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ÚJRA EGYÜTT ÜNNEPELT A FALU APRAJA, NAGYJA  

A koronavírus-járvány miatt, 
egy év kihagyás után rendezték 
meg ismét a település legnagyobb 
ünnepét, a Kunfehértói Szüreti 
és Falunapot. A rendezvény 
költségeire a Magyar Falu 
Programon keresztül 1 millió 
forintot nyert el a település - 
mondta el lapunknak Huszár 
Zoltán polgármester, aki az egész 
napos programról, a szervezők 
munkájáról is elismerően 
nyilatkozott. A hagyományos 
szüreti futóversenyen,  a 
traktoros- és babakocsis 
felvonuláson több százan vettek 
részt, és sokan voltak kíváncsiak 
a hagyományőrző népzenei 
táncos műsorokra, könnyűzenei 
koncertekre, valamint a 
sportcsarnokban tartott szüreti 
bálra is. 

A szeptember 25-én rendezett 
szüreti rendezvény a sokéves 
hagyományt követve 
futóversennyel vette kezdetét, a 
sportolni vágyók a nevezés és a 
bemelegítés után kora délelőtt 
álltak rajthoz, a gyerekek 
rövidebb, a felnőttek hosszabb 
távot teljesítettek. 
Akik nem a futással kezdték 
a napot, azok az Erdei Ferenc 
téren felállított nagyszínpad 
köré gyűltek, ahol Ricsi bohóc, 
zenés interaktív gyermekműsorát 
nézhették meg.  Őt a Halas 
Fitness Egyesület tagjai 
követték a színpadon  látványos 

műsorukkal. Színpadra léptek 
a helyi óvodások és iskolások 
is, akik nagy sikerrel mutatták 
be produkciójukat. Posztobányi 
László egy dalcsokorral készült, 
amit örömmel fogadott a népes 
közönség. 
Ebéd előtt kihirdették a 
futóverseny helyezéseit: az I. 
korcsoportban első lett Monda 
Nóra, második Hunyadi Néla 
Naomi, harmadik Szabó Flóra. 
A fiúknál első  Szűcs Richard, 
második Katus Milán, harmadik 
Herczeg Levente. 
A II. korcsoportban a lányoknál 
első lett Szabó Ivett, második 
Törteli Adél, harmadik Kovács 
Hanga, a fiúknál Csontos Dénes 
első, Balázs Ágoston Gyula 
második, Dorcsák Dániel 
Sándor harmadik lett. A III. 

korcsoportban a lányoknál 
Somogyi Diána, Vancsik Barbara, 
Törteli Zoé volt a sorrend, míg 
a fiúknál Patocskai Tamás volt a 
leggyorsabb, őt követte Horváth 
Koppány Gyula és Maráczi Donát. 
A IV. korcsoportban a lányoknál 
Szűcs Renáta nyert, a második 
Molnár Csenge, harmadik 
Harnóczi Lilien lett, a fiúk 
mezőnyében Vicsek Bálint volt 
az első, majd Rózsa Vilmos és 
Szabó-Csanádi Márton futottak 
be a célba. 
Az V. korcsoportban a  lányok 
közül Tósaki Réka szerezte meg 
az első helyet, második lett Dobos 
Petra, harmadik pedig Daróczi 
Réka. 
A VI. korcsoportban az első 
Sárkozi-Földes Nikolett, a 
második Makai Katalin, a 
harmadik Mészáros Judit lett. A 
fiúknál Sárközi Gábor, Faragó 
Róbert, Kónya Ádám volt a 
sorrend. 
A VII. korcsoportban  Mohai 
László az első, Kovacsev Kristóf a 
második, míg Mészáros Gábor a 
harmadik helyet szerezte meg. 



Már a délelőtti programok ideje alatt 
a bográcsokban főttek az ételek, több 
helyen családok, baráti társaságok 
főztek közösen. Vass László és 
csapata jótékony kenyérlángos 
sütést szervezett, Huszár Zoltán 
állta az alapanyagokat hozzá. 
Ebből a nap folyamán  62 000  forint 
jött össze. Ezt odaajándékozták 
a helyi Vöröskeresztnek, akik 
a palacsintasütésükből befolyt 
összeggel együtt egy bajba jutott 
fehértói családot támogattak.  
Rajkai Vilmos sárkányrepülőről 
cukoresővel borította el a teret, a 
gyermekek nagy örömére. Délben 
citeramuzsika és nótaszó ízesítette 
a finom ebédet, a Balotaszállási 
Citerazenekar előadásában. 

Ezután felzúgtak a veterán és a 
mai modern traktorok motorjai. 
A szervezők a helyi körzeti 
megbízottak közreműködésével 
álltították a menetbe a felvonulásra 
érkező járműveket, majd szinte 
minden utcát végig is jártak, 
így mindenki megcsodálhatta 
Szalai János traktor gyűjteményét 
is, ami egyedülállónak számít 
a környéken. A művelődési 
háztól már gyalogosan 
vonultak tovább a résztvevők. 

A Halas Néptáncegyüttes a 
nagyszínpadon  adott műsort, 
őket több hagyományörző 
együttes is követte. A szüreti 
napot megelőzően csősz versenyt 
hirdettek, ennek az eredményét 
is délután hirdették ki. Első lett 
az Örzse lekvárt főz  című alkotás, 
ezért Gömzsikné Faddi Katalin 
kapta az emléklapot, a második 
helyen végzett a Csősztök Tök 
Csősz, Tegzes Réka vehette át a díjat,  
míg a harmadik legsikeresebb  a 
Mosolyvár család kompozíció 
lett , amelyet a Mosolyvár Óvoda 
dolgozói készítettek. Minden 
csősz készítője ajándékot kapott 

a munkájáért, így a Kerékcsere 
háznál, a Kertészlány, a Kerti 
munka rabja, a Kukaszörny, az 
Árvízi pecás, a Csőszbébi és 
Bébicsősz, a Piknik csősz, a Csősz 
Harry Potter, a Föhértói Kovid 
Ölő Szönt Bőrönd Ödön, a Cső(sz) 
uram!, és a Bazáros Julcsa sem 
maradtak elismerés nélkül.
Délután a a Desperado együttes 
adott koncertet, majd Polgári 
Peti szórakoztatta a közönséget. 
Sötétedéskor a Hestia Tűztánc 
tűzzsonglőr műsora zárta a 
szabadtéri programot.

Az esti szüreti bálra szinte 
minden hely elkelt. A  
sportcsarnokban megtartott 
rendezvényen a LagziSokk 
zenekar húzta a talpalávalót.  A 
bál igazi összefogás  eredménye 
volt.    Huszárné  Sztrinkó 
Annamária és lelkes csapata 
igazi báli hangulatot teremtett 
és minden részletre odafigyeltek 
a szervezés során. A birka- és   a 
kakaspörkölt hozzávalóit helyi 
gazdák, vállalkozók adták össze. 
A fözés is egy igazán jó hangulatú 
közösségi program volt. A helyi 
vállalkozók adományozták 
a tombolanyereményeket is, 
amelynek az értéke több százezer 
forint volt. Több mint 400 000 
forint gyűlt össze a 140 résztvevő 
belépőiből és a tombolákból.  A 
bevételt a Kunfehértói Általános 
Iskola kapta meg. 

– Nagyon köszönöm mindenkinek 
a munkáját, akik a szervezésben,  
a lebonyolításban részt vettek, és 
azon dolgoztak, hogy egy sikeres 
szüreti ünnep feltételeit teremtsék 
meg a falusiak és az idelátogatók 
számára - fogalmazott Huszár 
Zoltán polgármester.



A kunfehértói Arany kapu Zrt. 
évek óta jótékonykodik: tavasszal, 
húsvét előtt tojást, ősszel pedig 
almát osztanak a helyieknek, a 
COVID-járvány kirobbanásakor 
pedig kézfertőtlenítővel látták el a 
lakosságot.

Ismét almaosztást szervezett 
Kunfehértón az Arany Kapu Zrt. 
A Kunfehértói Közalapítvány 
közreműködésével összesen 800 láda 
almát adományozott a helyieknek 
a piactéren. A 6000 kg almából 
minden háztartásba jutott 1-1 
ládával. Az immár hagyománnyá 
váló jótékonykodást negyedik 
alkalommal rendezték meg a 
településen. Mindenki önkéntesen 
dolgozott, az almát szállító 
vállalkozó, a ládák szétosztásában 
segédkezők és az önkormányzat 

részéről az adminisztrációt végző 
munkatársak is. Tavaly 725 
fehértói család kapott almát, idén 
viszont már 800 háztatást juttattak 
gyümölcshöz. A jótékony akciót a 
cég vezetése 2018-ban szervezte meg 
először. Ősszel almát, húsvétkor egy-

egy tálca tojást osztanak a falusiak 
között. Tavaly áprilisban, amikor 
berobbant a koronavírus járvány, 
900 liter kézfertőtlenítőt ajánlottak 
fel, amelyet a helyi önkormányzat 
juttatott el a háztartásokba.
Juhász D. Géza

800 LÁDA ALMÁT OSZTOTTAK KI A CSALÁDOKNAK

HÁRMAS KARAMBOL FEHÉRTÓ KÖZELÉBEN
Az 5412-es úton, Kunfehértó 
térségében frontálisan 
összeütközött egy kamion és egy 
személyautó. A kamion ezután egy 
másik autónak is nekicsapódott.
Egy 20 éves bajai fiatalember 
haladt Audi személyautójával 
Kunfehértó irányába, amikor 
egy jobbra ívelő kanyar előtt, 
egy BMW előzésébe kezdett. A 
manővert azonban nem tudta 

befejezni, mert szemből érkezett 
egy kamion. A friss jogosítvánnyal 
rendelkező fiatal először vissza 
akart húzódni a sávjába, majd 
amikor látta, hogy az már nem 
sikerülhet, balról, az útpadkán 
próbálta kikerülni a kamiont, 
de frontálisan összeütköztek. Az 
Audi lesodródott az útról, majd 
egy legelő szélén, az oldalára 
borult. A tartálykocsi az ütközés 

következtében nekicsapódott egy 
szemből érkező BMW-nek, amely 
a jobboldali árokba az oldalára 
csapódott. A kamion is árokba 
hajtott, a tankja szétszakadt és több 
száz liter gázolaj folyt az útra.  A 
balesetben a vétkes sofőr és a másik 
személyautó utasa megsérültek.  
A baleset körülményeit a 
Kiskunhalasi Rendőrkapitányság 
vizsgálja.



Az elmúlt  65 évben kifejtett 
szakmai tevékenységéért, a 
Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem vasoklevelét vehette át 
Bajusz Gábor okleveles kertész- és 
szőlész. 
Bajusz Gábor a főiskolát 1956-ban 

végezte el. Ezután a Kunfehértói 
Állami Gazdaságban gyakornok, 
brigád-,  üzemegység-,  majd 
kertészeti főágazat vezetői 
munkakörben dolgozott. 1968-
tól főkertész, 1971-től termelési 
igazgató helyettes. Feladatul 
kapta egy 1200 hektáros szőlő és 
gyümölcsültetvény telepítését, 
meglévő ültetvények gondozását. A 
magas terméshozam végett, ebben 
az időszakban, egy borkősav gyár 
létesítésére tett javaslatot,  mely 
megvalósult, Közép-Európában 
elsőként. Elkezdődhetett a szőlő 
melléktermék feldolgozása. 
Emellett az ültetvény repülőgépes 
növényvédelme is hozzá köthető. 
1973-75-ös években a Debreceni 
Agrártudományi Egyetemen 
levelező üzemgazdasági 
szakmérnöki oklevelet szerzett, 
kitűnő eredménnyel. Ezt követően 
dolgozott az Országos Vetőmag 
és Szaporítóanyag Felügyelőség 

fő előadójaként. Közbenjárására 
került Kunfehértóra a fehértói 
gazdaság tevékenységét 
szimbolizáló, „Növényvédő lány”  
szobra, amelyet Pátzay Pál kétszeres 
Kossuth-díjas szobrászművész 
alkotott. 1975-ben egy közúti 
balesetben megsérült, felépülése 
után nyugdíjba vonulásáig 
a Jánoshalmi TSZ termelési 
igazgatóhelyettesként dolgozott. 
Őstermelői és kistermelői 
tevékenységet is folytatott. 

Nyugdíjasként, 10 évig a 
Hegyközségi teendőket látta el, 
20 évig a Bács-Kiskun megyei 
MEOSZ szervezet tagja. Munkája 
során több miniszteri, szakmai 
kitüntetést és díjat kapott. 1984-
ben agyvérzés következményeként 
kerekes székbe kényszerült. Mai 
napig szívesen látja el tanácsokkal 
a hozzá forduló fiatal gazdászokat, 
növénytermesztőket.

VASDIPLOMÁT VETT ÁT BAJUSZ GÁBOR 

Az állatok világnapja alkalmából 
adománygyűjtést szervezett a 
Kunfehértói Mosolyvár Óvoda. 
A összegyűlt felajánlásokat 
a Kiskunhalasi Kutyamentő 
Egyesületnek juttatták el. - Az 
ötletgazda Angyalné  Maróti 
Tímea óvódavezető volt. A 
lelkes szülők rengeteg,  közel 150 
kilogramm kutya- és macska 
eledelt gyűjtöttek össze, amit 
ezúton is szeretnék mindenkinek 
megköszönni!  Külön köszönet  
az  óvoda  munkatársainak a 
szervezésért, a Coop ABC- nek és az 
Általános Iskolának a gyűjtőpont 
lehetőségért - közölte Czagány 

Roberta szervező. A jelentős 
mennyiségű adományt már át is 
adták a Kiskunhalasi Kutyamentő 
Egyesület képviselőjének, 
Rémánné Halmosi Évának. Az 
egyesület vezetője előadást tartott 
a felelős állattartásról a kicsiknek. 
Az állatok világnapja alkalmából 
az egyesület egy kedves kis 
meglepetéssel is készült az ovisok 
számára, ugyanis ellátogatott 
hozzájuk Maci, a terápiás 
kiskutyus és gazdája Horváth 
Eszter. Az ovisok nagy örömére 
bemutatták, hogyan is dolgozik 
egy terápiás kutyus. (Mosolyvár 
OviBölcsi Facebook)

ADOMÁNYGYŰJTÉS VOLT AZ OVIBAN



GNOCCHI ÉDESBURGONYÁVAL

A szuper őszi alapanyag, az édesburgonya jó tulajdonságai 
közül kiemelném, hogy tápláló, nagyszerű rost-, 
vitamin-, és ásványianyagforrás, sőt még finom is. Most 
egy szerény gnocci receptet hoztam, de ez a sokoldalú 
gyökérzöldség édesen is elkészíthető. A fűszeres szósz 
hozzávalóit pedig bátran variáljátok kedvetek szerint. A 
spenótot például cserélhetitek leveles kelre, mángoldra, 
bazsalikomra, vagy petrezselyemzöldre. Szeretném előre 
leszögezni, hogy leírni a receptet sokkal bonyolultabb 
volt, mint elkészíteni, bátran fogjatok neki.

ELKÉSZÍTÉS

• 250g főtt, vagy sült édesburgonya
• 1 közepes tojás
• 50g reszelt sajt
• 250g liszt
• 1 csipet só

• 1 szelet kolozsvári szalonna
• 1-2 evőkanál vaj
• gomba szeletelve
• 2 nagy marék spenót
• 2-3 gerezd fokhagyma
• kakukkfű
• só és bors ízlés szerint

1. Az első lépésnél háromféle módszert is 
választhatunk: 
- Szurkáljuk meg az édesburgonyákat és 
süssük sütőben 180 °C-on, amíg megpuhulnak, 
majd hámozzuk meg. 
- Hámozzuk, kockázzuk és főzzük puhára az 
édesburgonyákat.
- Mikróhullámú sütőben, a legnagyobb 
fokozaton pároljuk 10-15 percig a megszurkált 
batátákat, majd hámozzuk meg.  
2. Pürésítsük villával az édesburgonyákat, adjuk 
hozzá a tojást, sajtot, lisztet és a sót. Gyúrjuk össze, 
és letakarva tegyük hideg helyre. Közben tegyük 
oda a vizet, amiben kifőzzük majd a gnocchikat. 
3. Amíg a tészta hűl, készítsük el a szószt. 
Vágjuk fel a szalonnát, süssük zsírjára.
4. Adjuk hozzá a szeletelt gombát, a vajat, 
az áttört fokhagymát és a fűszereket, pirítsuk 
meg, majd tegyük félre. (A gomba izlés szerint 
kihagyható, a lényeg a gnocchi lesz.)
5. A lehűtött tésztából, lisztezett felületen 
sodorjuk ujjnyi vastag hengereket, kockázzuk fel 
és formázzuk. Lehet barázdásra is készíteni a villa 
hátoldalával. Közben érdemes bőszen lisztezni, 
hogy ne ragadjanak össze. 
6. A forrásban lévő sós vízben főzzük a 
gnocchikat addig, amíg fel nem jönnek a víz tetejére 
(3-4 perc). 
7. Szedjük ki és öblítés nélkül forgassuk bele a 
fűszeres, szalonnás keverékbe. Pirítsuk együtt pár 
percig és tálaljuk egy kis reszelt parmezánnal, vagy 
a kedvenc sajtunkkal.

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK



- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

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

POSZTOBÁNYI LÁSZLÓ: TÓPARTI KÉP-GONDOLATOK
Juhász D. Géza barátom, már az év elején felkért egy 
vers erejéig a Kunfehértói Kalauzba, de elfelejtettem 
megnézni az üzenetét! Most a szüreti napon 
találkoztunk, ahol ezt szóban közölte. Örültem neki! 
Nem szerettem volna egy hétköznapi verssel debütálni 
itt, hát arról írtam, ami a fehértóiaknak kedves – a 
Tóról. Ami persze nem csupán az ittenieknek az! 
Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a helyi 
hírek között! Olvassák Önök olyan szeretettel ezt 
a versemet, mint amilyen nagy szeretettel írtam! 
Bízom benne, még találkoznak itt a későbbiekben 
is soraimmal! Több mint tíz éve élek Kunfehértón, 
lassan már őslakosnak számítok, és számtalan sikeres 
dalom és versem született itt az évek során... tehát jó 
helyen vagyok! 

A mólón csend van, csak a múlt szitál,
kezemben porladnak az apró emlékek,

az őszi szélben most a régmúlt szundikál, 
mintha az idő árnyai a jelenben lennének!

Hány szerelem szövődött itt egykoron,
vajon menyi mehetett közben tönkre, 
mit lehetne számon kérni a lányokon, 
és elfelejteni a csalfa fiút, mindörökre! 

Ha a tópart ezekről most beszélni tudna, 
és elmondhatná azt is, amit nem lehet, 

talán a víztükör egy kissé belepirulna, 
felsorolhatná így, az összetört szíveket! 

Leszáll az est, megmossa kezét a telihold,
a plázsra fürödni apró madarak szállnak, 
a friss szellő után néhány felhő bandukolt, 
összeölelkeznek az égen, majd szétválnak! 

A fűzfák a téren magányosan bólogatnak,
hajnali hidegnek lombjaik még ellenállnak, 
leveleik az ágtól így fáradtan elszakadnak,
búcsút intve az idei égető, forró nyárnak! 

Tóparti kép-gondolatok



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

Simon Sándorné 1944. 
Csatári Károlyné 1942.

Palásti Lászlóné és Szekeres István 2021.09.04.

Mihalik Balázs ,2021.09.03. 
an.: Szabó Nikolett 

Orcsik Hunor, 2021.09.17. 
an.: Faddi Anikó

Csiszér Ramóna és Csiszér Nátániel, 2021.09.28. 
an.: Kajtári Anita





KIRÁNDULTAK A NYOLCADIKOSOK 
Szeptember 17-én a Kunfehértói Általános Iskola 8. 
osztályos tanulói rendhagyó énekórán vehettek részt 
Kecskeméten. 
A Leskowsky Hangszergyűjtemény hazánk 
legnagyobb látogatható hangszergyűjteménye, 
melyben megtalálhatók népi-, klasszikus-, kísérleti és 
teljesen egyedi hangszerek is. A gyűjtemény nagyon 
változatos mind hangszerek, mind földrajzi elterjedés 
szerint.  Az itt kiállított hangszerek nagy része 
működőképes, megszólaltatható. A közel egy órás 
énekórán több hangszert is kipróbálhattak a diákok.
A vasútállomástól a városközpontig gyönyörű 
sétány vezet, szökőkutak, szobrok, kisebb 
emléktáblák folyamatosan lekötötték a a gyermekek 
figyelmét. Megálltak a Bartók Béla emlékére állított 
„Mikrokozmosz a makrokozmoszban” emlékműnél, 
megnézték a Cifra Palotát, a Városháza épületét és a 
Címerdombot is. A főtéren megfigyelhették, hogyan 
sorakoznak egymás mellett a különböző vallások 
templomai. 

A kecskeméti kirándulást követően szeptember 20-án 
Jánoshalmán, a Király-tanyán töltöttek el egy nagyon 
esős napot. A fedett helyeken volt lehetőségük 
pingpongozni, csocsózni, kártyázni, társasjátékokkal 
játszani, sokat beszélgetni. Az Egy perc és nyersz 
vetélkedőn is sok ügyességi játékot kipróbálttak.
Forrás: Kunfehértói Általános Iskola Facebook

Címünk: kunfehertoikalauz@gmail.com

REJTVÉNY MEGFEJTÉS:

 HOL TALÁLHATÓ

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNK, DISZNAJÓ?

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



MÁSODIK HELYEN A KSE
A harmadik fordulóban a 
Kenderes SE fogadta Fehértót. 
Döcögősen indult a mérkőzés, 
végig fölényben futballoztunk, 
de a félidőben csupán 1-0-ás 
vezetéssel fordultunk. A 3 pont 
nem volt veszélyben, az ellenfél 
végig a védekezésre koncentrált. A 
74 percen át tartotta is magát,  ám 
ekkor 4 perc alatt 3 gólt kaptak. 
A becsület gól nem maradt el 
hazai részről, így a végeredmény 
4-1 Kunfehértó csapatának! Gsz: 
Horváth Ákos (3) Grácz Roland. 
A következő meccset is idegenben 
játszotta a KSE.  Garán is jól 
kezdtük a mérkőzést, rögtön a 2. 
percben egy gyönyörű góllal Grácz 
Geri köszönt be az ellenfélnek. 
Főleg a középpályán gyötörték 
egymást a csapatok, egészen a 
34. percig, amikor Horváth Ákos 
ezen a mérkőzésen is betalált: 2-0 
ide. Meccs végére maradt még pár 
kimaradt helyzet, de összességében 
nem rágták le a körmüket a nézők. 
Lényeg, hogy miénk a három pont!
Az 5. fordulót már itthon játszotta 
a csapat a Bácsbokodi SK ellen és 
az elmúlt 20 év legnagyobb arányú 
győzelmét aratta. A közönséget 

maximálisan kiszolgálva, végig 
támadóan léptünk fel, így a 
végeredmény: 15-0! Gsz: Grácz 
Roland (6), Horváth Ákos (3), 
Délceg Dusán, Hegyi Viktor, Szklár 
Dávid, Bogdán Róbert, Bozsóki 
Viktor, és Suba László. 
6. fordulóban a Híd Sc . otthonába 
látogattunk. Sajnos gyengén és 
akarat nélkül játszottunk. Ezzel 
szemben ellenfelünk csúszott 
mászott a pályán, ha tudásban nem 
is, akaratban felülmúltak minket. 
A 94. percben egy fájó piroslap 
megadta a kegyelemdöfést, 
kapusunkat kiállították. 
Megérdemelt vereség: 2-0.

A hatadik fordulóban a BSE Vaskút
csapatát fogadtuk. Sikerült 
kiköszörülni a csorbát, ugyanis 
hatalmas győzni akarással léptünk 
pályára! A 3. percben Grácz 
Roland révén megszereztük a 
vezetést és félidőig még 3 gólt 
lőttünk,  így 4-0-ás eredménnyel 
vonultunk szünetre! A második 
félidőben újabb gólt szereztünk. 
Végeredmény: 6-0 Gsz: Grácz 
Roland (3), Komlós Dávid, 
Horváth Ákos, Bozsóki Viktor
A 7. fordulót követően 2. helyen 
van csapatunk a tabellán, de még 
messze a vége! A szeptember hónap 
legjobbja Bozsóki Viktor volt.



Harnóczi Sándor alpolgármester 
2021. szeptember 29-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen adta át 
Szalay Jánosnak, a „Kunfehértó 
Községért” díjat, elismerve a több 
évtizedes, községért, a közösségért 
végzett kiemelkedő munkáját. A 
hagyományos szüreti napnak is 
aktív részvevője már évtizedek óta, 
régebben a zenészeket szállította a 
menetben, nagyjából 10 éve pedig 
a traktorgyűjteményével színesíti a 
felvonulást.  Szalay János családja a 
Dunántúlról költözött Fehértóra, ő 
már itt született. 
Nagyon korán, 15 évesen kezdett 
el dolgozni a helyi állami 
gazdaságban. Mesélne erről?
–  1956-ban már munkába jártam 
és 1959-ben traktoros lettem, de 
akkor még nem volt semmilyen 
papírom. Érdekeltek nagyon a 
gépek. Volt egy felesleges RS-
09 típusú gép, azzal kedtem el 
traktorozni. Ez egy eszközhordozó 
gép volt, elől fűkasza vagy plató is 
lehetett rajta. 1960-ban mentem 
el tehergépkocsiból levizsgázni 
Budapestre, majd amikor 

visszakerültem, kaptam egy GAZ-
51-est és azzal kezdtem a teherautó 
vezetést. Majd jött a Csepel, később 
pedig egy új ZIL-re ülhettem át. 
Először gyümölcsöt szállítottam, 
később szeszes italokat. 1972-
ben egyesültünk a Kiskunhalasi 
Állami Gazdasággal, így Halason 
dolgoztam tovább, ahol 8-10 évig 
vezettem még teherautót, majd 
buszra kerültem egészen 2001-
ig, amikor is nyugdíjba mentem.  

1982-től voltam másodállásban 
egyéni vállalkozó, szállítással és 
mezőgazdasággal is foglalkoztam. 
Mikor kezdte gyűjteni a 
traktorokat? 
A gyűjtői szenvedélyem a kétezres 
évektől kezdődött.  Előszőr 
szovjet, román, csehszlovák, NDK 
és magyar gépeket szereztem be, 
utána vettem pár nyugati gépet is, 
egy angolt és két osztrákot. Úgy 
vettem mindet, hogy egyik sem volt 
üzemképes, így helyreállítottam, 
lefestettem őket. Jelenleg 23 
üzemképes traktorom van, amit 
be lehet indítani, ezekkel szoktam 
részvenni a szüreti felvonuláson is. 
Az első gépem egy Zetor super 50 
volt. Amit utoljára vettem az egy 
K-25-ös Zetor, ez ebben az évben 
lett kész. A legöregebb járművem 
egy magyar 28-as Dutra,  amelyet 
1958-ba gyártottak. Nagyon sok 
időt töltök el velük, egyszerre 
csak egyel foglalkozom.  Az 
ilyen szenvedélyhez kell a háttér 
is, nagyon büszke vagyok a 
családomra, tőlük sok szeretetet és 
támogatást kapok.   Juhász D. Géza

SZALAY JÁNOS
KUNFEHÉRTÓI VÁLLALKOZÓK


