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TOJÁSFA COVID IDEJÉN: EGY MÁSFAJTA HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE
Idén már második éve, hogy 
a Húsvétot (is) mindenkinek 
otthon kell töltenie. Ahelyett, 
hogy a hosszú hétvégén távolabb 
élő rokonainkat látogatnánk 
vagy hívnánk vendégségbe, 
kerti sütögetést rendeznénk a 
barátainkkal, majd húsvét hétfőn a 
fiúk locsolkodni mennének, akiket 
a lányok díszes tojással várnának. 
Ezek önmagukban megszínesítik 
a tavaszi készülődést, azonban 
túl rég kell nélkülöznünk többek 
között ezt is. Sajnos olyan 
régóta élünk ebben a nyomorult 
helyzetben, hogy teljesen 
hozzászokunk. 

Hozzászokunk ahhoz, hogy aki 
ránk mosolyog, annak azt csak a 
szeméből tudjuk kiolvasni, hogy 
kézfogás helyett csak  tisztes 
távolból intünk a másiknak és 
ahhoz is, hogy a várva-várt jó 
idő eljöttével nem bandázunk 
a szabadban, a játszótéren és 
nem szervezünk szalonnasütést 
a barátainkkal. Tengerparti 

hullámok helyett pedig viseljük a 
"Harmadik Hullámot". 

A rádióban azt halljuk, hány 
új megbetegedés van, a tv-ben 
látjuk a túlzsúfolt kórházakat, 
és közben azon gondolkozunk: 
"Regisztráljak? Vagy ne? Melyik 
vakcina lenne jó?" 

De ez a drámai helyzet talán arra 
megtanít minket, hogy végre 
értékeljük az élet apró örömeit. 
Idáig olyan természetes volt egy - 
egy húsvéti vagy akár karácsonyi 
kompozíció a falu néhány 
pontján, de most mintha jobban 
megérintené az embereket, 
gyerekeket. 

A húsvéti tojásfa és tojásgyűjtés 
ötletével Szalai-Hegyi Tímea 
keresett meg, de engem sem 
kellett győzködni. Másnap meg is 
csináltuk hozzá a gyűjtődobozt és 
a felhívást, majd gyorsan tovább 
is gondoltuk, hogy az a fácska ne 
csak úgy magányosan álldogáljon.

Jövőre is szeretnénk hasonlót, 
annyi különbséggel, hogy addigra 
lehetőleg a tojáskészítőkkel 
közösen díszíthetjük a teret. Addig 
pedig reméljük, hogy idén ezzel a 
színes fával és nyuszikkal  - ha csak 
kicsit is, - de megmelengetünk pár 
szívet.                   Czagány Roberta

A tervek szerint a szezon 
kezdetéig  az üdülőterület 
utcáinak többségében az 
útpadkák rendbetétele zajlik 
majd. Első körben a szilárd 
burkolatú utak széleit gyalulták 
le, az onnan eltávolított földet 
pedig  azonnal a kigödrösödött 
földesutakra hordták javításként. 
Elsődleges cél, hogy a csapadékvíz 
ne álljon meg az úton, hanem 
akadálytalanul el tudjon folyni. 
Eddig a Körtefa, a Szegfű és 
a Fő utcában,  valamint több 
kisebb utcában dolgoztak, ahol 
még a tereprendezés van hátra,   

Mintegy negyven helyen a 
közvilágítást is javították a 
közműszolgáltató szakemberei. 
A külterületen is folyamatosak 
a munkálatok, a Kis-keceli út 
és a régi őrházas vasúti átjáró 
közötti szakaszon állagjavitó 
útkarbantartást végeztek 
mintegy ötszáz méteren, illetve 
az úgynevezett gázfogadó útja, 
– amely átvezet Kisszállásra – 
is javítás alatt van, a gödröket 
betemetik, gréderezés és a 
padkázás zajlik, ott nagyjából egy 
kilométeres szakaszon végeztek 
eddig a munkálatokkal.             J. D. G.

JAVÍTJÁK AZ UTAKAT AZ ÜDÜLŐTERÜLETEN
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KLÁRI NÉNI AZ ELSŐ 100 ÉVES KUNFEHÉRTÓN
A napokban ünnepelte Nagy 
Istvánné (Kaszap Klára) a 
100. születésnapját, ő az első  
Kunfehértón, aki megérhette 
ezt a magas kort. Ez alkalomból 
köszöntötte őt Huszár Zoltán 
polgármester is. 

Klári néni 1921. március 20-
án született Kiskunhalason. 
Gyermekéveit is ott töltötte, 
a Központi Iskolában tanult. 
Mivel továbbtanulásra nem 
volt lehetősége, korán dolgozni 
kezdett. Miután férjhez ment, 
Fehértó pusztára költöztek, 
gyermekei, 3 lány és két fiú már 
itt születtek. Közülük már csak a 
legidősebb lánya él. Hat unokája, 
nyolc dédunokája és nyolc 
ükunokája van.  Amikor az Óvoda 
utcában álló házukat felépítették, a 
környéken mindössze pár ház állt, 
körülöttük szőlők és legelők voltak. 
Férje, Nagy István Jánoshalmán 
kapott munkát, Klári néni pedig a 
helyi TSZ-ben dolgozott egészen a 
nyugdíjazásáig.  

- Nagyon szerettem dolgozni, nem 
húztam ki magam a munkából 
sosem, engem aztán nem dolgozott 
ki senki! Volt olyan, hogy a 
cséplőgép mindig befulladt, nem 
győztük pucolni. Mondom a 
munkatársaknak, vigyázzatok, 
álljatok félre, majd én kipucolom 
a gépet! Ki is takarítottam, nem is 
jött a szerelő. Jutalomként a TSZ 
elküldött hat napra Leningrádba. 
De több helyre is elküldtek, mert jól 
dolgoztam.  

A II. világháború borzalmait 
is átélte Klári néni, találkozott 
a németekkel és az oroszokkal 
is. Erre így emlékezett vissza: 
-Amikor a németek 1944 

márciusában bejöttek, akkor még 
Halason, a Váci bolt közelében 
laktunk. Aztán októberben jöttek 
az oroszok is, azok mindent 
leraboltak, a nőket megerőszakolták 
a szőlőkben. Rajtam is 
keresztülmentek az oroszok, 
fejemhez tették a pisztolyt, nem volt 
választásom. Rettenetes dolgokon 
mentünk akkor keresztül! Rengeteg 
baj ért életemben, már csak egy 
gyermekem él az ötből. De mindig 
a munkába találtam meg a kiutat. 

Klári néni egyedül él, unokája, 
Zoltán ügyel rá, hogy semmiben 
ne szenvedjen hiányt. Mindig 
háromnegyed hétkor kel és egy 
jó kávéval indítja a napot. Sokat 
dolgozik a ház körül, ellátja 
magát, gondozza a kertet. Ha 
elfárad, lepihen a televízió előtt. 
Rendszeresen nézi a híreket, 
tájékozott a napi történésekkel 
kapcsolatban. Mint mondja, 
nem fél semmilyen betegségtől, 

de komolyan kell venni a vírust.  
- Soha nem kaptam el semmilyen 
járványt, de a kezem és a lábam 
már eltörtem. Karácsonykor 
nekiestem a kandallónak, egyből 
eltört a kezem, de már rendben 
van, tudom használni, de a kertet 
még nem tudom egyedül felásni.  

Nincs  kedvenc   étele, de mindent 
megeszik, nem válogatott sosem. – 
Keveset eszem, de mindent szeretek! 
– mondta. Kikapcsolódásként 
sokat kézimunkázott, tele van a 
ház a munkáival, de sokat el is 
ajándékozott. Számtalan terítőt 
hímzett, pulóvereket, egyéb 
ruhaneműket kötött a családjának. 

És hogy mi a hosszú élet titka? 
– A sok munka a recept, mindig 
dolgozni kell! Nem csak lazítani, 
tévézni, meg telefonozni – üzent 
mosolyogva a fiataloknak is 
Klári néni, az első kunfehértói 
százéves.                       Juhász D. Géza

100. születésnapján köszönti Nagy Istvánnét Huszár Zoltán polgármester



CSÍKOS CSOKIS SÜTEMÉNY
Ez a szolid külsővel rendelkező süteményrecept a brit 
konyha kedvenc sütimesterétől, Mary Berrytől származik. 
Néhány apró változtatást eszközöltem csak benne, ha 
úgy tetszik „magyarosítottam”. Senkit ne tévesszen meg 
az egyszerű kinézet, mert ízekben összetett, finom, 
bármilyen alkalomra bevethető sütemény a végeredmény. 
Hűtőben is tárolható egy hétig, de le is fagyasztható 3 
hónapra. Bár ezt még nem tudtam kipróbálni, mert 
nálunk mindig eltűnik a dobozból néhány nap alatt.

HOZZÁVALÓK

1. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra. Béleljük ki a 
kb 3x23 cm-es tepsit sütőpapírral.
Mindent egy nagy tálban fogunk összekeverni.
2. 6 evőkanál forrásban lévő vízhez adjuk hozzá 
a kakaóport, keverjük simára. Adjuk hozzá a süti 
többi hozzávalóit, és keverjük egynemű tésztává.
3. Öntsük a tepsibe, egyenletesen terítsük el és 
süssük az előmelegített sütőben kb. 30-35 percig, 
vagy amíg jól felemelkedik, végezhetünk tűpróbát. 
4. Vegyük ki a tepsiből, kenjük meg a torta tetejét a 
lekvárral és hagyjuk teljesen lehűlni.
5. A mázhoz forraljuk fel a tejszínt, vegyük le 
a tűzről, majd adjuk hozzá a tejcsokoládét, és 
keverjük elolvadásig. Hagyjuk kicsit hűlni, amíg 
olyan nem lesz, mint a sűrű forró csoki. 
6. Öntsük a mázat a lekváros piskótára, és 
oszlassuk el rajta egyenletesen.
7. Díszítéshez, gőz felett olvasszuk fel a fehér 
csokit. Öntsük át habzsákba, vagy egy kisebb 
zacskóba, majd húzzunk vékony csíkokat a 
süteményen kb. 1 cm távolságra. Fogpiszkálóval 
húzzuk át a fehér csokoládét ellentétes irányban a 
mázon, hogy tollas hatást kapjon.

 A piskótához
• 50 g kakaópor
• 6 ek. forrásban lévő víz
• 175 g liszt
• 1 tk. sütőpor
• 275 g cukor
• 125 ml tej
• 100 g nagyon puha vaj
• 3 nagyobb tojás

A mázhoz
• 3-4 evőkanál 
melegített, leszűrt 
baracklekvár, vagy más 
savanykás lekvár 
• 100ml tejszín
• 200 g tejcsokoládé, 
apróra vágva vagy 
reszelve
A dekorációhoz
• 100 g fehér csokoládé

BARBIJOE KONYHÁJA   

ELKÉSZÍTÉS



TÖBB VESZÉLYES FÁT KIVÁGTAK A STRAND TERÜLETÉN
Láncfűrészektől volt hangos az 
elmúlt hetekben a Kunfehértói 
Tófürdő, de a faluban is több 
fát ki kellett vágni. A fürdő  
területén  összesen tizenhárom 
beteg, kiszáradt, veszélyesnek 
minősített fát kellett eltávolítani a 
fürdőzők,  a kiszolgáló személyzet 
és a büfésoron található épületek 
és vendégeik biztonságának 
érdekében. A nyilvános wc 
környezetében hét  kiszáradt fenyő 
jelentett veszélyt, a büfésor mögött 
pedig öt, szintén száraz és beteg fát 
kellett kitermelni. A munkálatokat 
egy  bajai vállalkozás végezte, aki 
profi , nagy gyakorlattal rendelkező 
szakembergárdával már többször 
dolgozott Fehértón. A nagy rutinra 
szükség is volt, hiszen olyan 
helyeken kellett a fákat kivágni, ahol 
több épület, vizesblokk és sétányok 
találhatók.  A  szakemberek szerint  
a fák egy részén gombabetegség 
jeleit lehetett felfedezni, vélhetően 
emiatt száradhattak ki a fenyők. 
A talajban, de a fákon is élősködő 
egyes gombafajok, de akár 
kártevők is okozhatnak kiszáradást, 
cserebogár pajorok rághatják el a fa 
gyökereit, melynek következtében 
a fa nem jut elegendő vízhez. Az 
is elképzelhető, hogy a strand öreg 
fenyősora előbb vagy utóbb a többi 

sorsára juthat, ha a folyamatot nem 
sikerül megállítani. A kivágott beteg 
egyedek pótlásáról az üzemeltető 
gondoskodni fog, de még nem 
született döntés arról, hogy milyen 
fák kerülnek majd a kiszáradt 
fenyők helyére. A kivágott faanyag 
nem veszik kárba, azt a Fehértó 
Non-profit Kft. fogja hasznosítani. 
A gallyakból tűzrevaló lesz, a 
rönkökből deszkákat fűrészelnek, 
amelyből később padokat fognak 
készíteni, ezeket többnyire a tó 
körüli sétányok mellett helyezik 
majd el. Tavaly nyáron több 

vihar is sújtotta a Tófürdőt és az 
üdülőfalut is. Az akkor kidőlt fák 
csonka törzseit és a tuskókat az 
elmúlt időszakban kitermelték, 
így azok sem jelentenek már 
veszélyt a fürdővendégek és főleg 
a gyermekek számára. A faluban a 
Petőfi utcai játszótér mellet is volt 
két veszélyesnek minősülő fa: az 
egyik tavaly nyáron egy viharban 
sérült meg, a fele leszakadt az 
orkán erejű szélben, emiatt kellett 
eltávolítani, a másik is veszélyes 
állapotú volt az arra járókra, így az 
sem maradhatott.      Juhász D. Géza

- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

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



6413 Kunfehértó, Jókai u. 41.  Tel: +36-30-349-7529

Felújítja lakását nyaralóját, építkezik? bízza ránk a munkát!
Festés, mázolás, tapátázás!

Tel.: 77/407-530 vagy 06/30/249-0990

Vállalom: split inverteres klímák telepítését
 akár fűtésre is, valamint
javítását és karbantartását!

NAGY S. LÁSZLÓ

születésnapját.

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

Kis-Kurgyis Lajosné 1935.
Erdélyi Zoltánné 1945.

Vörös Lajos 1958.
Selmeci Lajos István 1947.

Csáki Erika 1959.
Törteli Lajos László 1930.

ŐsziŐszinte részvétünk!

Tárnoki Viktor Péter és Vígh Katalin Teréz 2021.03.11.
Tóth Zsolt és Kis Hajnalka Tímea 20201.03.26.

Szklár Dávid és Begala Cintia Vivien 2020.03.27.
Balázs Árpád és Gál Orsolya 2020.03.30.

Sok boldogságot!







Rangadóval indult a tavaszi 
szezon, a Balotaszállást fogadta 
a Kunfehértói KSE április 3-án.  

Ficsór Béla, az egyesület elnöke 
a mérkőzés előtt elmondta, a 
koronavírus  járvány sajnos 
nagyon komolyan beleszólt a 
megyei III. osztályú bajnokság 
indulásába, így az első három 
mérkőzésük elmaradt. – Két 
vendégcsapat, a Bócsa és a 
Csengőd is lemondta a szereplést, 
egy fehértói játékos betegsége miatt 
a Kiskőrösre tervezett látogatás is 
elmaradt, így a tavaly lemondott 
Kecel Senior mérkőzéssel együtt 
már négy mérkőzést kell pótolnunk 
a közeljövőben - részletezte 
az előzményeket az elnök. 

– Mivel amatőr csapat vagyunk, 
van aki munka miatt nem tudott 
a szezonnyitón játszani, de 
szerencsére elég nagy a keretünk 
ahhoz, hogy egy-egy mezőnyjátékost 
pótolni tudjunk. Viszont ezen 
a meccsen tölti le az eltiltását 
a kapusunk, Gavlik Ferenc, őt 
Oravecz Tamás pótolta. Jelenleg a  
8. helyen állunk a bajnokságban, 

azonban nekünk van talán a 
legtöbb elmaradt mérkőzésünk 
a csoportban, így ennél biztosan 
előrébb fogunk végezni. Dobogósok 
már nem lehetünk, a 4-6 hely 
valamelyikére várom a csapatot – 
latolgatta az esélyeket Ficsór Béla.

Az első tavaszi rangadó 4-4-es 
döntetlennel végződött, erről 
így nyilatkozott a szakember: – 
Nagyon lehetőséget szalasztottunk 
el, háromgólos előnyt hagytunk 
elveszni, természetesen csalódott 
vagyok. Más szemszögből nézve 

persze nem olyan rossz ez az   
eredmény, hiszen többet védett 
a mi kapusunk, akit alaposan 
megdolgoztatott az ellenfél. A gólok 
nem rajta múltak, Tamás több 
ziccert is megfogott, de valahogy 
most mindig olyan helyre pattant 
a zsuga, ahova az ellenfél előbb ért 
oda. Grácz Roland mesterhármast 
ért el. Két szabadrúgás góllal 
indított, majd ő lőtte a harmadik 
gólunkat is. Az első szabadrúgás 
szépségdíjas lövés volt, Roland a 
hosszú felsőbe csavarta a labdát.  
A másodikra már készült a balotai 
kapus, ugyanoda várta a játékszert, 
ahova az elsőt, így túl nagy helyet 
hagyott a másik oldalon, így 
a csatárunk azt már a rövidre 
rúgta, a harmadik gól akcióból 
született. A negyediket Grácz 
Gergő szerezte, egy kapu elé beívelt 
labdát mellel sodort a kapuba. 

A jövő héten újra itthon 
játszik a KSE, a Császártöltés 
csapatát fogadják zárt kapuk 
mögött, szombaton 16:30-kor. 
A rákövetkező héten (04.18.) 
Soltvadkertre utaznak, majd az 
Akasztót fogadják itthon (04.24). 
Persze, ha a vírus nem szól közbe.

DÖNTETLEN AZ ÉV ELSŐ BAJNOKI MECCSÉN



KUNFEHÉRTÓI VÁLLALKOZÓK

SZALAI LÁSZLÓ
Immár 700 000 db eslőosztályú 
broilercsirke hagyja el évente a 21. 
századi technológiával felszerelt 
telephelyet. A tulajdonosa már 
középiskolás kora óta foglalkozik 
szárnyastenyésztéssel, mostanra pedig 
a megye egyik legmodernebb neveldéjét 
igazgatja Kunfehértó-Erdőszélen. 
Szalai László mesélte el, mi is történt 
azóta, hogy szülei 28 évvel ezelőtt 
belekezdtek a kacsatenyésztésbe.

  A történet 1993-ban kezdődött egy 
darab fóliasátorral, alatta pecsenyekacsa 
neveléssel. A szüleim munka mellett 
kezdtek el az állattenyésztéssel 
is foglalkozni. A nyarakat én is a 
gazdaságban töltötem, szívesen 
vettem részt a napi munkákban. A 
családi vállalkozás szépen fejlődött, 
miközben én Jánoshalmára, a 
mezőgazdasági szakközépiskolába 
jártam, majd a tanulmányaimat  
Keszthelyen folytattam, ott szereztem 
meg a gazdasági agrármérnöki  

diplomámat. Már a technikum alatt 
saját fóliasátorban neveltem a kacsákat, 
a bevételeket pedig félretettem és 
terveztem az önálló jövőt, ahol már a 
saját ötleteimet akartam megvalósítani. 
Így kezdtem a kacsatöméssel is 
foglalkozni, amely gazdaságosabb 
volt mint csupán a nevelés. 2003-ban 
vettem át a gazdaság irányítását. 

  Mivel csupán a termelésből nem 
lehetett komolyabban fejlődni, a 
2006-ban megjelenő vidékfejlesztési 
pályázatokon való részvételre 
koncentráltam. Az első nyertes 
pályázatból két 1000 négyzetméteres 
tartásteret építettünk meg. Akkor 
döntöttem el, hogy áttérek a 
broilercsirke termelésére. Később 
bebizonyosodott, jó döntés volt, 
mivel a H1N1 madárinfluenza vírus a 
csirkeállományt kevésbé veszélyeztette. 
Folyamatosan pályáztunk, így a 
fejlesztési terveimet meg tudtam 
valósítani. 
    2015-ben, szintén pályázati forrásból 
újabb nagyberuházásba kezdtünk, 
akkor épült az iroda is, új ólakat 
építettünk, valamint az ólakban teljes 
technológiacsere valósult meg. 2018-
ban új terménytárolót és napelemes 
rendszert építettünk ki, és jelenleg is 
folyamatban van több tartótér kiépítése.   
Elmondható, hogy a 25 hektáros 
telepen a legmodernebb körülmények 

között folyik a termelés, ahol évente 
700 000 darab brojlercsirkét neve1ünk, 
de amint a most zajló fellesztések 
befejeződnek, évi 1 millióra növekszik 
a darabszám. A  telepen jelenleg hét fő 
dolgozik. 
  Az általunk felnevelt baromfi a 
magasabb minőséget elváró piacokon 
is megtalálható. 2019-ben a 120 ezer 

alatti állománykategóriában országos 
2. helyezést értem el, amely jelentős 
szakmai elismerés. Szintén jó eredmény,  
hogy két auditon vagyunk túl, így a 
Puszta Gold (Boldog Csirke) minősítést 
is megkaptuk, valamint a KFC angliai 
szakemberei által összeállított 100 
pontos rendszerben is 86 pontot értünk 
el. Ennek köszönhetően a KFC-be is 
jelentős mennyiségű baromfiterméket 
szállítunk. 
   A koronavírus járvány a tavalyi 
első hullám során óriási keresletet 
hozott a piacon, a felvásárlási láz 
miatt gyakorlatilag bármennyi csirkét 
el lehetett adni. Az ősz óta tartó 
korlátozások miatt viszont szinte 
jelentéktelenné vált  a vendéglátó 
egységek által felvásárolt mennyiség, 
emellett a bevásárlási láz sem 
jelentkezett újra a lakosság részéről, 
így a kereslet visszaesett. A dolgozók 
munkáját szerencsére ez nem 
befolyásolta.     
     Időközben megalapítottam a Szalai 
Gép Kft-t, amely földmunkával, 
csarnoképítéssel, gépi szolgáltatással, 
építkezések előkészítésével foglalkozik. 
2010-ben egy pályázaton keresztül 
bővítettük tovább a gépparkot. A Kft-
ben 10 főnek tudok folyamatos munkát 
biztosítani.                      Juhász D. Géza 


