az egyedileg nyitott tetőssé alakított Polskijával. A találkozón volt
többek között autószépségverseny,
előadások veteránosoktól, tombola
retró motorkerékpár fődíjjal, valamint az esti retró buli sem maradhatott el. Az eseményre összesen
közel ezer fő látogatott ki. ■

NYÁRI NAPKÖZI
Július végén egy kéthetes nyári napközis tábor várta helyi gyerekeket
egy kis kikapcsolódásra. Az eseményen összesen közel 40 gyermek
vett részt.
Az első heti programot keretbe
foglalta a gyermekek gyurmázása,
alkotása a sport, az egészségvédelem és az elsősegélynyújtás témakörében. Ezen kívül plüssjátékaik segítségével ismerkedtek a természet
értékeivel: az állatok megismerése
és tisztelete állt a középpontban,
ugyanakkor képzelőerejük is fejlődött, mivel az elképzelt állatkerti
séta alkalmával a gyerekek is kitalálhattak új, nem létező állatfajokat.
A második héten pedig Mesehős-képző várta őket, ahol megtanulhatták, megtapasztalhatták,
hogy milyen egy hős, milyen tulaj-

donságokkal rendelkezik, és mitől
válik azzá? A résztvevőknek próbatételeket kellett kiállniuk, hogy végül ők is (mese)hősök lehessenek.
Mindkét heti program részei voltak
az ügyességi vetélkedők és a kirándulások is, valamint az utolsó napokon a gyermekek bemutathatták
a tábor során készült alkotásaikat.
A napköziben minden nap 8-16
óráig várták a gyerekeket és napi
háromszori étkezést is biztosítottak
számukra. ■
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