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BECSÖNGETTEK, ELINDULT A 2021-22-ES TANÉV  

Szeptember 1-én ismét 
becsöngettek, megkezdődött 
a 2021-22-es tanév. Czagány-
Mákosné Móczár Gertrúd 
intézményvezető a tanévnyitón 
beszámolt a nyári szünidő alatt 
történtekről. Sokan vettek részt a 
nyári szünetben az iskola dolgozói 
által szervezett programokon. A 
tanévzáró után két hetes napközis 
tábor kezdődött az iskolában, 
amelyen 45 diák vett részt, teljesen 
ingyen. Ezt egy Uniós, EFOP 
3.3.5 támogatás tette lehetővé. 
A „Csodaszarvas programot” 
szervezte és felügyelte Gyetvai 
József, fő segítsége Makai Katalin 
és Kátai Judit voltak, de szinte a 
teljes tantestület kivette a részét a 
jó hangulatú, fürdős, kirándulós 
eseményekből.
Júliusban 8 tanuló Tompán 
vehetett részt egy népismereti 
táborban, ahol három település 
diákjaival közösen ismerkedhettek 
a néprajzzal, honismerettel, 
miközben meglehetősen 

nomád körülmények között 
sátorban, jurtában laktak, és 
cserkész feladatokat hajtottak 
végre. A települések közötti 
együttműködést Szöllős Anita 
koordinálta.
Augusztusban közel 30 tanuló 
a Balatonnál, Zánkán vehetett 
részt egy hetes Erzsébet-tábori 
üdülésen. A tábort megszervezte 
és az utazó csapat vezetője volt 
Némethné Fazekas Erika, segítői 
voltak Vörös Mária és Csanádi 
Anikó.
Öt, immár nyolcadik osztályos 
tanuló vett rész Kecskeméten, az 
Arany János Tehetséggondozó 
Program előkészítő, bemutatkozó 
táborában. A Hit és erkölcstant 
tanuló diákok közül sokan 
eljutottak Zánkára és Egerbe is. 
A tábor iskolai  koordinátora 
Kazinczi Borbála volt.
A nyári szünidő alatt nem állt 
meg az élet az iskolában sem: 
az új tanév előkészítése mellett, 
egyéb munkálatok is zajlottak 

az intézmény falai között. Két 
tanterem új festést kapott, és két 
iroda korszerű világítást is kapott. 
Megújult az udvari gyülekező 
területen a malom és a sakktábla 
is Kenyeres Erika és Szabó Gábor 
jóvoltából. A munkához a Köszolg 
Kft. biztosította a festéket. A 
Kunfehértó Nonprofit Kft. 
munkatársai az iskolakezdésre 
kicsinosították az iskolaudvart 
és elvégezték az épületben a 
karbantartási feladatokat. – Az 
előző tanévben végleg tönkre 
ment a sportcsarnok fűtése. Ennek 
a javítása, korszerűsítése több 
tíz milliós költséggel jár, mely 
forrásnak az előteremtéséhez 
Kunfehértó Önkormányzata 
sietett a segítségünkre, és jelenleg 
egy nagyszabású pályázat 
elbírálására várunk. Ha sikeres 
lesz a pályázat, nemcsak a fűtést, 
de az egész épületet fel tudjuk 
majd újítani – mondta el az 
intézményvezető, aki szerint arra 
kell számítani, hogy az idei fűtési 



szezonban a sportcsarnok nem lesz 
használható. 
Az új tanév a régi, megszokott 
rendben, jelenléti oktatásban 
indulhatott el. A veszélyhelyzetben 
voltak olyan intézkedések, 
amelyeket továbbra is fenntart az 
intézmény vezetése akkor is, ha 
jelenleg már nem előírás. Mint 
például az épület rendszeres és 

teljeskörű fertőtlenítésére, de a 
személyes higiéniára is figyelnek, a 
kézfertőtlenítést és a hőmérséklet 
mérést is alkalmazni fogják. 

Továbbra is mindenkinek kötelező 
a tisztaság csomag megléte. Ezeknek 
az intézkedéseknek köszönhetően, 
az előző tanévben annyi betegség 
sem fordult elő az iskolában, mint 
egy átlagos influenzás időben az 
lenni szokott. Ehhez természetesen 
az is hozzá tartozik, hogy – ahogyan 
eddig is – az intézményt csak 
egészséges diákok, pedagógusok és 
szüleik látogathatják – fejtette ki 
az intézményvezető. Jelenleg nincs 
korlátozva a különböző intézmények 
látogathatósága, így most minden 
olyan eseményt, programot meg 
lehet tartani, melyet korábban 
nem, mint például az iskolai 
rendezvényeket, ünnepségeket, 
vagy a jelenléti szülői értekezleteket. 
A Kunfehértói Általános Iskola 
tantestülete felkészült arra is, ha 
ismét online oktatásra kell átállni: 
a Google tanteremben készen 
állnak az új osztályok. Ez a felület 
már a jelenléti oktatás időszakában 
is használatban lesz, pontosan 
azért, hogy az esetleges átállás 
minél zökkenőmentesebb legyen. 
A feladatok elkészítése, az online 
órákon való részvétel a tantermen 
kívüli oktatás időszakában is 
kötelező, hiszen itt mindenki 
tankötelezettségét teljesíti. Sajnos 

voltak néhányan az elmúlt 
tanévben, akik nem dolgoztak 
eleget, nem haladtak a többiekkel, 
így öt tanulónak évet kell ismételnie. 
Czagány-Mákosné Móczár Gertrúd 
tudatta: a tantestület teljes és stabil. 
Ezt ma az országban nem sok iskola 
mondhatja el magáról. Néhány 
változás is történt a tantestületben: 
egy óraadó pedagógus érkezett 
az iskolába, Kovácsné Szűcs Nelli 
kémia szakos tanár személyében, 
aki a 7-8 évfolyamon fog tanítani. 
Régi-újként köszöntötte Fischer 
Lászlóné Rozika nénit, aki a 
napközis csoporttal lesz.

2021. augusztus 30-án 
hétfőn Kunfehértó Község 
Önkormányzata képviselő-
testületi ülést tartott, ahol 
egyhangúlag elfogadta 
Angyalné Maróti Tímea 
pályázatát a Mosolyvár Óvoda 
és Mini Bölcsőde óvoda 
vezetői posztjára. A pedagógus 
2021  szeptember elsejével 
meg is kezdte a munkáját az 
intézményben.

ÚJ VEZETŐJE VAN
A MOSOLYVÁR ÓVODÁNAK

Néhány pedagógus pedig új 
feladatot kapott: az első évfolyam 
osztályfőnöke Gyetvai József lett, aki 
huszonegy nebulót fog tanítani, míg 
az ötödik évfolyam osztályfőnöke 
ebben a tanévben pedig Makai 
Katalin tanárnő lett. 



Augusztus 19-22-e között 
Kunfehértó adott otthont a 17. 
“RCS MeetUp” BMW találkozónak. 
A négy napos rendezvényen 
mintegy ötezer márkarajongó 
vett részt. A szervezők rengeteg 
programmal készültek, így sem a 
táborozók, sem a vendégek nem 
unatkozhattak. Az autós és egyéni 
vetélkedőkkel, a driftarénával, 
hangnyomás- és teljesítmény-
méréssel, BMW szimulátorral 
és sok más látnivalóval minden 
korosztály érdeklődését 
maximálisan kiszolgálták.

– Egy nagyon jól sikerült 
rendezvénysorozaton vagyunk 
túl, amely igazán kellemes 
környezetben zajlott. Volt 
helyünk bőven, minden helyszín 
maximálisan megfelelt az 
igényeinknek – nyilatkozta a 
Halasinfónak Medgyes Attila, a 
rendezvény egyik főszervezője, 
aki azt is elmondta, a találkozóra 
több mint ezer autót regisztráltak 
és mintegy ötezer fő vett részt 
a programokon. – Az eddigi 
rendezvényeink közül ez volt a 
legzökkenőmentesebb, balhé, 

atrocitás gyakorlatilag nem 
volt. Kilépéskor önkéntesen 
szondáztatták magukat a sofőrök, 
persze mindig vannak renitensek, 
akik a rendőrségi szondázáskor 
elbuktak, de szerencsére a jelen lévő 
embertömeghez képest tényleg 
kevesen voltak. Az esti bulikon 
minden nap teltház volt, fergeteges 
volt a hangulat – részletezte.

Mint minden eddigi találkozón, 
most is a driftaréna volt a 
legsikeresebb   program.  A gondosan 
körbekerített, borulózónával 

ellátott aszfaltpályára csak 
bekapcsolt övvel, és szonda 
megfújása után hajthattak be azok, 
akik ki akarták engedni a gőzt. A 
szabályokat mindenki betartotta 
és lelkesen szórakoztak és persze 
óriási sikerrel szórakoztattak a 
sofőrök, órákra lekötve a fiatalokat 
és az idősebbeket egyaránt.  

– A tóparti feeling, hangulat 
felülmúlhatatlan volt, a plázs, 
a part rendezettsége, tisztasága 
példaértékű. A kunfehértói 
önkormányzat és a Fehértó 
Non-profit Kft. munkatársai 
igazán sokat tettek a rendezvény 
sikeréért, le a kalappal előttük – 
mondta el Medgyes Attila, aki azt 
is elárulta, már tervezzük a 18. RCS 
MeetUP BMW Találkozót, és a jó 
tapasztalatok alapján úgy tűnik, 
Kunfehértó ad majd helyszínt 
a BMW-seknek jövőre is. – A 
vízpart kitűnő, a helyszín remek, 
a visszajelzések alapján a BMW-
sek maradnának – vázolta a jövőt 
a főszervező, miután az általuk 
megkérdezett résztvevők kilencven 
százaléka így nyilatkozott.

NÉGY NAPIG A BMW-KRŐL SZÓLT MINDEN 



Kunfehértói lakos nyerte meg a 
rendezvény fődíját, egy BMW-t 
vihetett haza

Már hagyományosan, minden 
évben egy BMW-t sorsolnak 
ki a bérletesek között. Idén 
a nyereményautó helyben 
maradt, ugyanis Huszár Zoltán 
polgármester a kunfehértói 
Péter-Szabó Emesét húzta ki, így 
ő vihette haza a bömöst. – Az 
előkészületekben is aktívan rész 
vettünk és a lebonyolításban 
is. A rendezvényhelyszínek 
rendben tartása, a közlekedőutak 
portalanítása folyamatos munkát 
adott, de a  Fehértó Non-profit Kft. 
dolgozói példaértékűen odatették 
magukat. A szervezőkkel való 
együttműködés  zökkenőmentes 
volt, teljesen kézben tartottak 
mindent. A fehértóiak 
számára ingyenes sétálójegyet 
biztosítottak minden délután, 
sőt, az üdülőtulajdonosok is 
ingatlanonként két belépőt 
kaptak, így a náluk nyaralók is 
kilátogathattak a programokra. 
Úgy tudom, a magyarországi 
BMW-s közösségeken kívül több 
országból, még Amerikából is 
érkeztek – mondta el Huszár 

Zoltán. A polgármester arról is 
beszélt, a település sokat profitál a 
későbbiekben is a rendezvényből, 
hiszen rengeteg településre vitték 
el most Kunfehértó jó hírét, és már 
most elindultak a szállásfoglalások 
az üdülőfaluban. – Az augusztus 
20-i nemzeti ünnepünkre kaptunk 
egy ingyen tűzijátékot is, amit 
nagyon sok fehértói meg is 
nézett, hiszen a tavak gátjairól 
mindenki számára látható volt, 
nem kellett belépőt sem venni. 
Minden tekintetben egy remek 
programsorozaton vagyunk túl – 
összegezte a polgármester.  
Összesen tizen dolgoztunk a 

négynapos rendezvény alatt 
folyamatosan, többeknek pedig 
a főszervezők adtak munkát 
– számolt be róla a Fehértó 
Non-profit Kft. ügyvezetője. 
Monda Tamás szerint mindenki 
példaértékűen teljesített, minden 
területen megállta a helyét a csapat. 
Pedig volt dolguk bőven: szinte 
folyamatosan portalalnították, 
locsolták az utakat, rendezték a 
környezetet és arra is ügyeltek, 
hogy egy darab szemét se legyen 
az egész területen. Szorgos 
munkájukkal ők is hozzájárultak 
a rendezvény sikeréhez - méltatta 
munkatársait az ügyvezető.  J. D. G.   



SZÍNES CSIRKENYÁRSAK SALSÁVAL

Az ősz beköszöntével már vágyunk a kicsit tartalmasabb, 
de még nem megterhelő ízekre. Ez a recept talán 
komplikáltnak tűnik, de nyugodtan készítheted nyársra 
fűzés és grillezés nélkül, egy serpenyőben összesütve a 
hozzávalókat.  A salsa összetevői pedig nyersen, igazi 
vitaminbombaként kerülnek a szervezetünkbe, ezzel is 
segítve az őszi, meghűléses időszakra való felkészülést. 

ELKÉSZÍTÉS

• 3 csirkemell, vagy csirkecombfilé 
• 1 piros paprika 
• 1 zöld paprika 
• 1 sárga paprika
• 1 nagy lilahagyma 
Pác hozzávalói:
• 2 evőkanál napraforgóolaj
• 1 teáskanál só, 1 teáskanál bors
• 1 lime leve
• 1 evőkanál méz
• 1 nagy gerezd fokhagyma
• 1 kávéskanál chili por
• 1 kávéskanál oreganó
• 1 kávéskanál őrölt római kömény
• 1 csipet koriander (kihagyható)
• 1 evőkanál étkezési keményítő
A salsához:
• 500 g apróra vágott paradicsom
• 1 közepes hagyma 
• nagy csokor petrezselyem
• 1 vagy 2 piros chili 
• 1 lime leve
• 1 teáskanál méz
• 2 gerezd fokhagyma
• ½ teáskanál só, ¼ teáskanál bors

1. Ha fa nyársakat használunk, áztassuk őket 
vízbe, hogy ne égjenek meg. 

2. Keverjük össze a pác hozzávalóit és forgassuk 
bele a 2-3cm-es kockákra vágott csirkemellet. 
Hagyjuk pácolódni. A pácolás ideje 10 perctől, akár 
egy éjszaka is lehet. Természetesen minél tovább 
pácolódik, annál ízletesebb lesz.

3. Közben vágjuk fel a paprikákat és a 
lilahagymát is kb. 2-3cm-es darabokra.

4. A pácolt csirkét, a paprikákat és a lilahagyma 
kockákat felváltva fűzzünk a nyársakra. 

5. Tegyük a nyársakat a grillre, vagy olajjal 
kikent serpenyőre és grillezzűk-süssük 8-10 percig, 
néhány percenként forgatva, amíg enyhén megpirul. 
Ellenőrizzük, hogy a csirke átsült-e, és középen már 
nem rózsaszínű.

6. Amíg a csirkés nyárs sül, készítsük el a salsát. 
A salsa hozzávalóit konyhai robotgépben 
turmixoljuk össze, amíg jól össze nem keveredik, 
de még kissé darabos állagú. Az igazán autentikus 
elvetemültek, késsel is apríthatják, de a végeredményt 
nem befolyásolja a módszer.

7. Tálaljuk a nyársakat barnarizzsel, lime 
szeletekkel és a salsával. Tetejét szórjuk meg apróra 
vágott petrezselyemzölddel. 
Jó étvágyat!

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK



HÁROM FORDULÓ UTÁN 100%-OS A KSE

- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

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

Rangadóval idult a megye 
III.  Déli csoportmérkőzése, a 
Kisszállás hazai pályán fogadta a 
nyáron megerősödő Kunfehértó 
csapatát.  A találkozó fehértói 
mezőnyfölénnyel indult. Az első 
helyzetre a 14. percig kellett várni, 
amikor is Grácz Gergő passzolt 
Grácz Rolandnak, aki éles szögből 
próbálkozott, a lövés azonban 
elkerülte a kaput. Három perccel 
később az egyik új játékos, Máté-
Tóth Viktor szabadrúgásból 
veszélyeztetett, a jó 25 méteres 
kísérlet nem sokkal ment mellé.  A 
39. percben Szklár ívelte be a labdát 
a védők mögé, majd Horváth remek 
csellel verte át védőjét a büntető 
területen belül, és a kifutó kapus 
felborította a vendég támadót, 
melyért tizenegyes járt. A büntetőt 
a sértett vállalta, és értékesítette is a 
tizenegyest. Sok helyzete volt még 
a KSE csapatának, de végül maradt 
a 0:1, így a Fehértóé lett a 3 pont. 
A második forduló már hazai 
pályán zajlott, a Dunagyöngye 
csapatát fogadta a KSE. A mérkőzés 
elején, a 8. percben a vendégek 
szereztek vezetést. A gól felrázta 
a hazaiakat, de a zord időjárás, 
villámlás miatt a játékvezető  30 
percre megszakította a találkozót. A 

folytatásban Bozsóki Viktor adott 
gólpasszt Horváth Ákososnak, 
aki a 35. percben kiegyenlített. 
A szünet után az 55. percben 
újra a vendégek szerezték meg az 
előnyt. Ezt követte Délceg Dusán 
gólja a 64. percben, aki remek 
formában játszott. és a 73. percben 
mintegy 40 méterre az ellenfél 
kapujától észlelte, hogy a hálóőr 
kint áll, és egy mesteri emeléssel 
fordította meg a mérkőzést. 
A 86. percben ismét Bozsóki 
Viktor beadását váltotta gólra, így 
alakult ki a 4-4-es végeredmény. 
A következő mérkőzést idegenben, 
a Kenderes ellen vívta a csapat. 
A 19. percben Horváth Ákos  

ballábas lövése vette be az ellenfél 
kapuját, aki a 74. percben újra 
gólt szerzett. A 76. percben Grácz 
Roland bebiztosította a csapatnak 
a 3 pontot, 2 méterről lőtt góljával. 
Aztán a 78. percben ismét 
Horváth Ákos volt eredményes, 
megszerezve harmadik, csapatának 
a negyedik gólját. Az ellenfél 
10 perccel a vége előtt szépített, 
így kialakult a végeredmény: 
Kenderes - Kunfehértó KSE: 1-4.
A frissítés igencsak meglátszik 
a csapaton, hiszen a harmadik 
fordulót követően 100%-os a 
fehértói gárda, 9 rúgott és 3 kapott 
gól eddig a mérleg. (baon.hu, 
Kunfehértó KSE Facebook, JDG)







ÁRAMSZÜNET LESZ
MVM Démász Áramhálózati Kft.
tájékoztatása szerint, ha a tervezett 
áramszünet ideje alatt aggregátort 
tervez használni, azt legkevesebb 5 
nappal az áramszünetet megelőzően 
kell bejelenteni a hozzaferesi.iroda@
mvmdemaszhalozat.hu e-mail-
címen. Saját tulajdonú, vagy bérelt 
aggregátor használata kizárólag az 
MVM Démász Áramhálózati Kft.-
től előzetesen megkért, írásbeli 
engedély alapján történhet (Az MVM 
Démász Áramhálózati Kft. bérelhető 
aggregátorral nem rendelkezik).
Amennyiben a tervezett használatról 
emailt ír a szolgáltatónak, a levél 
tárgya Aggregátor használata 
legyen. Levelében adja meg a nevét, 
telefonos elérhetőségét, továbbá azon 
felhasználási hely címét és 0400-
val kezdődő, 10 jegyű felhasználási 
hely azonosítóját, az aggregátorozás 

pontos dátumát, ahol aggregátort 
kíván használni. A szolgáltató 
megadott e-mail-címén kizárólag 
az aggregátoros bejelentéseket 

tudják fogadni és feldolgozni. 
Fontos! A hálózati berendezéseket 
az áramszünet ideje alatt is 
feszültség alatt állónak kell tekinteni.

Címünk: kunfehertoikalauz@gmail.com

REJTVÉNY MEGFEJTÉS:
 A KÖZÉPKORBAN MELYIK KUN-SZÉKHEZ

TARTOZOTT FEHÉRTÓ PUSZTA?

A nyertest válaszlevélben értesítjük!

KÜLDJE BE A MEGFEJTÉST
ÉS NYERJEN 

Beváltható a piactéren a
Kézműves Húsboltban,

2021. 09. 30-ig.

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!
2000 FT-OS



KÉZMŰVES ESZKÖZÖK ÉRKEZTEK AZ ÓVODÁBA
Ez év februárjában a Gyurmavilág 
Kft. pályázatot hirdetett 
bölcsődéknek és óvodáknak, 
amelyen keresztül jelentős 
kedvezménnyel lehetett hozzájutni 
egy óriási kézműves csomaghoz. 
Ehhez nem kellett mást tenni, 
mint pár mondatban bemutatni 
az intézmény aktuális kézműves 
lehetőségeit, elképzeléseit. 
Czagány Roberta önkormányzati 
képviselő az óvoda vezetésével 
egyeztetve  tájékoztatta Huszár 
Zoltán polgármestert, aki  az 
Önkormányzat nevében 
felajánlotta  a közel hatvan ezer 
forintos önrész átvállalását. 
Február 23-án érkezett az örömhír, 
miszerint a kunfehértói Mosolyvár 
Óvoda és Mini Bölcsőde nyert 
a pályázaton. A 189.990 értékű 
csomag 28 kg 10 színes gyurmát, 
összesen 10 liter tempera festéket 

(10 szín, minden színből 1 liter), 
10 doboz 12 színű ceruzát, 10 
doboz zsírkrétát, minden doboz 
12 színes zsírkrétát tartalmaz, 
5 doboz vízfestéket, minden 
doboz nagykorongos és 12 színt 
tartalmaz, 100 oldal A4-es dekor 
kartont, 10 színben, minden karton 
két oldalon színezett, 100 oldal A4-
es dekorgumit 10 színben, 200 db 
dekor spatulát, valamint 2 liter 
kenhető ragasztót tartalmazott

– A csomagot 3 részletben 
kézbesítették az óvodához, az 
utolsó nemrég, augusztus 6-án 
érkezett. Ez a hatalmas adag 
kézműves kellék nagyon sokáig 
lehetőséget fog biztosítani a kreatív 
programokhoz, ami ez idáig is része 
volt az óvodai és bölcsődei életnek. 
Ám ezután már semmi nem 
szabhat határt a foglalkozásoknak, 

amelyek elengedhetetlenek a 
kisgyerekek kreativ és egészséges  
fejlődéséhez – mondta el 
lapunknak Czagány Roberta.




