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SZÜRET HELYETT CSALÁDI FALUNAP
Szigorú járványügyi előírások mellett került sor idén a Családi Falunap elnevezésű, pályázati forrásból megvalósult rendezvényünkre.
Az esemény eredetileg a hagyományos falunapunk idejére, a pünkösdi hétvégére volt
tervezve, de a hatályos szabályozások alapján akkor sajnos
nem tudtuk megrendezni.
Azonban már későbbre sem
lehetett halasztani, ugyanis a
program az EFOP 1.5.3-162017-00082 azonosítószámú
„Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk” – Humán szolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben elnevezésű projekt keretében valósult
meg, amely még idén lejár.
Így a szervezők arra a döntésre
jutottak, hogy a rendezvényt
most szeptemberben, a Szüreti
Nap helyett kell megtartani az
Erdei téren. A helyszín a létszámkorlát betartására szolgáló kordonok kihelyezése miatt
most kicsit másképp került

berendezésre, de végül mindennek jutott hely. Ugyanis a
színpadi programok mellett
számos más tevékenységet is
kipróbálhattak a látogatók.
A legnagyobb, és szó szerinti értelemben is, attrakció a 8
méter magas mászófal volt.
A fal három különböző nehézségi fokozattal rendelkezett, így a kicsik és a nagyok
is próbára tehették falmászó
tehetségüket. Az animátorok nem unatkoztak, ugyanis
egész nap kígyózó sorok álltak
előttük. Ezen kívül a kisebbeket még légvár és trampolin
várta, továbbá egy rendkívül
színes program, a Ramazuri
Kalandpark is őket szólította
meg. Itt a gyerekeknek a kézműves foglalkozásokat tartottak, a játéktérben egyedi fa és
textiljátékok várták őket, míg

Ramazuri Kalandpark

Dr. Zacher Gábor előadás közben

Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje

a kalandtúra keretében öt állomásos családi vetélkedőn lehetett részt venni. Ezen kívül a
színpadi szünetben interaktív
bábelőadást nézhettek meg az
érdeklődők. A felnőttek pedig
a Kiskunhalasi Egészségfejlesztési Iroda által biztosított
ingyenes egészségszűrő állomást látogathatták meg. De a
megszokott, színes kirakodó
vásár sem maradhatott el, ahol
egész nap be lehetett szerezni a
„vásárfiát” avagy lehetőség volt
enni egy finomat a kitelepült
büfékben, vagy éppen a helyi
Vöröskeresztnél.
A színpadon délelőtt egyetlen
program volt, az pedig a gyerekeknek szólt. Kovácsovics
Fruzsina két sikeres, felnőtteknek szóló album után jelentette
meg első gyereklemezét. Fruzsi

koncertjén ezekből a dalokból
szemezgetett, közben pedig egy
derűs, interaktív utazásra hívta
a gyerekeket és a gyermeklelkű
felnőtteket. A nézőtér és a színpad játszótérré vált, volt közös
éneklés és táncolás is.
Egy hosszabb szünetet követően
délután
először
Dr. Zacher Gábor toxikológus
tartott előadást a rendezvénysátorban. A Doktor Úr nevét
jó eséllyel senkinek sem kell
bemutatni. Ő az, akinek humora és közvetlensége mögött
komoly szakmai felkészültség
és tapasztalat húzódik és aki
kendőzetlenül őszintén kimondja gondolatait. Emellett a
toxikológia kultúrtörténete is a
kisujjában van, de most Kunfehértón a koronavírus járványról beszélt, a megszokottnál ki-

A Kunfehértói Amatőr tánccsoport görög tánca
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A Mosolyvár Óvoda Csiga csoportja

csit másabb megközelítésben.
Az országos hírű szakorvos
előadása után a helyi fellépők
vették birtokukba a színpadot.
Először a Mosolyvár Óvoda
Csiga csoportja adott elő egy
kedves műsort a Mary Poppins
zenéjére, majd a Kunfehértói
Amatőr Tánccsoport mutatta
be az erre az alkalomra tanult
görög táncát.
A két szuper produkció után
ismét a sátorba tértünk vis�sza, ugyanis a televízióból is
jól ismert Lorán Barnabás,
másnéven „Trabarna” is a közönségéhez közel mesélte el
humorosabbnál humorosabb

történeteit. Barna stand up
comedy műsora után már a
zenéjé lett a főszerep. Először

Lorán Barnabás „Trabarna”

Peter Srámek énekel

a Szlovákiából származó, de
hazánkban sikeressé váló Peter
Srámek kápráztatta el a közönséget jókedvével és remek dalcsokrával. Majd nem maradt
már más hátra, csak hogy a
legfőbb produkció, Király Viktor akusztikus koncertje „megkoronázza” a napot. Viktor a
legnépszerűbb dalait adta elő,
énekelt magyarul és angolul is.
A fellépést az együttes és a közönség is jól láthatóan élvezte,
nagyon gyorsan elrepült a közel egy órás műsor.
Az idei évben sajnos nem sok
rendezvényre került sor településünkön (ahogy országosan

sem). Több mint fél év kihagyás után gyűltünk ismét össze
a Családi Falunapon. Annak
ellenére, hogy a megszokottnál
szigorúbb feltételek között, és
jóval kevesebb vendéggel zárult a rendezvény, sikeresnek
mondható. Sokaknak hiányzott már egy helyi esemény,
és aki kilátogatott, jól érezte
magát. Köszönjük mindenkinek a részvételt, és köszönjük
minden segítőnknek a közreműködést! Bízunk benne,
hogy jövőre már nyugodtabb
körülmények között szórakozhatunk együtt! ■
(fotók: Fekete Imre)

A CSALÁDI FALUNAP SZTÁRJA KIRÁLY VIKTOR VOLT
Viktor énekes, dalszerző, a negyedik Megasztár-sorozat győztese, a
2008-as „Év Hangja”. 16 éves koráig családjával az USA-ban élt,
majd 1999-ben költöztek vissza
Magyarországra. Nővére, Linda
sikerein felbuzdulva határozta el,
hogy ő is szeretne komolyabban
foglalkozni az énekléssel. 2008ban megnyerte a Megasztár 4.
szériáját, majd 2009-ben jelent
meg bemutatkozó albuma Király
Viktor címmel. A korongról Forgószél című dala a 2009-es nyár
egyik legnagyobb hazai slágere
lett. 2010-ben ,,Az év felfedezettje” kategóriában Fonogram-díjra
is jelölték. 2010 decemberében
megjelent második önálló al-

buma Solo címmel. Az album
címadó dala gyors népszerűségre tett szert, a MAHASZ rádiós listán is 1. helyezést ért el,
videoklipjét pedig több mint 3,5
millió alkalommal nézték meg a
Youtube-on.

2013 ismét elképesztő sikereket
hozott Viktornak, megjelent Fire
című kislemezdala, mely rögtön a
rádiós slágerlista Top 15-jében debütált és több mint 30 hetet töltött
a MAHASZ listán, mellyel az év
legnagyobb hazai slágere címet is

megszerezte. Ezt követően két évig
,,Az ének iskolája” című tehetséggondozó showban Viktor volt egyike a négy tanárnak.
2015-ben az amerikai The Voice
műsorában szerepelt kitűnő eredménnyel.
2016-ban a Star Academy egyik
zsűritagja volt, majd 2017-ben a
Sztárban sztár ötödik évadának
második helyezettje lett, ezt követően a Sztárban sztár +1 kicsi második évadának zsűritagja.
A Dal 2018-ba bejutott a Budapest
Girl című dala, amellyel a második
helyen végzett.
Viktorral a következő számunkban
olvashatnak egy hosszabb interjút. ■
(forrás: mistraliroda.hu)

4

2020. OKTÓBER

TIZENHAT SZEMÉLYES ISKOLABUSZT KAPOTT KUNFEHÉRTÓ
A Magyar Falu Program segítségével és az önkormányzat hozzájárulásával településünk lecserélte a régi iskolabuszt.
A 15+1 személyes Volkswagen
Crafter kisbusz már az átvétel
napjától kezdve szállítja reggel,
délben és délután az üdülőterületen és a külterületen élő diákokat. A beszerzés közel 22 millió
forintba került, melyből 15 millió
forintot finanszírozott a pályázati
forrás, míg a fennmaradó összeget Kunfehértó Község Önkormányzata biztosította.

Az új busz nagyobb és kényelmesebb az előzőnél, de az sem vész
kárba. Ugyanis az Önkormányzat
az eddig használt Renault buszt
szerbai testvértelepülésünknek,
Orom községnek ajánlotta fel,
amely így a jövőben ott látja el
majd szolgálatát. Amint a járványhelyzet is engedi, kiszállításra kerül a gépjármű. ■
(forrás: halasinfo.hu)

AZ ÚJ ERDŐSZÉLI ASZFALTÚT GYOMIRTÁST VÉGZETT A MÁV
Már több, mint egy hónapja teljes hosszában
használható az újonnan
leaszfaltozott „parceli” út.
A beruházás a Vidékfejlesztési Program keretében valósult meg összesen
mintegy 111 millió forintból, melynek 90%-át biztosította a pályázati forrás,
míg az önerőt az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozta. ■

A MÁV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatósága a Szeged által kezelt
közforgalmú
vasútvonalakon
és a kapcsolódó ipar, valamint
vontató vágányokon, illetve a
rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomirtást

ÁTVETTE DÍJÁT
DR. EGRI ANTAL

RÖVID HÍREK
• Kunfehértó Község Önkormányzata idén is pályázott a Belügyminisztérium szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására. Ennek keretében településünkön 101 m3
keménylombos tűzifa kiosztására
van lehetőség. A támogatás iránti
kérelmeket 2020. november 15.
napjáig lehet benyújtani a Kunfehértói Polgármesteri Hivatalnál
rendszeresített formanyomtatványon.
• A képviselők döntése alapján az
Önkormányzat csatlakozni kíván
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.
Az ösztöndíj megállapítása kizárólag szociális rászorultság alapján, a
pályázó tanulmányi eredményétől

végeztetett a 43/2010. (IV. 23.)
FVM rendelet alapján. A munkavégzés településünk esetében
szeptember 24-én, a peronok
környékén történt összesen 1,88
ha területen, Kunfehértó bel- és
külterületén. ■

függetlenül történik az Általános
Szerződési Feltételek, és a vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján.
• 2020. november 1. – 2020. december 15. között ebösszeírás lesz
Kunfehértón az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény alapján. A nyilvántartás elkészítése háromévente
esedékes.
• A Fehértó Non-profit Kft. a szeptemberi testületi ülésen számolt be
2019. évi munkájáról, amelyet a
képviselők elfogadtak.
• Keresztes Orsolya, a Mosolyvár Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezetője elkészítette a
2020/2021-es nevelési évre szóló
munkatervet, amelyet a Képviselő-testület jóváhagyott. ■

Mint arról már az augusztusi
számunkban beszámoltunk, Dr.
Egri Antal kunfehértói orvos
megyei elismerésben részesült.
A díjátadóra szeptember 12-én
került sor Kalocsán a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés ünnepi
ülésén a Városi Színházban, ahol
egy 26 éves hagyománynak tettek eleget azzal, hogy méltatták
és megünnepelték azokat, akik
kiemelkedő teljesítményükkel
odaadóan szolgálták és szolgálják folyamatosan térségünket.
A megyei kitüntetések átadásán
Rideg László, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében kiemelte, hogy
a kitüntető díjakkal azok előtt
tisztelegnek, akik megyénkért
dolgoztak és dolgoznak fáradhatatlanul, akár már évtizedek
óta, különböző szakterületeken.
Munkájuk során többet tesznek

az elvárhatónál, időt és energiát nem kímélve alkotnak, tevékenykednek. A díjazottak nevében Lezsák Sándor Istvánné, a
Bács-Kiskun Megyéért Díj 2020
kitüntetettje köszöntötte a megjelenteket.
Dr. Egri Antal a Bács-Kiskun
Megye Egészségügyéért Díjban
részesült: Dr. Egri Antal a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
felnőtt fertőző osztályának szakorvosaként, majd vezetőjeként
több mint 30 éve végzi áldozatos
munkáját, most épp a halasi járványkórházi feladatokkal együtt.
De munkája nem csak ezért elismerésre méltó: 1997-ben megszervezte a 24 órás Endoscopos
Készenléti Szolgálatot. A napi
teendők mellett a szakvizsgára
készülő kollégák szakmai gyakorlatát is mentorálja. ■
(forrás: halasinfo.hu)
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ÉVNYITÓ AZ ISKOLÁBAN
A tavalyi tanév rendhagyó módon fejeződött be az iskolákban,
ugyanis március 16-a óta digitális tanrend volt érvényben.
Szeptember 1-én azonban hagyományos módon kezdték meg
az oktatást a gyerekek, és évnyitó
ünnepségre is sor került. Igaz
azon a diákokon kívül kizárólag
az első osztályosok szülei vehettek részt. Czagány-Mákosné
Móczár Gertrúd intézményvezető ünnepi köszöntője mellett
néhány fontos tudnivalóval szolgált a jelenlévőknek. Említést
tett a szolfézsoktatásról, majd
az azt követő hangszerválasztási
lehetőségekről is. Ezen kívül elmondta, hogy az iskola módosította a pedagógai programját,
mely szerint a heti öt testnevelési órából mostantól egy nép-

tánc oktatás lesz, melynek célja,
hogy a tanulókban elmélyítsék
a magyar népi kultúra iránti érdeklődést. Ezután a járványügyi
készenlét kapcsán a házirendből
emelte ki a fontosabb tudnivalókat. Így említést tett arról, hogy
csak egészséges gyerek mehet az
iskolába, a tanítási órákon, foglalkozásokon pedig a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
A testnevelés órák, mindaddig
amíg az időjárás engedi, az udvaron lesznek megtarva, továbbá a
szünetekben az alsó tagozatosok
a sportudvaron, a felsős tagozatosok a középső udvaron tartózkodnak. Az igazgatónő hozzátette a szabályok betartása azért is
fontos, hogy a tanévet fennakadás nélkül, normál menetrendben tudják végigcsinálni. ■

Első osztályosok: Bánóczki Dávid, Bozsik Benjámin Martin, Czifra Dorina, Csontos Dénes, Dobos Luca, Dorcsák Dániel Sándor, Dorcsák Dorina
Jázmin, Greksa Gergő Gábor, Herczeg Hanna, Herczeg Vivien, Horváth
Zente, Huszár Alíz Dóra, Kiss Botond, Kovács Hanga, Kovács Regina,
Mészáros Ákos, Mészáros Doroti Terézia, Nagy Milán, Pálfi Liliána,
Péter-Szabó Melani, Rafai Fanni, Schaffer László, Szalai Zsombor, Tárnoki Noémi, Tóth János Noel, Törteli Adél. (osztályfőnök: Németh Mónika)

AZ ÓVODA IS ELKEZDŐDÖTT
A Mosolyvár Óvodában és a
Mini Bölcsődében is megkezdték a rendes nevelési évet. Az
intézményben nincs külön,
hagyományos értelemben vett

évnyitó ünnepség, itt az első
napon minden gyermeket a saját óvónője vár a számukra már
előkészített és feldíszített csoportszobában.

ISMÉT VOLT BABAMAS�SZÁZS TANFOLYAM
Pályázati forrás segítségével
ősszel is indult egy 8 alkalmas
tanfolyam a Kunfehértói Közösségi Színtér és Könyvtárban.
A programon két csoportban
vettek részt az érdeklődők, és
mindkét etapban 4-4 alkalom kínálkozott arra, hogy elsajátítsák
a babamasszázs fogásait. A találkozások során egy előre megha-

bán a masszázst, annál hamarabb
szokja meg azt, és így korábban
érvényesülhetnek annak előnyei.
A masszírozást érdemes beilleszteni a napirendbe, például fürdés
előtt vagy után, esetleg alvást
követően. Persze ez függ a babától is, hogy melyik az a napszak
vagy állapot amikor jobban rá
tud hangolódni.

tározott tematika szerint folyt a
képzés, a tanfolyam végére pedig
mindenki kellő gyakorlatot szerzett, hogy a továbbiakban otthon
is végezhesse gyermekén a mas�százst.
A több masszázsformát ötvöző
(pl. svéd, indiai, reflexológia)
babamasszázst már az ősi kultúrákban is alkalmazták. Már akkor felfedezték jótékony hatásait,
melyek nem csak a babára, de az
édesanyára és az édesapára is jó
hatással vannak. Alkalmazásának nincs alsó és felső korhatára,
de minél előbb kezdjük el a ba-

Az otthon történő masszázs egy
közös program, kikapcsolódás is
lehet, amihez nincs szükség sok
eszközre és nem is jár költséggel.
Elsősorban a nyugodt környezet
kialakítása a legfontosabb. Szólhat halk zene, de más háttérzaj,
mint például TV, ne legyen bekapcsolva. Legyen jó meleg, kell
egy puha takaró, és olaj, ha szükséges. Ami pedig a legfontosabb,
hogy a szülő is legyen nyugodt.
Másra nincs is szükség ahhoz,
hogy a család egy kellemes és
tartalmas időt töltsön együtt. ■
Sarok Zsófia

A BABAMASSZÁS JÓTÉKONY HATÁSAI:
• az érintéssel szorosabbá válik a kötődés, javul a kommunikáció,
• oldja a feszültséget a baba és a „masszőr” részéről is,
• elősegíti a baba megfelelő testi és lelki fejlődését,
• serkenti az anyagcsere folyamatokat, az izomrendszer működését,
• segíti az immunredszer működését,
• ellazítja az izmokat és az ízületeket,
• néhány csecsemőkori problémára is megoldást jelenthet (fogzás, hasfájás, székrekedés stb.)
• segíti a nyugodt alvást.

6

2020. OKTÓBER

TÁMOGATÁST KAPOTT A KORMÁNYTÓL
A KUNFEHÉRTÓI GYÓGYSZERGYÁR
A kormány támogatja az
egészségipari önellátást erősítő beruházásokat, az ExtractumPharma Zrt.-t 510 millió forinttal segítik.
Az Egészségipari Támogatási
Programmal olyan tervek megvalósítását segíti a kormány,
amelyek erősítik Magyarország
egészségipari önellátását, hozzájárulnak a gyógyszerek és gyógyászati eszközök gyártásának
határokon belül tartásához, a ha-

zai gyártóhelyek számának emelkedéséhez és a kapacitások bővítéséhez – mondta Varga Mihály
pénzügyminiszter a program első
három támogatási szerződésének
aláírási ünnepségén, október első
napján Budapesten.
A miniszter elmondta: három
vállalkozás összesen 2,7 milliárd
forint támogatást nyert el, ezzel
4,2 milliárd forintnyi beruházást
tudnak megvalósítani. Az első
támogatottak között van a kunfehértói gyógyszergyárat üzemeltető

ÚJ CSOPORTBAN KÜZD
KUNFEHÉRTÓ KSE
A Kunfehértó KSE csapata a 2020/2021-es
szezonban az MLSZ
Bács-Kiskun
Megyei
Igazgatóságának döntése
alapján átkerült a Megyei
III. Közép ligába, ami
erősebb és nehezebb csoportnak
ígérkezik. A csapathoz nyár folya-

mán négy új játékos érkezett a következő szezonra:
Délceg Dusán (Jánoshalma), Barta Krisztián (Kerekegyháza), Tóth Tamás
(Bácsborsod),
Lukács
Zoltán (Jánoshalma). Egy
játékos, Soós Dániel pedig a Szank
csapatához igazolt.

A CSAPAT EDDIGI EREDMÉNYEI
• 2020.08.22. Bócsa BL SE – Kunfehértó KSE 6 – 4
Góllövő: Délceg Dusán, Martinaj Blejrim, Szabó Tamás, Szklár Dávid
• 2020.08.30. Kunfehértó KSE – Kiskőrös LC II. 1 – 0
Góllövő: Grácz Roland
• 2020.09.05. Csengőd SE – Kunfehértó KSE 0 – 3
Góllövő: Doszpod József, Délceg Dusán, Grácz Gergő
• 2020.09.12. Kunfehértó KSE – Kaskantyúi FSE 12– 0
Góllövő: Szabó Tamás (4), Grácz Roland (4), Grácz Gergő,
Bozsóki Viktor, Hugyecz János, Babud Tamás
• 2020.09.19. Balotaszállás FC – Kunfehértó KSE 5 – 1
Góllövő: Bozsóki Viktor
• 2020.09.27. Császártöltés EFSK – Kunfehértó KSE 2 – 1
Góllövő: Babud Tamás

A MEGYEI III. KÖZÉP - 2020/2021. ÉVAD ŐSZI SORSOLÁSÁNAK TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI
KUNFEHÉRTÓ KSE
AKASZTÓ FC II.
KUNFEHÉRTÓ KSE
KECEL SENIOR FC II.
KUNFEHÉRTÓ KSE
SZILÁDY RFC
KUNFEHÉRTÓ KSE

VADKERT FC STE II.
KUNFEHÉRTÓ KSE
TABDI KSE
KUNFEHÉRTÓ KSE
KECEL FC II.
KUNFEHÉRTÓ KSE
TÁZLÁRI FC.

2020. 10. 03. Szombat 15:00
2020. 10. 10. Szombat 15:00
2020. 10. 17. Szombat 14:30
2020. 10. 25. Vasárnap13:30
2020. 10. 31. Szombat 13:30
2020 11. 08. Vasárnap 13:30
2020 11. 14. Szombat 13:00

ExtractumPharma Zrt.
– Többről van szó, mint eredményesen működő hazai vállalkozások fejlesztéseinek támogatásáról,
a program erősíti az ország ellátásának biztonságát és hozzájárul a
gazdaság újraindulásához is – fogalmazott a pénzügyminiszter.
Varga Mihály felidézte, a kormány júliusban döntött úgy, hogy
50 milliárd forintos kerettel támogatási programot indít a hazai
egészségipar megerősítésére, az
egészségügyi gyártókapacitások

fejlesztésére. Magyarországnak
az az érdeke, hogy az egészségügyi védőeszközök terén is képes
legyen az önellátásra – hangsúlyozta.
A kunfehértói gyártóüzemmel
rendelkező, gyógyszeripari ExtractumPharma Zrt. közel 867
millió forintos fejlesztéssel növeli
gyártókapacitását és modernizálja a gyártást, a megvalósításhoz
több mint 510 millió forintot
nyert el. ■ (forrás: www.facebook.
com/bacskiskunamimegyenk)

AUTÓMENTES NAP AZ OVIBAN
A Mosolyvár Óvoda és Mini
Bölcsőde a Zöld Óvoda cím elnyerésére pályázik, ezért az intézmény
igyekszik minék több környezettudatos programot beépíteni a nevelési évbe. Így idén első alkalommal
tartottak szeptember 22-én autómentes napot, melynek a lényege
az volt, hogy azokat a szülőket és
gyermekeket, akik ezen a reggelen
gépjármű helyett kerékpárral, futóbiciklivel vagy gyalogosan érkeztek,
almával és kerékpár alakú linzerrel

vendégelték meg. A felhívás nagyon jól sikerült, sokan hagyták
aznap otthon az autójukat. ■

SZÜRETET TARTOTT AZ ÓVODA
Szeptember 29-én szüret volt az
Oviban. Már néhány nappal korábban készültek az óvónők az
eseményre, és a szülők segítségét
kérték a szükséges eszközök, így a
daráló, a prés, valamint a szőlő biztosítására. A „szüret” során a gyerekek minden munkafolyamatban
tevékenyen részt vettek. Először a
szőlőszemek fürtről való leszedésével kezdtek, majd a darálás és a
préselés következett, melynek végeredményeként természetesen nem
maradhatott el a must megkóstolása sem. A program során végig
az alkalomhoz illő dalok és zenék
szóltak, melynek köszönhetően
volt móka, tánc és mulatság is. ■
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KOCKADARABKÁK
(részlet)

Nem tudom honnan röppentek
ide, de egy pillanat alatt megjelentek, cikáztak a tó felett, mintha
kergetőznének a magasban. Hol
felröppennek a kék ég felé, hol
zuhanórepülésben a víz irányába
tartanak, már-már becsapódnak
az algától zöldülő vízbe, majd hirtelen emelkedni kezdenek. Szédítő
táncot járnak a levegőben, pedig
csak a bogarakat kergetik, hogy
energiát gyűjtsenek a hosszú útra
amely még előttük áll, melyet még
az itteni hideg beállta előtt meg
kell tenniük, hogy a biztonságos
meleg égövek egyikébe-másikába jussanak. Határokat maguk
alatt és mögött hagyva a meleg
Délre tartanak, honnan télen a
virágárusok az illattalan rózsát és
más egzotikus virágokat hozatják
a kereskedelmi repülőjáratokkal,
hogy kielégítsék a kielégítetlen
emberi vágyakat télvíz idején is.
Persze, erről a fecskék mit sem
tudnak. Gondtalanul cikáznak itt,
a tó felett. Mindenki őket figyeli a
szokatlanul perzselő szeptemberi
napsütésben. A vízben pancsoló
kisfiú, lehet vagy három éves, az ég
felé mutatva kiáltja, hogy Schwalben, Schwalben!
Innentől már nem a madarakat
figyelem, hanem a part közönségét. A gyerek szülei hol németül,
hol angolul beszélnek egymással,
az anyuka magyarul, németül inti
rendre a gyermeket, parancsolja
ki a part irányába, nehogy váratlanul a mélyvíz felé vegye az irányt.
A gyermek, mint az afféle, nem
hallgat az anyai szóra, a nádas felé
araszol, arrafelé, ahol a hattyúkat
látja úszkálni. Kezeivel a vizet paskolja, sikoltozik, felébredt benne
az ősi vadászösztön, szeretné őket
megfogni, de nem megy. Már a
nyakáig ér a víz, lassan nekikészülök, hogy a veszélyt nem érzékelő
gyerek után menjek, azt tapasztalom, hogy az anyukában is felszínre tör az anyai ösztön, vészjóslóan
kifelé parancsolja a gyereket, de
hiába a fenyegető hang. Az apuka

nagy nyugalommal a gyerek után
megy, de látom, nincs veszély, a
gyerek tud úszni. Elkapja a vízen
lebegő gyerkőcöt, a magasba emeli, a nyakába ülteti, s ékes olasz
nyelven hosszan ecsetel valamit a
gyermeknek miközben a csupasz
fenekét csipkedi. A gyerek nevetve
a hattyúk irányába néz, majd nagy
lendülettel, ujjongva az égen repülő madarak felé emeli kezeit...
Kis idő múlva minden kezdődik
elölről.
Aztán változik a kép. Két három év
körüli fiú fut neki a tónak, anyjuk
kicsit lemaradva követi őket. Futás
közben a gyerekek a vödreiket a
vízbe dobják, pillanat alatt megszabadulnak fürdőnadrágjuktól,
sikoltozva belevetik magukat a
szeptemberi szokatlanul kellemes
hőmérsékletű vízbe. Megmerítik
vödreiket, locsolják egymást, aztán kifutnak a vízből, elterülnek
a langyos homokon, görögnek,
bukfenceznek, testüket homok
borítja. Anyukájuk mellettük áll,
föléjük hajolva figyelmezteti őket,
hogy ne dobálják egymásra a homokot, mert a szemükbe száll,
annak meg sírás lesz a vége. A két
gyerek felpattan, belegázolnak a
vízbe, kezükben már vízipisztoly,
a vízsugarat egymásnak irányítva
sikoltozva, nevetve fröcskölik egymást. Ők is látják a hattyúkat, de
nem kergetik meg őket, ahelyett
egymást csipkedik. Hattyúügyben
már kaphattak kiképzést. Aztán
elfárad a társulat, lekuporodnak a
mellettem lévő padra, kezükben
kifli, jóízűen majszolják az egyre
lejjebb bukó Nap fényénél. Milán
meg Noel névre hallgat az ikerpár,
külsőleg nehéz őket megkülönböztetni, de mégis, mintha egyikük haja világosabb lenne.
Az anyukától megtudom, hogy a
fővárosból költöztek a szomszéd
utcába, ahol több mint tíz éve áll
a nyaralójuk. Örömmel hagyták
el a várost, mert, mint mondja,
itt egészségesebb, emberibb az
élet, a gyerekek is szabadabban

járnak-kelnek itt, a természet ölelésében, a három kilométerre levő
óvoda is tetszik nekik, most van a
beszoktatás ideje, de semmi gond,
az óvónők aranyosak, türelmesek.
Ő maga pedagógiai asszisztensnek
készül, munkát keres magának.
Aztán idősebb férfi két nagyobbacska gyerekkel, egy fiúval meg
egy kislánnyal gázol a vízben.
Lábukkal kagylót keresnek a finom iszapban, a kisfiú állandóan
kérdésekkel bombázza Papit, aki
türelmesen válaszolgat a kíváncsiskodónak, hogy miért szürkék
a kisebb hattyúk és miért fehérek
az idősek. Példázódik is, a gyerek
fejére mutat, hogy lám a te hajad
sötét barna, majd lehajol, s mutatja, hogy Papi haja meg fehér, és
mesélni kezd a Fehérlófiáról...
Hétköznap délután van. A parton
lévő óra és egyben hőmérő kijelzője öt órát mutat, majd ketyegve
a hőmérsékletet jelző számok harminchárom fokos nyári melegről
értesítik a parton lévőket.
Hazaindulok. A mólón fiatalok
napoznak, egyikük nekifutásból a
vízbe ugrik, a többieket is a vízbe
csalogatja. Szeptember dereka van,
szokatlanul nagy a meleg. A Calico
vendéglő nyitva. Néhányan a hatalmas hordóból kialakított söntésnek támaszkodva söröznek, a
hordó dongái lehalkítják az amúgy
is halk zenét, a kellemes melódia
elterül a parton, elnyújtózik a víz

felett. Ez itt már a felnőttek világa.
A kis móló mellett, a derékig érő
vízben, háromtagú család macska-cica játékot játszik. A középen
álló nagylány igyekszik elkapni
a mellette, felette elszálló labdát,
nagyot ugrik, belehuppan a vízbe,
magához öleli a labdát majd anyjával helyet cserél. A nagyi a partról
buzdítja őket. Németül beszélnek, évek óta ide járnak, itt van a
nyaralójuk, az anyuka magyar, az
apa német. Látásból ismerjük egymást, reggelente egy útvonalon
kocogunk vagy gyalogolunk kinn
a határban. Mint reggelente, így
most is karunkat üdvözlésre emeljük. Szeptember van, zajlik az élet
a parton. ...
Kunfehértó, 2020. szeptember 15.
Dankó László

INDIÁN NYÁR
A TÓPARTON
Új törekvésként először hos�szabbította meg szeptember
30-ig a Tófürdő nyitva tartását a Fehértó Non-profit Kft.
Az időjárás az első és a második hétvégén volt fürdésre
alkalmas, így a múlt hónapban két alkalommal sikerült
még teljes üzemben kinyitnia
a strandnak.
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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

2020. OKTÓBER

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

•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

Tegzes Károlyt
a Rózsa u. 2-ben,
aki szeptember 2-án ünnepelte 86.

Lakos Benőnét
az Óvoda u. 2-ben,
aki szeptember 10-én ünnepelte 95.

Csatári Károlyt
a Rákóczi u. 4-ben,
aki szeptember 7-én ünnepelte 83.

Jónás Vencelt
az Arany János u. 10-ben,
aki szeptember 11-én ünnepelte 88.

Kecskés Antalnét
a Jókai u. 45-ben,
aki szeptember 9-én ünnepelte 89.

Pintér Károlynét
a IV. körzet tanya 21-ben,
aki szeptember 18-án ünnepelte 85.

Kiss Zsigmond Istvánt
a Rákóczi u. 20-ban,
aki szeptember 9-én ünnepelte 80.

Csatári Sándornét
az Ady E. u. 12-ben,
aki szeptember 20-án ünnepelte 90.

Czifra Józsefnét
a Kinizsi u. 10-ben,
aki szeptember 10-én ünnepelte 88.

Pintér Józsefnét
a Rákóczi u. 7-ben,
aki szeptember 22-én ünnepelte 85.

Józsa Margitot
a Petőfi u. 47-ben,
aki szeptember 29-én ünnepelte 82.

születésnapját.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek:

Krupa István és Kovács Erika
2020.09.05.
Mészáros Vince és Péter-Szabó Gabriella
2020.09.12.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Elhunyt:

Németh Imre (1947)
Aszalay Józsefné (1932)
Őszinte részvétünk!

Állampolgári esküt tett:
Magyari Ferenc Áron 2020.09.15.
Buruz Zoltan 2020.09.16.

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

10

2020. OKTÓBER

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

11

2020. OKTÓBER

ÁROKBA CSÚSZOTT EGY
KAMION KUNFEHÉRTÓN

A településre kanyarodás közben
a vízelvezető árokba csúszott egy
festéket szállító nyerges teherautó
vontatmánya a kunfehértói bekötő útnál. A műszaki mentést a
kiskunhalasi hivatásos tűzoltók
végezték. A feltehetően veszélyes
anyag szállítása miatt a helyszínre

IDÉN IS VOLT
SPORTÁGVÁLASZTÓ NAP
A második alkalommal megrendezésre kerülő sportági börze
keretében egy egész délelőtt szólt
a mozgásról az Általános Iskola
udvarán, melynek célja az volt,
hogy a gyerekeknek lehetőségük legyen új sportágakat megismerni és kipróbálni. Idén is öt

bell helyes használatát ismertették. Ezen kívül a Halas Fittness
Egyesület tagjai egy kellemes fit
kid típusú közös edzést tartottak
a jelenlévőknek. A programon az
iskola minden osztálya részt vett,
és szemmel láthatóan élvezték azt
a gyerekek.

mozgásforma képviselői kerültek
meghívásra, hogy gyakorlatban
mutassák be azok jellemzőit. A
prezentáció mellett az esemény
folyamán együtt sportolásra is sor

A sportágak képviselői egytől
egyig Kiskunhalasról érkeztek, így
aki ez a tartalmas nap után kedvet
érez folytatni valamelyik sportot,
az könnyen megteheti. A program

került. Az íjászoknál a célbalövést
lehetett gyakorolni, a birkózók néhány dobást tanítottak meg a gyerekeknek, az ugróköteles lányok
különböző trükköket mutattak
be, míg a cross fit edzők a kettle-

az EFOP 1.5.3-16-2017-00082
azonosítószámú „Együtt vagyunk,
otthon vagyunk és itt maradunk”
- Humánszolgáltatások fejlesztése
térségi szemléletben elnevezésű
projekt keretében valósult meg. ■

érkezett a katasztrófavédelem mobil laborja is. A balesetben személyi sérülés nem történt, de a helyszínen forgalmi akadály alakult ki,
ezért az érintett útszakaszon egy
időre rendőri irányítás mellett haladtak a járművek. ■
(forrás: halasinfo.hu)

TERMÉNYKIÁLLÍTÁS
Szeptember 19-én az Erdei téren
mutattuk be a helyben termett
növényekből összeállított terménykiállításunkat. A program
a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011
– „Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés” elnevezésű
projekt keretében valósult meg.
A közösségi kiállításon a helyi
kultúrára, helytörténetre, a tradíciókra, egyéni vagy közösségi
teljesítményre, természeti és társadalmi értékekre épülő kiállítási

anyag kerül összeállításra és bemutatásra. Kunfehértó esetében
az első kiállítás a helyi termelők
terményeinek
bemutatásából
állt. A kiállítás a helyi közösség
aktív részvételével valósult meg.
A bemutatásra kerülő terményeket helyi lakosok, és a Konyhakert dolgozói ajánlották fel.
A kiállítás része volt: sütőtök, takarmánytök, dísztök, vöröshagyma, burgonya, őszibarack, erős
paprika. ■
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AKKOR ÉS MOST (1. RÉSZ)
Horváth Dávid kunfehértói lakos 2000-ben, 15 évesen egy régi szovjet Smena Symbol típusú analóg fényképezővel fotózta végig településünk
egyes helyszíneit. Idén, kereken 20 évvel később, újra körbejárt és igyekezett ugyanabból a szemszögből megörökíteni a változást
vagy éppen a változatlanságot, immáron az okostelefonjával. A fotógyűjteményt három részletben közöljük le.

A Jókai utcai kereszteződés 2000-ben

A Jókai utcai kereszteződés 2020-ban

A Művelődési Ház (Közösségi Színtér) 2000-ben

A Művelődési Ház (Közösségi Színtér) 2020-ban

A Szabadság tér 2000-ben

A Szabadság tér 2020-ban

