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DR. SZÉKÁCS:
A harmadik védőoltást a
háziorvosnál is igényelhetik

Kezdődnek a munkálatok



COVID-19 ELLENI HARMADIK OLTÁS:
A HÁZIORVOSNÁL IS REGISZTRÁLHAT!

Megnyílt a lehetőség a harmadik 
oltás  beadatására  is Magyrországon 
- tájékoztatott a koronavirus.
gov.hu, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda tájékoztató oldala. 
Az új, agresszív vírusmutánsok 
megjelenése indokolttá teszi, 
hogy megerősítsük azok 
immunvédelmét, akik korán, 
az elsők között kapták meg 
az oltást.  A harmadik oltás 
is önkéntes és ingyenes. Az 
időpontfoglalóban az foglalhat 
időpontot, aki elmúlt 18 éves, és a 
második oltását már több mint 4 
hónapja kapta meg. (Az egydózisú 
Janssen vakcina esetében 
természetesen az első oltástól 
számítjuk a  4  hónapot).   Az 
időseknek, a krónikus betegségben 
szenvedőknek, és a legyengült 
immunrendszerű betegeknek 
különösen ajánlott a harmadik 
oltás felvétele. A vírus és annak 
mutánsai ellen nem a lezárások 
és a korlátozások jelentik a 
megoldást, hanem az oltás. 

Dr. Székács István háziorvos 
munkatársunknak elmondta,  
bár megnyílt augusztus 4-én az 
online regisztráció lehetősége, 
a harmadik oltást a kunfehértói 
lakosok is  igényelhetik 
a háziorvostól. Mindezt 
rendelési időben tehetik meg, 
vagy a rendelo6413@gmail.
com email címen. Számukra 
az igények alapján a Megyei 
Oltási Munkacsoportok 
biztosítják majd a szükséges 
vakcinát.  Azt, hogy ki milyen 
típusú oltóanyagot kap 
harmadik oltásnak, a szakmai 
ajánlást figyelembe véve az 
oltóorvos dönti el a helyszínen.

A szakmai ajánlás szerint aki 
első két oltásnak vektorvakcinát 
kapott, az elölt vírust tartalmazó 
vagy mRNS-vakcinát kaphat 
emlékeztetőül és fordítva. 
Erőteljesebb immunválasz 
várható ugyanis attól, ha egy más 
hatásmechanizmussal működő 
vakcinát adnak emlékeztető 
oltásnak. Az is lehetséges 
ugyanakkor, hogy kontraindikáció 
esetén valaki ugyanazt az oltást 
kapja harmadikként, mint 
amilyennel az alapimmunizálása 
történt. 

Jelenleg csak az a  18 év feletti 
személy  fog tudni a harmadik 
oltásra időpontot foglalni, akinek 
eltelt  legalább  4 hónap a 
második oltástól  számítva és 
mindkét oltását Magyarországon 
kapta meg. A  harmadik 
oltás  beadása különösen ajánlott 
az időseknek, a krónikus 
betegségben szenvedőknek, és 
a legyengült immunrendszerű 
betegeknek   annak érdekében, 
hogy megerősítsék 
védettségüket  a  delta 
vírusvariánssal szemben is. 
A harmadik oltás beadásával 
kapcsolatos eljárásrendet 
az egészségügyi szakmai 
grémium kidolgozta (a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ, az 
Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet, 
a Dél-pesti Centrumkórház, 
az Országos Korányi és 
Pulmonológiai Intézet szakmai 
vezetői és virológusai, a Szakmai 
Kollégiumi Tagozat képviselői).
A harmadik  oltásokat a fővárosban 
a centrumkórházakban, a 

megyékben a megyei kórházakban, 
illetve a háziorvosnál lehet 
felvenni, ahová online vagy a 
háziorvosnál lehet időpontot 
foglalni. Az oltópontokon 
mindegyik olyan vakcina típus 
elérhető lesz, ami a harmadik 
oltásokhoz felhasználható

INDUL AZ ORVOSI 
RENDELŐ 

ÁTALAKÍTÁSA  

Kunfehértó a Magyar Falu 
Program keretében nyert el az 
orvosi rendelő fejlesztésére 
támogatást, így megkezdődhet a 
váróhelyiség felújítása és 
energetikai fejlesztése is. A 
felújítás után a rendelési idő alatt a 
betegek számára biztonságosabb 
lesz a várakozás, a vírushelyzet 
miatt bevezetett intézkedések 
betartásának az elősegítése is 
könnyebbé válik majd. A jelenlegi 
rendelőben kialakítanak egy 
fertőtleníthető vizsgáló helyiséget, 
emiatt sokkal biztonságosabb lesz 
a betegek ellátása. 

Dr. Székács István háziorvos 
felhívja a betegek figyelmét, hogy 
még a munkálatok megkezdése 
előtt - amely augusztus második 
felében indulhat el - mindenki 
időben írasson gyógyszert, a 
lejáró gyógyszer javaslatokat is 
hosszabbítsa meg. A rendelési idő 
a www.fehertoirendelo.hu oldalon 
megtekinthető A háziorvosi 
rendelő a 06-77-407-103 számon 
rendelési időben hívható.



A fürdőzők nagy meglepetésére egyszer csak egy búvár 
jelent meg egy júliusi vasárnap délelőtt a tóparton, 
majd a vízbe ereszkedett és a fehértói strand mélyebb 
vizébe úszott. Mint kiderítettük, egy vízálló tokban 
lévő mobiltelefont keresett másodmagával. A vélhetően 
értékes mobilt napokkal azelőtt hagyta el a tulajdonosa 
és az addigi keresés nem járt sikerrel, ezért hívtak egy 
profi búvárt. Az egyelőre nem derült ki, hogy a hosszas 
keresés során előkerült-e az okoseszköz, mindenesetre 
12 óra körül a búvár és társa elhagyták a vizet. A 
gyerekek, de a fürdőzők is megcsodálták a fekete ruhás 
férfit, azért mégsem mindennapi látvány Kunfehértón 
egy légzőkészülékes búvár.

KÜLÖNLEGES  VENDÉGE  VOLT A STRANDNAK 

Megkezdte felkészülését a Kunfehértó KSE csapata. Első 
mérkőzésükön az Öttömös csapatát látták vendégül. 
Több szempontból is fontos mérkőzés volt, mivel itt 
mutatkozott be Bada Pál, a csapat új edzője. Sokan 
ismerik már Fehértón, legutóbb még a megye kettes 
csapatot irányította. Két új igazolás is pályára lépett, 
Máté-Tóth Viktor és Mike Kristóf személyében. A 
mérkőzésen sok helyzete volt a csapatnak, jól játszottak 
a fiúk. Grácz Roland a kihagyott büntetője mellett 2 
gólt szerzett, a harmadik találatot újonnan igazolt Mike 
Kristóf szerezte. A mérkőzés legjobbja Bozsóki Viktor 
lett. A mérkőzés 3-1-es haza győzelemmel zárult.A 
második felkészülési meccsen a Faddikorr Kiskunhalas 
látogatott el hozzánk. A két osztály különbség nem 
látszódott a pályán. A meccsen bemutatkozott Hegyi 
Viktor, aki régebben már erősítette csapatunkat. A 
mérkőzés elején Grácz Roland 3 gólt is szerzett. A 
fordulás után is egyenrangú ellenfelei voltunk a halasi 
csapatnak, viszont lassan elfogyott az erő, így a mérkőzés 
hajrájában a halasiak 3-4-re megfordították a mérkőzést.

Árokba csúszott egy traktor és vontatmánya július 
21-én az 5412-es úton, Kiskunhalas és Kunfehértó 
között félúton - írta meg a baon.hu megyei hírportál. 
A búzával megrakott pótkocsit vontató traktort azért 
érte baleset, mert az előtte haladó személyautó hirtelen 
lassított, a traktoros pedig, hogy elkerülje az ütközést, 
az útpadkára vezette a szerelvényt. A felázott talaj 
azonban megsüllyedt a traktor és a vontatmánya alatt, 
szerencsére azonban egyik sem borult fel. A sofőr ki 
tudott mászni a járműből, amit a tűzoltók hevederrel 
biztosítottak ki, hogy ne csússzon tovább az árokba, 
majd egy másik traktorral és egy mezőgazdasági 
rakodó géppel vontatták vissza az úttestre a traktort 
és a búzával megpakolt pótkocsit. Személyi sérülés 
nem történt, a műszaki mentés idejére azonban teljes 
szélességében lezárták a Kunfehértóra vezető utat a 
rendőrök, ezért torlódás alakult ki.

KÉSZÜL A SZEZONRA A KSE ÁROKBA CSÚSZOTT TRAKTORT 
MENTETTEK A TŰZOLTÓK 

FEHÉRTÓ KÖZELÉBEN 



OLVASÓI LEVÉL EGY FEHÉRTÓI NAGYITÓL
Az alábbiakban egy aggódó 
kunfehértói nagyi levelét 
tesszük közzé, akinek a 
környezetében  többen ellenzik 
a Covid-19 elleni oltás felvételét. 
Szerintünk érdemes elolvasni 
és meg is fontolni a leírottakat! 

Tisztelt kunfehértói Lakosok, 
itt a fehértói Nagymama ír 
mindenkinek.Elnézést a tegezésért, 
de anyukátok, nagymamátok, 
dédnagymamátok gondolatait 
olvashatjátok. Emlékeztek, mikor 
megjelent a Covid-19 világjárvány? 
Bizony én megijedtem. Volt aki a 
mellét döngette, ő nem fél! Nem 
fél a haláltól sem! Nos ez buta 
dolog. Az első hullám elmúlt, 
jött a második, majd a harmadik. 
Végre jött az injekció, lehetett 
regisztrálni. Nos, regisztráltunk és 
vártuk mikor is kerülünk sorra. Az 
emberek pedig sorban haltak meg. 
Ez sokakat megrendített. Hálát 
adtunk az Istennek, ha nem volt 
köztük ismerős. És most is hálát 
adhatunk, hogy ennyi ember már 
beoltatta magát. No és a többi? 

Jönnek az újabbnál újabb mutációk, 
amelyek sajnos sokkal fertőzőbbek, 
mint a járvány elején az eredeti 
vírus. Ébresztő emberek, már 
van oltóanyag! Csak fel kell 
venni! Ráadásul ingyen! És már 
heteket sem kell rá várakozni. 
Nagyszülők, anyukák, apukák, 
irány felvenni az injekciót! Magatok 
miatt és a gyerekeitek, unokáitok 
miatt. Próbáljatok végre józanul, 
előrelátóan gondolkodni! Ne mond: 
nem félek a haláltól! Ne is félj, de az 
élettől se félj! A gyerekeiteknek, az 
nunokáitoknak igenis szükségük 
van rátok! Mindegy, hogy hány 
éves a gyermeked, akkor is ott 
kell lenned mellette. Remélem ti 
is kíváncsiak vagytok, hogy hova 
megy majd továbbtanulni és ott 
hogyan boldogul? Azután majd hová 
megy dolgozni? Eljött a nagy Ő, a 
szerelem, a házasság... Nem akarod 
elkísérni erre a nagy eseményre? 
Bizony ott kell lenni az anyának, 
apának, nagyszülőnek. És ha jönnek 
az unokák? Nem akarod majd 
látni őket? Ne akarjatok  idő előtt 
elköltözni az életből! Értsétek meg, 

az borzalom mindenkinek!  Őszinte 
leszek, én imádkoztam, amikor ez az 
őrület elkezdődött,  hogy a Teremtő 
védjen meg bennünket, a rokonokat, 
szomszédokat és az egész falut. És 
most is imádkozom. Én szeretném 
tudni, hogy a gyerekeim, unokáim 
jól vannak, szeretném látni, hogyan 
alakul az életük, sorsuk. Látni őket, 
mint menyasszony, mint vőlegény. 
Amikor elvitted a gyerekedet 
védőoltásra, ugye nem kérdőjelezted 
meg, hogy az megvédi-e a 
betegségtől? Hát most te se tedd, 
amikor rólad van szó! Arra bíztatlak, 
én, aki már az életem javát már 
leéltem, vedd fel te is az injekciót, 
hidd el, nem fog fájni. Tizenévesek, 
fiatalok, ti is oltassátok be magatokat, 
hiszen ti nagyon sok emberrel 
találkoztok nyaralás alatt, az 
iskolában, vagy akár az üzletekben is. 
Ti is vigyázzatok, nehogy elkapjátok 
ezt a rút betegséget! Előtettek az élet, 
ne féljetek egy kis tűszúrástól, ami 
életet ment!

Szeretettel üdvözöl mindenkit:
Nagymama

BABA-MAMA SZOBA NYÍLT A STRANDON 
Megnyílt  a Kunfehértói Tófürdő területén a büfésorral 
szemben lévő épületben a baba-mama szoba. A 
kismamák nagy örömére  átadott  helyiségben az 
anyukáknak lehetőségük lesz tisztába tenni a kicsit, 
van pelenkázóasztal és egy fotel a szoptatáshoz is.  
A szobát felszerelték egy mikrohullámú sütővel is, 
amelyben a tápszert, bébiételt lehet megmelegíteni. 
van a helyiségben továbbá felületfertőtlenítő, 
kézfertőtlenitő, popsitörlő és adományokból 
pelenka is.  Az új baba-mama szoba és a felszerelése 
ingyenesen használható a fürdő látogatói számára - 
számolt be az újdonságról Monda Tamás, a strandot 
üzemeltető Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetője.



VILLÁMÁRVÍZ OKOZOTT KÁROKAT KUNFEHÉRTÓN
Leszakadt az ég július 16-án  
Kunfehértón. Több mint egy 
havi mennyiségű csapadék esett 
le mintegy másfél óra alatt. A 
Polgármesteri hivatalban működő 
időjárás állomás 120 milliméter 
csapadékot mért, Alsófehértón 
azonban 200 milliméter fölötti 
mennyiség esett és helyenként 
10-15 centiméter vastagon jég 
borította a tájat és rengeteg fát 
kicsavart vagy kettétört az orkán. 
A zivatar erős széllel érkezett a 
falu központjába is, majd borsó 
nagyságú jég hullott az égből és 
folyni kezdett a víz – mondta el  

lapunknak egy helybéli. A Rákóczi 
utcát összefüggő víz borította, az 
autók küszöbig gázoltak a hatalmas 
mennyiségű csapadékban. Egy, 
az utcában lakó férfi szerint ennyi 
eső még nem hullott le ilyen 
rövid idő alatt: kerteket öntött 
el, garázsokba, pincékbe folyt be. 
A helyi kommunális szolgáltató 
cég munkatársai már a zivatar 
közben nagy erőkkel kezdték 
meg a kármentesítést. Több 
szivattyút állítottak munkába, a 
hordaléktól eldugult átereszeket 
is folyamatosan tisztították, hogy 
a nagy mennyiségű csapadék el 

tudjon folyni. A munkájukba 
bekapcsolódtak a kiskunhalasi 
hivatásos tűzoltók, akik 
nagyteljesítményű szivattyúval 
emelték át a vizet az eláraszott 
árkokból egy nagyobb csatornába. 
A település bekötőútjánál a 
zivatarban egy autó megcsúszott, 
majd az árokba hajtott, ott is a 
tűzoltók segítségére volt szükség, 
akik kivontatták a bajba került 
autót. A tópartot és a strandfürdőt 
most megkímélte a vihar, kevés 
eső esett csak, nem úgy mint július 
elsején, amikor több milliós kárt 
okozott a jéggel érkező szupercella.



ÍZLETES GYÖKÉRKENYÉR

Augusztust az új kenyér havának is nevezik, hiszen 
az aratások után ekkor sütik az új termésből az első 
kenyereket. Ezért most egy dagasztásmentes, de hosszabb 
kelesztésű gyökérkenyér recepttel készültem. A liszteket 
nyugodtan lehet keverni fele arányig, jól illik bele 
bármelyik reform liszt.  Teljes kiőrlésű tönköly, rozs és 
alakorliszttel már mi is többször sütöttük és az eredmény 
magáért beszélt, a kenyér mindig gyorsan elfogyott. Ez 
itt most az alaprecept, bátran kísérletezzetek vele!
 

ELKÉSZÍTÉS

500 g búzaliszt BL55, vagy kenyérliszt BL80 
3 g szárított élesztő
1 ek. só
4 dl langyos víz

1. Egy nagyobb tálban forgassuk össze az 
átszitált lisztet az élesztővel és a sóval, majd 
keverjük bele a vizet. Nem kell megijedni tőle, 
nem lesz szép kenyér állaga a masszának, inkább 
olyasmi, mint a galuska. Ebben a fázisban el is 
végeztük a munka érdemi részét. Takarjuk le a tálat 
és szobahőmérsékleten hagyjuk kelni, erjedni 8-12 
órát. Ha este összekevered, reggelre pont jó lesz. 
Nyáron kevesebb idő, 6 óra is elég. 
2. Ha letelt az idő, borítsuk a tésztát erősen 
lisztezett felületre. A tetejét is lisztezzük, majd 
vágjuk félbe és csavarjuk meg néhányszor (lehet 
hajtogatni és aztán csavargatni, minden esetben jó 
lesz a végeredmény.) Tegyük lisztezett sütőlemezre 
és takarjuk le 20 percre.
3. Amíg pihen a tészta, melegítsük elő a sütőt 
200 fokra.
4. Tegyünk a sütő aljába egy kisebb fém edénybe 
2dl vizet tegyük be a kenyérkéket és süssük 30-40 
percet.
5. Magvakat, például tökmagot, napraforgót, 
lenmagot, mákot vagy olajbogyót, aszalt 
paradicsomot is keverjetek bele, nem fogja 
elrontani.
Jó étvágyat!

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK



SIKERES TORNÁT ZÁRTAK A STRANDKÉZISEK

- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

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

Nagy sikerrel zárult a a június 
23-tól 25-ig tartó 3. Fehértone 
Strandkézilabda Torna. A 29 csapat 
pénteken délután kezdte meg a 
játékot, a jól kivilágított pályákon 
még tíz óra után is játszottak. A 
szombati egész napos küzdelmeket 
követően vasárnap reggel 
folytatódott a csata, majd délután 
avatták a bajnokokat. A három nap 
alatt 84 mérkőzést  játszottak le a 
csapatok. – Tekintettel arra, hogy 
tavaly még csak 20 csapat volt, 
kijelenthetjük, hogy a csapatok 
örömmel jönnek ide, és nagyon 
jól érzik magukat – nyilatkozta 
lapunknak Nagy Gábor főszervező. 
Érkeztek csapatok Veszprémből, 
Szolnokról, Miskolcról, 
Mezőtúrról, Budapestről, 
Orosházáról, Szegedről, 
Kiskunhalasról és természetesen a 
közelebbi városok, települések is 
képviseltették magukat a rangos 
megmérettetésen. – A helyszín és 
a hangulat mindenkinek nagyon 
tetszett és már most jelezték, 
hogy a jövő évi tornát biztos nem 
hagyják ki. Nagy köszönettel 
tartozunk a játékvezetőknek, 
jegyzőkönyvvezetőknek, az UKSC 
utánpótlás játékosainak, akik 

segítettek a torna gördülékeny 
lebonyolításában. Külön köszönet 
Kunfehértó Önkormányzatának, 
alkalmazottainak, Monda 
Tamásnak és Terner Alíznak, 
a Fehértó Non-profit Kft 
munkatársainak,  hogy     
biztosították ezt a gyönyörű 
környezetet és nagyon sokat 
segítettek, hogy a résztvevők 
minél jobb körülmények között 
versenyezhessenek. Hálásak 
vagyunk támogatóinknak, a 

KuPi Beach Bar-nak és az I-GEN 
pénzügyi tanácsadónak - fejezte ki 
köszönetét Nagy Gábor.
Az alábbi eredmények születtek: 
Nők: 1. Szegedi Amazonok, 2. 
Maják
Férfiak: 1. Homokfutók, 2. Talajok, 
3. Szeszpanyol
Legjobb kapus: Szlávik Linda
Czikó László
Legjobb játékos: Szabó Alexandra
Rékasi RichàrdKuPi Beach Bár 
különdíj: HNK, STE



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

Miskolczi Gizella 1935.
Kaszap Károlyné 1939.

Domján Diána és Pfarcz Gábor 2021.07.03.

Engi Emese 2021.07.12. 
(an.: Ragadics Zsuzsanna)

Balázsevics Zorka 2021.07.16. 
(an.: Varga Enikő Ágnes)

Szűcs Dorka 2021.07.19. 
(an.: Szalontai Brigitta)





KEDVEZMÉNNYEL LÁTOGATHATÓ A BMW TALÁLKOZÓ
Huszár Zoltán polgármester 
lapunknak adott tájékoztatása 
szerint, a helyi lakosok és az 
üdülőtulajdonosok is kedvezménnyel 
látogathatják az augusztus 19-e és 
22-között megrendezendő autós 
fesztivált. – Idén a  településünk 
tópartja és az ifjúsági tábor ad 
otthont a nagy múltú Soltvadkerti 
BMW Találkozónak. A szép autókon 
kívül látványos programokkal, 
három este színvonalas diszkóval is 
készülnek a szervezők, és a strand is 
extra szolgáltatásokkal várja majd a 
találkozó résztvevőit. 
Fontos tudni, hogy a találkozó 
ideje alatt a tópart területei csak a 
szervezők által kiadott jegyekkel 
látogathatók majd. 
A tárgyalások során a szervezőkkel 
együtt szerettük volna a 
kunfehértói lakosokat valamint az 

üdülőtulajdonosokat is képviselni, 
kedvező belépési lehetőséghez 
juttatni. Ennek eredményeképp 
mind a négy napon 14:00 óra és 
19:00 óra között ingyenesen léphet 
be a strand területére minden helyi 
lakos a lakcímkártya felmutatásával – 
tudatta a pogármester.

Gondoltak a nem helyi 
üdülőtulajdonosokra is, ők minden 
nyaralóhoz 2 darab sétálójegyet 
igényelhetnek előzetesen a Fehértó 
Non-profit Kft. irodájában, valamint 
munkaidőben a 06-30-635-2583-as 
telefonszámon augusztus 10-ig. Ez 
a délutáni sétálójegy minden nap 
használható a fenti időszakban és 
minden programot látogathat vele, 
valamint a  szórakoztató elemek, 
játékok is ingyenesen használhatók 
lesznek a tulajdonosának. Mindezen 

túl 14 éves korig korlátlan ingyenes 
belépésben egyeztünk meg  lakhelytől 
és időszaktól függetlenül! 

– Augusztus 20-án, nemzeti 
ünnepünk, Államalapító Szent 
István király ünnepe alkalmából a 
szervezők egy igencsak látványos 
tűzijátékra invitálják a lakosságot, 
amely a fürdőtó körüli sétányról 
is nagy élményt fog nyújtani 
mindenki számára. A rakétákat a 
strand területéről fogják fellőni, 
így a tűzijáték tükrözödik majd a 
tó felületén. Reméljük, mindenki 
jól fogja érezni magát a nyarat záró 
hosszú hétvégén és az időjárás is 
kegyes lesz hozzánk a találkozó teljes 
ideje alatt. A szervezők nevében 
is kellemes időtöltést kívánok 
mindenkinek – zárta nyilatkozatát 
Huszár Zoltán.

Címünk: kunfehertoikalauz@gmail.com

REJTVÉNY MEGFEJTÉS:
 MIKOR LETT VASÚTÁLLOMÁSA

KUNFEHÉRTÓNAK?

Múlt havi nyertesünk: Mészáros Judit

KÜLDJE BE A MEGFEJTÉST
ÉS NYERJEN 

Beváltható a piactéren a
Kézműves Húsboltban,

2021. 08. 31-ig.

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!
1000 FT-OS



Az idei esztendő furcsa dolgokat 
produkál a rendezvények 
tekintetében.  Az RCS MeetUp! -nak,   
BMW találkozónak -  technikai okok 
miatt - idén Kunfehértó ad otthont 
augusztus 19-22-én. A nagyszabású 
márkatalálkozó rengeteg programot 
tartogat a vendégek számára. 
Vetélkedőkkel, autókiállítással, 
autós dühöngővel (drift), lábbal 
hajtós gokartokkal, trike-okkal, 
ugrálóvárral, óriáscsúszdával, 
exatlon pályával, népi fajátékokkal, 
vízi programokkal, és  party 
arénával várják a szervezők  az 
ide érkezőket. Sok meglepetéssel 
is készülnek a szervezők, például 
tankos programmal, és péntek este 
tűzijátékkal, a rendezvény végén 
pedig valaki egy 5-ös BMW-vel mehet 
haza. A fődíj ugyanis egy BMW 
személyautó, amit bárki megnyerhet, 
aki bérletet vásárol és a helyszinen 
tartózkodva, a kihúzott  karszalag 
számát 3 percen belül fel tudja 
mutatni.  A rendezvénysorozatnak 
16 éven keresztül Soltvadkert adott 
otthont, de a kempingben zajló 
felújítás miatt, más helyszínt kellett 
találniuk. A szervezők nagyon 
megörültek a szép új környezetnek 
a fehértói tóparton.  A település 
önkormányzata is pozitívan állt 
a megkereséshez, mivel tavaly és 
az idén  is elmaradt Fehértone 

fesztivál, így jól jön egy rendezvény. 
A siker mindenkinek érdeke.  Ennek 
eredményeként a kunfehértói 
lakcímkártyával rendelkezők 
ingyenesen léphetnek be, nem kell 
fizetniük a sétáló jegyért, amely 
minden nap 14 órától  este 19 óráig 
szól. A gyermekek 14 éves kor alatt 
ingyen léphetnek be, a programok 
és játékok is ingyenesek számukra! 
Ezt a szervezők nagyon fontosnak 
tartják, hisznek az utánpótlás képzés 
ezen formájában. Elmondásuk 
szerint, egykoron nagyon sok 
gyerekként érkező, mára felnőtté vált 
márkatárs jön el minden évben erre a 
találkozóra.  
Sokan úgy tekintenek a rendezvényre 
mint egy kis nyaralásra, vannak akik 
már a hét első napjaiban elfoglaják a 
szállásukat. A rendezők számítanak 
a helyi és környékbeli fiatalokra is, 
ennek megfelelően alakították ki 
az esti programokat és a fellépőket 
is.  A szervezők igyekeznek a nem 
kunfehértói  üdülő tulajdonosoknak 
is a kedvében járni, mégpedig 
ingatlanonként két ingyenes sétáló 
jeggyel. 
Mutatjuk a programokat: 
Kapunyitás minden reggel 8 
órakor. Minden nap 9 órától indul 
az egésznapos robogó és SUP 
kölcsönző, Jet-ski fánkozás, BMW 
szimulátor, teljesítménymérés, tank 

túra regisztráció, az óriás felfújható 
Exatlon akadálypálya (vasárnap már 
nem üzemel) és természetesen a 
gyerekprogramok. 
Csütörtök: 13-21 óráig Drift trike, 
drift arena az ifjúsági tábor területén 
17 óráig, majd hangnyomás mérés, 
21-05 óráig Party Arena: DJ Newik, 
Metzker Viktória, Purebeat.
Péntek: 13-21 óráig Drift trike, drift 
arena az ifjúsági tábor területén 17 
óráig, egyéni és csapatversenyek, 
autós vetélkedők, szexi autómosás, 
tűzijáték a tóparton, majd 21-05 óráig 
Party Arena “Classic”: DJ Newik, 
Cooky, Hamvai PG 
Szombat: 13-21 óráig hangnyomás 
mérés, Drift trike, drift arena az 
ifjúsági tábor területén 17 óráig, autó 
limbó, egyéni és csapatos vetélkedők, 
autószkander az ifjúsági tábor 
területén, majd 21-05 óráig Party 
Arena ’90’s / ’00’s: DJ Sabi, Peat Jr, 
Erős & Spigiboy, SpyTheGhost 
Vasárnap: 13 órától fagyizás 
Soltvadkerten, eredményhirdetés, 
nyereményjáték sorsolás, és végül 
a zárás. Folyamatos programok, 
szolgáltatások: autókiállítás, 
strand, streetfood, kiállítók, 
árusok, gyerekgokart, ugrálóvárak, 
népi játékok.  Mindenkit várnak 
szeretettel, bulira fel! 
A szervezők a programok 
változtatásának jogát fenntartják!

RCS MEETUP! KUNFEHÉRTÓN - ITT A TELJES PROGRAM



KUNFEHÉRTÓI VÁLLALKOZÓK

RAFAI ANTAL
Mikor kezdett méhhekkel foglalkozni?
Mivel a szüleim is méhészek 
voltak, gyakorlatilag együtt nőttem 
fel a szakmával és számomra 
mindig is magától  értetődő volt, 
hogy ezzel fogok foglalkozni. A 
méhészeti szakiskola elvégzése után 
Leányfalun kezdtem el dolgozni, 
majd a Kiskunhalasi Állami 
Gazdaság méhészeti ágazatához 
kerültem, ahol gyakorlatilag a 
megszűnéséig ott dolgoztam. Akkor 
nyílt lehetőség arra, hogy az ottani 
méhcsaládokat megvásároljuk. Az 
Állami Gazdaságban eltöltött évek 
alatt is otthon tartottam méheket, 
ezt az állományt tudtam felbővíteni 
a megvásárolt családokkal. 
Gyakorlatilag a nyolcvanas évek 
közepétől már vállakoztam, négy éve 
mint őstermelő mentem nyugdíjba. 

Hány méhcsaláddal dolgozott 
akkoriban?
Ez eléggé változó volt, mert volt 
egy időszak, amikor a méhcsípéstől 
kisebesedett a bőröm, így egy rövid 
kényszerszünetet is tartottam. 
Akkor talán csak 30-40 családom 
volt. Amikor ez a reakció elmúlt, 
újra felbővítettem az állományt. 
Szerencsére azóta sem jött elő ez 
a bőrreakció és semmilyen más 
allergiás hatás sem. Jelenleg 80 
családdal utazok és ezen kívül is van 
még 80 családom. A "hagyományos" 
méhészkedés mellett anyaméheket 
nevelek. Ez egy speciális ágazata a 
szakmának, az országban körülbelül 
hetvenen, a megyében mindössze 
nyolcan-kilencen nevelünk anyákat.

Úgy tudom, hogy a klímaváltozás  
negativ hatással van a méhészeti 
ágazatra is.
Ezt csak megerősíteni tudom. Az 
évszakok eltolódása, a késő tavaszi 
fagyok már évek óta hátráltatják 
a munkánkat. Vagy  elfagynak a 
virágok, vagy kitolódik a virágzás 

időszaka. Idén például az akác  
annyira elfagyott, hogy még az 
üzemanyagra valót sem kerestük 
meg abban az időszakban. A 
gyümölcsfákról meg már ne is 
beszéljünk. A klímaváltozás miatti 
aszálytól gyakorlatilag kipusztult a 
vaddohány is, aminek azért elég jó 
méze volt. Az látszik, hogy egyre 
inkább szűkül az élettere a méheknek 
a felmelegedéssel együtt. Mindehhez 
még hozzájönnek a mostanában 
egyre gyakoribb heves viharok okozta 
károk is. A tanyám Alsófehértón van, 
ott tartom a méheket. A három héttel 
ezelőtti vihar eddig soha nem látott 
pusztítást végzett a környéken. A 
tanyámba behajtani sem tudok mert 
a kidőlt és derékba tört hatalmas fák 
teljesen eltorlaszolták az egész udvart.

A méhekben is keletkezett kár? 
Igen, hét-nyolc család elpusztult, 
illetve az anyaméhek is odavesztek, 
ami nagyon nagy veszteség. 
Összességében közel egymillió 
forint kárt okozott a vihar csak a 
méhészetben. A területemen, a tanya 

körül kidőlt fák pedig csak növelik 
a veszteséget. Még a biztosítást sem 
volt időm elintézni.
De látom, nem adja fel, most is útra 
készülődik. Hová?
Igen, azonnal indulok, felpakolom 
a méheket a teherautóra és irány 
a Duna ártere, Baja térsége. Ott 
kezdenek most újra nyílni a 
vadvirágok a réteken.

Súlyos betegséggel küzd, de a munkát 
mégsem hagyta abba. 
Tizenöt éve daganatot 
diagnosztizáltak a vesémben. Abból 
felépültem, de évekkel később 
megjelent az áttét a tüdőmben és a 
májamban is. De a gyógyszereknek 
és a saját magam kialakított szigorú 
étrendnek köszönhetően most már 
javulok folyamatosan. A tüdőmben 
gyakorlatilag már nem mutatták 
ki a daganatot és a májban lévő is 
zsugorodik össze. Egy biztos, ha 
betegség vagy a természet állja is az 
ember útját, nem szabad soha feladni, 
menni tovább, dolgozni kell tovább, 
hátha egyszer visszajön az erőm. 


