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ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

Kedves kunfehértói lakosok, 
kedves Olvasók! 

Az idei ünnepi készülődés más, 
mint az eddigiek. Más, mert 
sokan elvesztettük a szeretteinket, 
ismerőseinket, falubelieket.  Más, 
mert még mindig itt van köztünk az 
a vírus, amely megváltoztatott sok 
mindent. A szeretet ünnepe akkor 
teljes, ha együtt lehetünk.  Ehhez 
pedig az egészségünk, az életünk 
megóvása mindennél fontosabb. Az 
ünnep varázsa azonban már itt van 
velünk, teli vagyunk várakozással, 
talán az eddigieknél is nagyobb 

vággyal, éhséggel egymás társasága 
iránt, és ezt pont az elmúlt vészteljes 
időszak szülte: a szeretet köteléke 
még erősebbé vált, és ez ad erőt 
ahhoz, hogy továbbmenjünk. A 
napi gondokról a figyelmünket 
még inkább a családra, a barátokra 
helyezzük és együtt várjuk az 
év legkedvesebb ünnepét, a 
karácsonyt. Ez pedig minden 
esetben a szeretetről, a családról, 
az összetartozásról, az odaadásról, 
a hitről szól. Sok mindenen 
átmentünk az elmúlt év során: 
betegségen, tragédiákon, anyagi 
gondokon, de vegyük észre a jót 

is.  Tovább kell dolgoznunk azért, 
hogy a falunk, a környezetünk 
szebbé, jobbá, élhetőbbé váljon. 
Számos fejlesztést sikerült az 
idén megvalósítani, csak párat 
említek: szabadtéri Street Workout 
edzőpark épült, befejeződött 
a temető felújítása. Új belső 
nyílászárókat és burkolatot kapott 
a Közösségi Színtér és Könyvtár, 
ahol megújultak a vizesblokkok is. 
Az orvosi rendelő korszerűsítése 
napokon belül befejeződik. Sokat 
fejlődött a tópart is: bővült a plázs, 
új bútorokat és napvitorlákat 
helyeztünk ki, az év végén pedig 
hat darab gyönyörű vízi biciklit 
vásároltunk. Túl vagyunk egy 
sikeres strandkézilabda kupán és 
egy autós találkozón is, amely nagy 

népszerűséget hozott a falunak. A 
falunap és az azt követő bál is nagy 
sikert aratott. Jövőre is számos 
fejlesztést tervezünk, folytatódik az 
úthálózat fejlesztése is: elsőként a 
TSZ-út kap új burkolatot, közel egy 
kilométer hosszan. De nem adtuk 
fel nagy álmunkat, a Rákóczi utca 
teljes felújítását sem, ezért mindent 
meg fogunk mozgatni.  

Szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik egész 
évben segítették településünk 
fejlődését és az Önkormányzat 
munkáját! Köszönöm a közvetlen 
kollégáimnak, az iskola, az óvoda, 
a Fehértó Non-profit Kft., és az 
egészségügy dolgozóinak, hogy 
helyt álltak velünk, mellettünk! 
Köszönöm a lakosság, a helyi cégek, 
a helyi vállalkozók, civil szervezetek 
önzetlen segítségét is! 
Áldott, békés, szeretetteljes 
karácsonyt, boldog új évet és nagyon 
jó egészséget kívánok mindenkinek!

    Huszár Zoltán polgármester



Amikor a térséget is elérte a 
koronavírus járvány negyedik 
hulláma, a Polgármesteri 
Hivatalban és a hozzá tartozó 
közintézményekben azonnal 
rendszeres szűrést vezettek be. 
Erről megkeresésünkre Huszár 
Zoltán számolt be. A polgármester 
elmondta, a szűréseket Dr. Székács 
István kunfehértói háziorvos, dr. 
Lovász Norbert és Dr. Lovászné 
Dr. Veres Adrienn gyógyszerészek 
végzik. Az elmúlt hetekben 
végzett ellenőrzések során derült 
ki, hogy a Mosolyvár Óvodában 
két személy is fertőzött volt, egy 
konyhai dolgozó és egy óvónő, 
ezért 10 napra be kellett zárni 
az intézményt. Rendszeresen 
ellenőrzik a kommunális 
csoportot, szociális dolgozókat, 
a könyvtár, az általános iskola és 
a mini bölcsőde dolgozóit is. Az 
iskolában is találtak egy személyt, 

akinél pozitív lett a teszt, így 
az első, második és az ötödik 
osztályos tanulók is december 
1-ig karanténba kerültek.  Huszár 
Zoltán azt tanácsolja, aki teheti, 
vegye fel a védőoltást, hiszen 
a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy aki védettséget szerzett, 
az arányaiban jóval enyhébb 
tünetekkel, vagy akár tünetek 
nélkül vészelheti át a fertőzést, 
szemben azokkal, akik még 
nem kaptak koronavírus elleni 
vakcinát. A téli hónapokban az 
immunrendszerünk eleve nagyobb 
terhelésnek van kitéve, így a 
Covid ellen már nem biztos, hogy 
elég a szervezetünk természetes 
védekezése, nem beszélve arról,  
ha valaki valamilyen krónikus 
betegségben is szenved. – Azt 
szeretném kérni tisztelettel, hogy 
mindenki nagyon vigyázzon 
magára és a környezetére is, 

ne pont a szeretet ünnepe előtt 
adja fel a védekezést, hiszen mi 
lehet fontosabb annál, mint hogy 
karácsonykor egészségben, együtt 
lehessünk a szeretteinkkel – 
tudatta a polgármester. 
A Kiskunhalasi Semmelweis 
Kórház a Szegedi 
Tudományegyetem Oktató 
Kórháza oltópontján 
(Kiskunhalas, Dr. Monszpart L. 
u. 1). várják azokat, akik még nem 
vették fel az oltást és azokat is, 
akiknek még hiányzik a második, 
vagy a harmadik megerősítő 
oltása. Időpontot foglalni a www.
eesz t .gov.hu/hu/cov id-olta s-
idopontfoglalas oldalon lehet. 
A tapasztalatok szerint akár 
másnapra is vannak időpontok, 
így gyorsan hozzá lehet jutni 
a védőoltáshoz, amely akár 
életmentő is lehet.   Juhász D. Géza

RENDSZERESEN SZŰRIK A DOLGOZÓKAT

A kis, - középső- és nagycsoportos 
gyermekek igazolt SARS-CoV-2 
pozitív személlyel érintkeztek, így 
tíz napig nem mehettek oviba. 
A kunfehértói Mosolyvár 
Óvoda és Mini Bölcsőde 
intézményvezetője, Angyalné 
Maróti Tímea tájékoztatását 
a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kiskunhalasi 
Járási Hivatal megerősítette, 
mely szerint az óvodai telephely 
kis, - középső- és nagycsoportos 
gyermekei igazolt SARS-CoV-2 
pozitív személlyel érintkeztek. 
A fertőzés terjedési módjából 
adódóan teljes bizonyossággal 
nem kizárható, hogy a betegség 
kórokozója szervezetükbe került 
és ők is a betegség lappangási 

időszakában vannak. Emiatt 
2021. november 26-a éjfélig az 
intézményt nem látogathatták 
a gyerekek és a járványügyi 

megfigyelésre vonatkozó 
szabályokat is be kellett tartaniuk: 
lakóhelyüket nem hagyhatták el 
és vendégeket sem fogadhattak.

KARANTÉNBA KERÜLTEK AZ OVISOK



Az orvosi rendelő felújítása 
nagyjából 75%-os készültségnél 
tart, így várhatóan még ebben 
az évben befejezi a kivitelező 
a hátramaradt munkálatokat., 
amelyek bontással és beépítéssel 
járnak. A pályázat szerinti 

orvosi eszközbeszerzési igényét 
az önkormányzat már leadta. A 
háziorvos igényei szerint mintegy 
másfélmillió forint értékben 
érkeznek új eszközök, amelyek 
közvetlenül a betegellátást segítik 
majd – mondta el lapunknak 

Huszár Zoltán polgármester. 
A felújított intézményben egy 
elkülönített várót alakítottak 
ki a légúti panaszokkal érkező 
betegeknek, így a többi betegtől 
független környezetben lehet majd 
a vizsgálatokat elvégezni.        J.D.G

ÜNNEPI DÍSZBEN AZ ÓVODA

Gyönyörű dekoráció fogadja a kicsiket a Mosolyvár Óvodában. Elkészült a Betlehem is a kapu 
mellett, a bejáratnál, az előtérben pedig kedves törpék és karácsonyi díszek üdvözlik nap mint nap az 
ovisokat és a szüleiket. A színvonalas dekoráció igazi ünnepi hangulatot teremtett az intézményben.

CÉLEGYENESBEN AZ ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA

ISMÉT VAN HELYBEN FOGORVOSI ELLÁTÁS
Már nem kell Kiskunhalasra 
utazni a fogászati ellátásért 
a kunfehértóiaknak, ugyanis 
december 1-től megkezdte a 
rendelést Dr. Gubik Márton.  
A fogorvos Kunfehérón, a 
Szabadság tér 7. szám alatti 
rendelőben fogadja a betegeket 
- közölte a jó hírt lapunkkal 
Huszár Zoltán polgármester. A 
következő rendelési idő szerint 

várják a betegeket, hetente 
két napon: Kedden 8,00-18,00 
óráig, csütörtökön 8,00-17,00 
óráig. Az iskolafogászatra a 
rendelési idő alatt, 10,00 és 11 
óra között várják a diákokat. 
Előzetes bejelentkezés és 
időpontkérés a +36-30-297-24-
73 telefonszámon lehetséges. A 
hívásaikat kizárólag rendelési 
időben tudják fogadni.



TELJES A KARÁCSONYI HANGULAT

Gáspár Benő azzal kereste meg 
szerkesztőségünket, hogy szeretne 
köszönetet mondani a kunfehértói 
boltosoknak. Meglátogattuk és 
közzé tesszük, amit elmondott, 
mert valóban fontos, hogy 
eljusson azokhoz az üzenet, akik 

már évek óta szeretettel és mély 
empátiával viseltetnek iránta és a 
hasonló helyzetben lévőkhöz is. 
– Soha nem kértem semmi ilyesmit, 
de most az ünnepek közeledtével 
különösen fontosnak tartom, hogy 
kifejezzem a hálámat azoknak, 

akik megkönnyítik az életem. 
Mivel mozgássérült vagyok, 
minden mozgás hihetetlenül 
nagy erőfeszítést igényel. Sajnos a 
boltokba már nem tudok bemenni. 
De a faluban bármelyik boltba, 
vagy akár a gyógyszertárba is 
megyek, csak beszólok, vagy 
dudálok a kis elektromos 
járművemmel és azonnal a 
segítségemre sietnek. Megkérdezik, 
mire van szükségem, vagy a már 
előzőleg kért csomagomat össze 
készítve kihozzák. Ez óriási 
segítség nekem, mert már nem 
tudok bemenni vásárolni, már 
kizárólag csak a kis járművemmel 
tudok közlekedni. Ezért nagyon 
köszönöm a sok-sok segítséget, 
és kérem írják meg, hogy nagyon 
hálás vagyok minden boltosnak, 
pénztárosnak, gyógyszerésznek 
– mondta el könnyes, de 
mosolygós szemmel Benci bácsi.

GÁSPÁR BENŐ: KÖSZÖNET A BOLTOSOKNAK

Feldíszítették a falut a Fehértó Non-profit Kft. dolgozói. A falu bejáratánál is ünnepi hangu-
latú dekoráció látható és a tóparton is felállították és feldíszítették már a karácsonyfát, amely-
nek tavaly is nagy sikere volt, sok látogatót, szelfizőt vonzott a környező településekről is. 



KARÁCSONYI CSOKIS KALÁCS

Decemberben mindenki szívesebben bíbelődik a 
konyhában, hogy a szerettei kedvére tegyen. Ez a kalács 
csodás kiegészítője lehet az ünnepi asztalnak. A narancsos 
csokikrémmel rétegzett élesztős tészta bonyolultabbnak 
tűnik az átlagosnál, de megéri a fáradozást! A karácsony 
nem feltétlenül a mentes étkezések időszaka, de a recept 
elkészíthető nyírfacukorral, cukormentes csokival és 
lekvárral, laktózmentes tejtermékekkel is. Szívesen 
ajánlom mindenkinek, aki meg tud birkózni azzal a 
ténnyel, hogy a belefektetett munkához képest, pillanatok 
alatt fogja eltüntetni a család az utolsó morzsát is.  
Jó étvágyat és békés, boldog karácsonyt kívánok!

ELKÉSZÍTÉS

A kelt tésztához:
• 300 g finomliszt
• 1,5 dl langyos tej
• 60 g cukor
• 1cs. szárított élesztő
• 2 kisebb, vagy 1 nagyobb tojásfehérje
• 50 g puha vaj
• 1cs. vaníliás cukor
• 1 csipet só
• 1 narancs lereszelt héja
• tojássárgája a kalács kenéséhez
A töltelékhez:
• 80 g étcsokoládé, 80 g baracklekvár
• 40 g cukor, 25 g cukrozatlan kakaópor
• 20 g kandírozott narancshéj

1. A langyos tejet keverjük össze az élesztővel, 
tegyük félre néhány percre, közben szitáljuk át a 
lisztet.
2. A tészta minden hozzávalójából dagasszunk 
szép sima, rugalmas tésztát, majd langyos helyen, 
letakarva kelesszük a duplájára. (45-60 perc)
3. A megkelt tésztát gyúrjuk át, majd újból 
kelesszük letakarva 30 percig.
4. Készítsük el a tölteléket. A  narancshéj 
kivételével, a töltelék összetevőit késes robotgépben 
összedaráljuk, nem kell teljesen simára, mert jó, ha 
maradnak benne csokidarabok. Ha kész, keverjük 
bele a kandírozott narancshéjat is.
5. Az újra kelesztett tésztát ismét gyúrjuk át, 
sodorjuk fél cm vastagra és vágjunk ki belőle 2 db 
28cm széles, 36cm magas fenyő formát. 
6. Sütőpapírral bélelt lemezre fektessük le 
az egyik tésztát. (Ha felhajtjuk az alját, majd rá a 
tetejét, akkor könnyebb felemelni).
7. Kenjük rá a tölteléket, majd az előző 
módszerrel fektessük rá a másik fenyő formájú 
tésztát. 
8. Óvatosan vágjuk fel a fenyő mindkét oldalát 
csíkokra, úgy hogy a közepén egy sávot egyben 
hagyunk a fenyő törzsének. 
9. Csavarjunk minden fenyőágon kettőt, majd 
kelesszük megint 30 percig. A sütőt most melegítsük 
elő 160 fokra. 
10. Ha van maradék tészta vágjunk ki belőle 
csillagokat, díszítsük a fenyőfánkat és kenjük le a 
tojássárgájával.
11. Süssük 25-30 percig. 

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK



- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

SZÉLESKÖRŰ 
GÉPI SZOLGÁLTATÁS!
TEL: 06-30-748-1217

POSZTOBÁNYI LÁSZLÓ: KUNFEHÉRTÓI ÉV ÉS TÓBÚCSÚZTATÓ 2021-BEN
Az óévbúcsúztató versem, a mostani szűkebb 
pátriámnak szól. Azokat a gondolatokat próbáltam 
összefonni, amit szeretném, ha a Tisztelt Olvasó úgy 
tenne magáévá, ahogy én értettem. 

Megköszönve azt a sok kedves sort, amit kaptam 
verseim után, hiszen, ha valaki nem tudná a 
Kunfehértói Kalauznak azon része, ahol opuszommal 
megjelenek, a Facebookomon is megjelenik, így 
a hatalmas ismerős-baráti közösségem is olvassa, 
hozzászólásaival gazdagítja! Kellemes Karácsonyt, 
Boldog Új Esztendőt kívánok én is minden kedves 
olvasónak, egy év végi baráti öleléssel!

Kiakasztottam ajtómra az adventi koszorút,
megint eltelt egy gondokkal teli esztendő, 

most búcsúztatni szeretném a jóindulatút,
ami olykor forró volt, és máskor dermesztő! 

Járvánnyal és vitákkal átszőtt napok között, 
még bújik csendesen a hétköznapi bánat,
az ősz után a téli december is beköltözött, 

hogy a karácsonyi ima, oldja a problémákat! 

Alszik a tó, reménykedik a fehér takaróban, 
halai befészkelték már magukat az iszapba, 

és faleveleket fúj a szél a homokozókban, 
a napfény a víz tetejét néha megsimogatja! 

A főutca oszlopaira is felkerülnek a díszek, 
hiszen hamarosan kopogtat az új esztendő, 
én lassan az elmúlt egy évre visszatekintek, 
vajon milyen is volt: hajó, vagy lélekvesztő! 

Nem éppen csodát várunk, jobb az lehet,
mert minden évben reménykedünk benne, 

de maradjon meg az egymás iránti tisztelet, 
egy ölelés az egészségre, hazaszeretetre! 

Áldott Karácsonyt, és még többet a jóból,
majd az új esztendőnkből is boldogabbat, 
a szeretet sellője lépjen ki a fehértói tóból, 

és adjon az Új Év mindenkinek önbizalmat!

Kunfehértói év és tóbúcsúztató 2021-ben







ARANYÉRMET SZERZETT MARÁCZI DONÁT

RAJZKIÁLLÍTÁS ÉS MEGNYITÓ: AZ ÉN ISKOLÁM

A kiskunhalasi Fazekas Mihály 
Általános Iskolában rendezték 
meg a torna diákolimpia megyei 
döntőjét. A B-kategória II. 
korcsoportban, három hibátlan 
gyakorlattal - talajon, ugrásban 
és gyűrűn-, megszerezte az 
első helyet a Kunfehértói 
Általános Iskola tanulója. 
Felkészítő tanára, Tóth István.
Maráczi Donát így az országos 
elődöntőbe jutott, amelyet a tervek 
szerint jövő februárban, szintén 
a Fazekas-iskola rendez majd.
Fotó: Halasmédia, Jáger Levente

Mint ahogyan az már 
hagyománnyá vált, idén is 
segítséget nyújt Kunfehértó 
Község Önkormányzata a falubeli 
nyugdíjasoknak. Kunfehértó 
Község Képviselő testülete, 
mint minden évben, így 2021. 
decemberében is a településén élő 
öregségi nyugdíjra jogosultakat 
és a 40 év szolgálati idővel 
nyugdíjba vonuló lakosokat, 
az ünnepekre való tekintettel 
vásárlási utalvány formájában 
megajándékozza, melynek összege 
2.000 forint. A községben több 
mint négyszázötven fő jogosult az 
utalvány átvételére, melyet a helyi 
COOP üzletben tudnak levásárolni 
2021. december 31. napjáig. Idén 
minden nyugdíjashoz házhoz 
viszik a vásárlási utalványt, 
tehát a legveszélyeztetettebb 
korosztályhoz tartozóknak nem 
kell érte sehová sem elmenni. 
Huszár Zoltán polgármester 
tájékoztatása szerint összesen 
idén közel egymillió forint értékű 
vásárlási utalványt osztanak 
ki. Jövőre ezt az összeget – a 
lehetőségekhez mérten – szeretné 
megemelni az Önkormányzat. 
Az emelés pontos időpontjáról 
és a mértékéről a későbbiekben 
döntenek majd.

HÁZHOZ VISZIK 
IDÉN A VÁSÁRLÁSI 
UTALVÁNYOKAT A 

NYUGDÍJASOKNAK

Rajzkiállítás nyílt a Kunfehértói 
Közösségi Színtér és Könyvtárban 
november 11-én, a közösségi 
kiállítás program a TOP-
5.3.1-16-BK1-2017-00011 – 
„Lokális identitásépítés és helyi 
közösségfejlesztés” elnevezésű 
projekt keretében. A közösségi 
kiállításon a helyi kultúráról, 
helytörténetről, tradíciókról, 
egyéni vagy közösségi 
teljesítményekről, természeti és 
társadalmi értékekről készült 
műveket mutatnak be, amelyek 
a kunfehértói általános iskola 
alsótagozatos tanulók számára 
rendezett rajzversenyre készültek. 
A közösségi kiállítás a helyi 
közösség aktív részvételével 
valósult meg. A felhívásról, 
valamint a kiállítás időpontjáról, 
helyszínéről az érdeklődők 

plakátokról értesültek. A legjobb 
rajzokat a szervezők jutalmazták 
is. A díjátadóra, valamint a kiállítás 
megnyitójára 2021. november 11-
én került sor. A kiállítást Huszár 
Zoltán polgármester nyitotta meg, 
aki a díjakat is átadta a diákoknak. 
A helyezettek a következők: 
1. osztály: 1 helyezett: Lovász 
Emma, 2 helyezett: Győrfi Emese, 
3 helyezett: Geiszinger Dorina. 
2. osztály: 1 helyezett: Rafai 
Fanni, 2 helyezett: Czifra Dorina, 
3 helyezett: Kovács Hanga. 3. 
osztály: 1 helyezett: Bata Vanessza, 
2 helyezett: Szűcs Liliána Luca, 3 
helyezett: Bata Fruzsina. 4. osztály: 
1 helyezett: Bársony Alexandra, 2 
helyezett: Törteli Zoé, 3 helyezett: 
Huszár Anna Sára. Különdíjban 
részesült: Ambrus Boglárka.     
(Törteli Anita)



ŐSZI BAJNOK A KUNFEHÉRTÓ KSE

Kiválóan szerepelt az őszi 
fordulóban a Kunfehértó KSE. 
Ficsór Bélával, az egyesület 
elnökével beszélgettünk.

Hogyan értékeled a szezon 
végeztével a csapat teljesítményét?
– Mivel őszi bajnokok vagyunk, 
természetesen elégedett vagyok. 
Teljes tudatossággal készültünk 
erre a szezonra és a nyári átigazolási 
időszakban célirányosan a bajnoki 
cím megnyerése érdekében 
építettük újjá a csapatot.
Tehát egyes játékosoktól 
elköszöntetek, akik helyére új 
játékosok érkeztek?
– Igen, ez pontosan így történt. 
Elnöki feladatom egyik 
legnehezebb döntése volt a csapat 
átalakítása, hisz egyértelmű volt, 
hogy „áldozatok” nélkül nem fog 
menni a fiatalítás. Öt új játékost 
igazoltunk, miközben hárman 
átigazoltak más csapathoz és több 
olyan játékos is van, aki a szögre 
akasztotta a csukát és sem nálunk, 
sem máshol nem folytatja már az 
aktív labdarúgást.
Megérte ezek szerint az átalakítás?

– Ha az eredményeket nézzük 
akkor igen, de ahogy mondtam, 
ez egy nehéz döntés volt, mert sok 
szép eredményt értünk el a korábbi 
csapattal is. Az új játékosokról 
már többször is szó esett, de ha 
megengeded, szeretném most 
név szerint is megköszönni a 
leköszönő játékosoknak az éveken 
át tartó segítségét. Köszönet tehát 
Doszpod Józsefnek (Jánoshalma), 
Szabó Tamásnak (Mélykút), Török 
Zsoltnak (Jánoshalma), Horváth 
Ádámnak (Jánoshalma), Martinaj 
Bljerimnek (Kiskunhalas), 
Balázsevics Péternek (Kunfehértó), 
Hunyadi Krisztiánnak 
(Kunfehértó), Torma Dánielnek 
(Kunfehértó), Grácz Attilának 
(Kunfehértó) és Oravecz Tamásnak 
(Kunfehértó). Természetesen 
megfordultak még más játékosok 
is nálunk az elmúlt időszakban, de 
akiket felsoroltam, egyértelműen 
meghatározó játékosaink voltak.
Edzőt is váltottatok.
– Nagy István „Pisti” helyett az a 
Bada Pali érkezett, akit nem kell 
bemutatni a megye labdarúgását 
kicsit is ismerőknek. Pali egy 

nagyon határozott edző, könnyű 
kikerülni és nehéz bekerülni nála 
a csapatba, viszont konzekvens 
abban a tekintetben, hogy aki 
rendszeresen jár meccsre és 
edzésre, annak biztos helye van. 
Pisti sem hagyta abba teljesen az 
edzői munkát, bár szeretett volna 
egy kis pihenőt a másfél évtizedes 
edzőség után, azonban a sors a 
Szilády RFC útjába sodorta, akikkel 
egy példa és modell értékű munkát 
kezdtek a kunfehértói Óvodában. 
Nagyon büszkék vagyunk erre a 
munkára, imádják a gyerekek a 
futball órákat, két korcsoportban 
húsz-huszonöt ovis jár már focizni!
Végül egy aktuális kérdés: magasabb 
osztályba szeretnétek lépni, ha 
sikerül megnyerni a bajnokságot?
– Erre a kérdésre egyelőre nem 
tudok még válaszolni.  Pro és 
kontra érvek sorakoznak fel,  
mindkét oldalon. Annyi azért 
kijelenthető, hogy ha a csapatban 
futballozó játékosok döntő 
többsége vállalja a kihívást, akkor 
én, mint elnök azon fogok dolgozni, 
hogy megteremtsük a magasabb 
osztályba lépés feltételeit!        J.D.G



Október 18-án igen szerencsésnek 
érezhettük magunkat, ugyanis a 
Határtalanul program keretében 
a Kunfehértói Általános Iskolából 
15, a Kisszállási Általános Iskolából 
pedig 8 nyolcadikos tanulóval 
együtt elutazhattunk Erdélybe, 
ahol leírhatatlanul gyönyörű 
tájakon jártunk és bámulatos 
épületeket csodálhattunk meg, 
amelyek egykor anyaországunhoz 
tartoztak. 
Kirándulásunk október 22-
én ért véget, de minden percét 
kihasználtuk. Az első napon 
Nagyszebenben jártunk, 
megcsodáltuk a belvárost és 
fellépcsőztünk egy kis toronyba 
is, ahonnan gyönyörű volt a 
kilátás. Az út hosszú volt a 
nyikómalomfalvi szálláshelyig, 
ahol már tárt karokkal és meleg 
vacsorával vártak minket. Másnap 
ismét útra keltünk, meglátogattuk a 
Medve-tavat és a Parajdi sóbányát, 
ahol a légúti betegségek megadták 
magukat már a bejáratban. Ezután 
megismerkedtünk a sóvágás 
mesterségével és lehetőségünk 
nyílt egy kis vásárlásra is a 

gyógyító erővel bíró sóból készült 
termékekből. Ellátogattunk 
a Só-szorosba is. A nap záró 
programjaként pedig Farkaslakán 
megkoszorúztuk Tamási Áron 
sírhelyét. Harmadnap igen nehéz 
kihívás várt ránk. Megmásztuk a 
Madarasi Hargitát, ami az alföldi 
síksághoz szokott embereknek 
igazán feladta a leckét. De 
megérte! A látvány a magasban 
lélekemelő volt mindannyiunk 
számára. Útravalónk, a reggel 
saját kézzel készített kürtöskalács 
volt. Még aznap megcsodáltunk 
Székelyderzsen egy gyönyörű 
templomot, majd Székelyudvarhely 
belvárosában a szoborparkban 
megkoszorúztuk II. Rákóczi 
Ferenc emlékhelyét. Számunkra 
a negyedik nap volt a legnagyobb 
kihívás, ugyanis célunk a 
Csorgókő vízesés volt aznapra. 
Sétánkat egy máig működő 
vízimalomnál kezdtük, ahol 
Balázs bácsi megmutatta nekünk 
a szerkezetet működés közben. 
Ezután utunk folytatódott csodás 
erdőkön és tisztásokon át, míg 
végül megpillantottuk a vízesést. 

A látvány leírhatatlan, megérte a 
fáradtságot. Amiről nem tudtunk, 
az az volt, hogy egy egész kicsi 
szakaszon is, de sziklát kellett 
másznunk. Mindenki megcsinálta, 
még ha remegő lábakkal is, de 
sikerült! A túra végén beleshettünk 
a zsindelykészítés világába 
is, majd egy  kis  falatozásra 
invitáltak minket. Úton a 
szállásra megálltunk egy fotó 
erejéig a Zetelaki víztározónál, 
megnéztük a Mini-Erdély 
parkot is, majd megkoszorúztuk 
Orbán Balázs sírhelyét.  A finom 
vacsora után pedig táncházban 
múlattuk az időnket. Alaposan 
elfáradtunk. Az utolsó napunkon 
Segesvárra mentünk, hogy 
megnézhessük a Petőfi-múzeumot. 
Megkoszorúztuk Petőfi Sándor 
emlékhelyét és még egy rövid séta 
is belefért a városban. 
Köszönjük mindenkinek 
a részvételt, a szervezést, a 
sofőröknek a balesetmentes 
közlekedést! Bízunk benne, hogy 
még igen sok osztályunknak lesz 
lehetősége hasonló csodás helyekre 
kirándulni!               Csanádi Anikó

HARGITÁN JÁRTAK  A KUNFEHÉRTÓI DIÁKOK


