


HÁROM ÁTADÓ EGY NAPON
Huszár Zoltán polgármester 
és Bányai Gábor országgyűlési 
képviselő közösen adták át az 
Erdőszéli bejárónál és az Erdei 
téren megújult utakat, utóbbi 
helyen felavatták az új játszóteret 
is. A három fejlesztés értéke több 
mint százötvenmillió forint, 
amely részben kormányzati 
támogatásból, részben a Magyar 
Falu Program pályázatán elnyert 
összegekből, részben pedig 
önkormányzati forrásból valósult 
meg.
Az elkészült beruházásokat kedd 
délelőtt adták át, elsőként az 
Erdőszéli bekötőútnál gyűltek 
össze az érdeklődők, ahol Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő 
elmondta, hogy az itt élők már 
régóta várták a szilárd burkolatú 
út megépítését, ezért most egy 
álom valósult meg. – Esőben a sár, 
télen a hó, nyáron pedig a nagy por 
tette nehézkessé, kellemetlenné a 
közlekedést ezen a valamivel több 
mint egy kilométeres szakaszon 
– emlékeztetett a képviselő, aki 
elmondta azt is, hogy néhány 
évtizede még nagyon sokan 
laktak errefelé, de most is sokan 
járnak ezen az úton, főként 
Jánoshalmáról és Kunfehértóról.  
– Most, hogy aszfaltot kapott az út, 
az esély megnőtt arra, hogy többen 

fognak itt maradni és a fejlődés 
is elkezdődhet az itteni tanyasi 
térségben – tette hozzá Bányai 
Gábor, aki szerint az elnyert 
pályázati forrásból megvalósult 
fejlesztés a párját ritkítja, ami 
azt jelenti, hogy jó helyre jött a 
támogatás. – Kunfehértó be tudta 
bizonyítani, hogy a külterületi 
útfejlesztésnek van értelme, lehet 
kisebb pénzből is nagy dolgokat 
csinálni – fogalmazott a képviselő.
Huszár Zoltán polgármester 
egy 2017 végén történt 
telefonbeszélgetést idézett 
fel az ünnepélyes átadón. – 
Karácsony és szilveszter között 
keresett meg Bányai Gábor, aki 
az után érdeklődött, hogy van-e 
folyamatban lévő vidékfejlesztési 
pályázatunk, amiben tudna 
segédkezni nekünk. Rögtön kettőt is 

ajánlottunk neki, csak hogy biztos 
legyen dolga, és hála istennek, 
mostanra mindkét beruházás 
megvalósult. Az egyik volt a 
központban lévő megépült piacunk, 
a másik pedig az mostani útszakasz, 
amihez a magyar államtól több 
mint 99 millió forint támogatást 
kapott az önkormányzat. Ezt 
az összeget képviselő-testületi 
határozattal még további 17,5 
millió forint önerővel kiegészítettük 
és így sikerült megépíteni ezt az utat 
– idézte fel a település vezetője, aki 
szerint a kivitelező Geo Út Kft. 
kiváló minőségű munkát végzett. 
Az úttest felett kifeszített nemzeti 
színű szalagot Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő, Huszár 
Zoltán polgármester és Kovács 
Krisztián, a Geo Út Kft. vezetője 
vágták át ünnepélyesen.



A második útátadás az Erdei 
téren volt, ahol a Magyar Falu 
Program keretében újult meg az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
út, összesen 20,5 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert a falu a beruházásra, amihez 
az önkormányzat további 5,3 millió 
forint önrészt tett hozzá. 
– Ahhoz, hogy új utakat adjunk át, 
nagyon sokat kell dolgozni és kell 
ezután is. Hiszen itt még nincs vége 
az utak átadásának, reményeink 
szerint számos folyamatban lévő 
pályázatunk fog majd pozitív 
elbírálást kapni, legyen az belterületi, 
külterületi út. Jó az irány, hiszen 
lakosságszám arányosan kevés olyan 
település van, mint Kunfehértó, 
ahol az utóbbi időben ennyi út 
épült meg – hangoztatta az átadón 
Huszár Zoltán polgármester, aki 
Bányai Gáborral és a kivitelező cég 
képviselőjével felavatták az új utat. 
A polgármester ezt követően 
arról beszélt, hogy háromgyerekes 
apukaként nagy örömmel készült 
az új út mellett az Erdei téren 
megépült új játszótér átadására is, 
amely a település közösségi tere 
is lett. – Jó volt tapasztalni azt az 

izgatottságot, amit a gyerekeim 
szemében láttam, ahányszor 
elmentünk az épülő, átalakuló 
játszótér mellett. Együtt izgultunk, 
hogy az időjárás legyen kegyes 
hozzánk és minél előbb elkészüljön 
ez az egyedülállóan jól felszerelt 
játszótér – mondta a köszöntőjében 
a község vezetője, aki szólt arról 
is, hogy az önkormányzat kiemelt 
figyelmet fordít arra, hogy a 
folyamatosan fejlődő településen a 

helyben lakó és ide érkező gyerekek 
minőségi játszótéren tölthessék el 
az idejüket. 
Elmondta, hogy az elmúlt két 
évben a Magyar Falu Program 
keretében nyert 5 millió forintból 
kicserélték az óvodai játszóteret, az 
onnan kikerült játékokat a Fehértó 
Non-profit Kft. munkatársai 
felújították, és a tóparton állították 
fel, biztosítva a gyerekeknek ott is a 
felhőtlen szórakozást. 
Az Erdei téren ugyancsak a 
Magyar Falu Program keretében 
kapott 5 millió forintból, valamint 
az önkormányzat által hozzá tett 
1,5 millió forint saját forrásból 
újult meg a játszótér. A kivitelezést 
végző Halász József vállalkozónak 
és a Fehértó Non-profit Kft. 
dolgozóinak is köszönetet mondott 
a polgármester a minőségi 
munkáért. 
Beszámolt arról is, hogy az 
új játszóteret – főként a nyári 
hónapokban – sötétedés után is 
használhatják majd a gyerekek 
a szüleik kíséretében, hiszen 
korszerű világítást is kapott a 
terület.



Március 7-től a felnőtt háziorvosi 
ellátással kapcsolatban az alábbi  
változásokat közölte  Dr. Székács 
István Attila háziorvos:
Az egészségügyi intézményekben 
a maszk használata továbbra is 
kötelező. A váróteremben egy 
időben maximum 3 fő tartózkodhat 
a 1,5 m-es távolság tartása 
kötelező! A rendelésre lehetőség 
szerint telefonon foglaljanak 
időpontot. Aki nem előjegyzésre 
érkezik, hosszabb várakozási időre 
számíthat. Azt is figyelembe kell 
venni, hogy a folyamatos munka 
mellett egyszerre egy telefonhívást 
tud  fogadni a rendelő, ezért 
próbálkozzanak többször! Lázas, 
hurutos betegek kizárólag 
előre egyeztetettt időpontra 
érkezhetnek. Az ő vizsgálatuk 
a többi betegtől elkülönítetten 
történik. A rendszeresen szedett 
gyógyszerek felírása továbbra 
is telefonon illetve e-mail-
ben, a fehertoirendelo@gmail.
com címre elküldött igény 
alapján történik, személyesen 
szükségtelen megjelenni! Sürgős, 
halaszthatatlan, egyéb életveszélyes 
esetekben a betegeket soron kívül 
fogadják, a sürgősség indokoltságát 
az orvos vagy az asszisztens dönti 
el! Mielőtt a beteg beutalót kér, 
tájékozódjon, hogy fogadják-e! 
Amennyiben elfogadják az 
elektronikus beutalót, nem 
szükséges személyesen bejönni 
a rendelőbe. A leleteket és a 
javaslatokat eredeti példányban 
szükséges leadni, a fénymásolati 
példány marad a betegnél. 
Szabadság esetén a helyettes 
háziorvoshoz kell fordulni. 
Rendelési időn túl indokolt esetben 
a háziorvos telefonon rendelkezésre 
áll az ügyelet kezdetéig.

 VÁLTOZÁSOK A HÁZIORVOSNÁL

Az elmúlt hetekben a Magyar 
Közút megbízásából mérnökök 
dolgoztak a Rákóczi utcában, akik 
az útépítéshez szükséges adatokat 
rögzítették. Döntés született, mely 
szerint a főutca első 700 méteres 
szakaszán elkezdődhetnek 
majd az útfelújítási munkálatok. 
Huszár Zoltán polgármester 
kérdésünkre elmondta, szeretnék 
a Közút kezelésébe átadni az egész 
belterületi útszakaszt azért, hogy 
a helységtábláig ki lehessen tolni a 
felújítást. – Az   azt   követő mintegy  
290 méteres kültéri útszakasz 
megépítését  az Önkormányzat 
vállalná, az üdülőfaluig és az azon 
átvezető részt pedig  a TOP Plusz 
forrásból szeretnénk megoldani 
közölte Huszár Zoltán.      
– Mindenféleképp a teljes útszakasz 
felfújításában gondolkodunk, 
de ezt egy forrásból nem lehet 
megoldani. Egyeztettünk a Magyar 
Közúttal és kértük Bányai Gábor 
országgyűlési képviselő segítségét 
is, aki a támogatásáról  biztosított,  
és a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat szakembereivel is 
tárgyalásban vagyunk. Nagyon 
bízom benne, hogy az év első 
felében még megkezdődhetnek 

már a terepen, a Rákóczi utcán 
a munkálatok, és a nyári szezon 
kezdetéig legalább egy szakaszát fel 
is tudunk újítani. Az egyeztetések 
nem most kezdődtek, hanem  
lassan két éve azon dolgozunk, 
hogy a felújításhoz megszerezzük 
a forrásokat. Ebben persze a 
világjárvány csak hátráltatott 
bennünket, de mint azt sokan 
láthatták is, a szakemberek már 
a terepen végeztek méréseket, így 
reményeink szerint az érdemi 
munka is hamarosan megindulhat 
– felytette ki a polgármester, 
aki hozzátette: régi terv az is,  
hogy az 5412-es út mentén, 
legalább Kiskunhalas irányából 
megépüljön egy kanyarodó sáv, 
hiszen naponta több alkalommal 
hosszú kocsisor alakul ki, amikor 
a vasúti átjáró le van zárva. Kész 
csoda, hogy nagyobb baleset, 
tragédia eddig nem történt, hiszen 
az autók alkalmanként majdnem 
a kanyarig feltórlódnak. Az 
építkezéshez van bőven hely, akár 
110 méter hosszan is kialakítható 
lenne a  kanyarodó sáv. Egyelőre 
azonban  nem érkezett pozitív 
visszajelzés a szakemberek, 
döntéshozók részéről.            J.D.G.

ÚTFELÚJÍTÁS: MEGKEZDŐDTEK AZ ELŐKÉSZÖLETEK



ELHUNYT CSUPITY ZOLTÁN

Több kisebb fát is kidöntött, majd 
egy fa alá beszorult egy autó, 
amely árokba hajtott Kunfehértó 
határában az 5412-es út 8-as 
kilométere közelében.
A személyautó Kunfehértó felől 
haladt Kiskunhalas irányába, 
amikor jobbra lehaladt az útról, 
majd az árokba hajtott és több fát 
kidöntött. A kiskunhalasi hivatásos 
tűzoltók áramtalanították a 

járművet, majd motoros fűrésszel 
kiszabadították az autót a fa alól. 
A sofőr megsérült a balesetben, 
őt a mentők helyszíni ellátás 
után kórházba szállították. 
Információink szerint az autóban 
egyedül utazó kiskunhalasi férfinél 
felmerült az ittasság gyanúja, így őt 
vér- és vizeletvételre előállították. 
A helyszínelés ideje alatt az érintett 
útszakaszon félpályás útzár volt.

FÁK KÖZÉ HAJTOTT EGY AUTÓ KUNFEHÉRTÓ HATÁRÁBAN

Február 10-én, 68 éves korában 
elhunyt Csupity Zoltán, 
Kunfehértó egykori címzetes 
főjegyzője, aki több mint 33 évig 
volt aktív részese Kunfehértó 
életének.
Csupity Zoltán 1953. 10. 7-én 
született. Pályafutását 1983-
ban, még a Községi Tanács VB. 
titkáraként kezdte, majd 1990-től 
a Polgármesteri Hivatal jegyzője 
lett. 80-as években kitűnő 
kapcsolatot alakított ki a helyi 
kisiparosokkal. A három évtized 
alatt több polgármester munkáját 
segítette, támogatta. Sokat tett 
a Gyermek- és Ifjúsági Tábor 
fejlesztésért. 1984-től Kunfehértó 
Községi Sportegyesület elnökeként 
dolgozott, szívügye volt a helyi 
sportélet fellendítése, különösen 
sokat tett a futballcsapatért és a 
90-es években számos roncsderbi 
futam megszervezéséért. 
Munkásságának utolsó pár 
évében jelentős szerepet vállalt 
rendezvényeink szervezésében, 
lebonyolításában, különös 
tekintettel a Sörfesztiválra. Itt 
töltött évei alatt szintén kitűnő 
kapcsolatot ápolt a helyi nagy cégek 
vezetőivel. Köztisztviselőként 
végzett munkája elismeréséül 

2013-ban megkapta a Címzetes 
Főjegyző címet, a több mint három 
évtizeden át végzett kiemelkedő, 
pontos, céltudatos VB. titkári 
és jegyzői tevékenységéért. 
2016 májusában „Kunfehértó 
Díszpolgára” kitüntetést kapott a 
község sport-és kulturális életében 
való aktív részvételéért, valamint 
a község fejlesztéséért tett 
erőfeszítéseinek elismeréseként. 
Kiskunmajsai lakosként 
példaértékű munkát végzett a 

településen. Munkásságának a mai 
napig élvezhetjük a gyümölcsét, 
sokat köszönhetünk neki.
Búcsúznak tőle Huszár Zoltán 
polgármester, Kónya Tímea 
jegyző, a jelenlegi- és a korábbi 
képviselő testületek tagjai és volt 
munkatársai. Egyúttal őszinte 
részvétünket szeretnénk kifejezni 
a gyászoló családnak. 
Nyugodjon békében!   
Czagány Roberta
Fotó: Gárdián Andrea



TAVASZI KRÉMLEVES

Furcsának tűnhet salátából levest készíteni, de 
ez egy remek lehetőség ennek a zöldnek, hogy 
ne a kukában, vagy a komposztban végezze, 
miután hazavittük az üzletből. Maradékmentő, 
finom és egyszerű étel, amit bármilyen salátából 
elkészíthetsz, ami otthon árválkodik. Arra 
azonban figyelni kell, hogy az egyes saláták 
karakteresebb íze, hasonlóan jellegzetes ízű levest 
fog eredményezni. 
A zöldekkel és a krémes burgonyával teli leves 
az egészséges és a laktató közötti határvonalon 
egyensúlyoz. Aki figyel a szénhidrátbevitelre, 
vagy a kalóriákra, cserélje a burgonyát karalábéra, 
zellerre vagy sárgarépára, a tejszínt pedig 
joghurtra.

ELKÉSZÍTÉS

• 480g finomliszt
• 1 fej vöröshagyma
• 1-2 szem nagyobb burgonya
• 2 ek. vaj, vagy olívaolaj
• 1-2 gerezd fokhagyma
• 5 dl zöldségleves, vagy víz + leveskocka
• 1 doboz zöldsaláta (120-150g)
• 1 dl tejszín
• só, bors

1. Lassú tűzön felolvasztjuk a vajat, 
hozzáadjuk a kockára vágott vöröshagymát és 
a kockára vágott burgonyát. 5 percig pároljuk, 
sütjük alacsony lángon, majd lehúzzuk a tűzről 
és beletesszük a felaprított fokhagymát.
2. Hozzáadjuk a zöldséglevest, sózzuk 
borsozzuk ízlés szerint és puhára főzzük. 
3. Beleöntjük a tejszínt, egyet rottyantunk 
rajta, majd levesszük a tűzről és belekeverjük 
a salátát. A salátát már nem kell főzni, a leves 
hője bőven elég neki, hogy összeessen. 
4. Botmixerrel pürésítjük, pirított 
rozskenyér kockával és napraforgómaggal 
kínáljuk. 

Jó étvágyat!

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK

APRÓHIRDETÉS
Ez az Ön hirdetésének a helye!

Adjon fel apróhirdetést a 
Kunfehértói Kalauzban!

TEL.: +36-30-492 9953



- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

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

POSZTOBÁNYI LÁSZLÓ: NŐNAPRA, A KUNFEHÉRTÓI NŐKNEK
A kisebb településeken – és 
így van ez Kunfehértón is – a 
nappali frontot a NŐK tartják! 
Nem csak azok, akik otthon 
gyermekeket nevelnek, de 
általában is, a közigazgatásban, 
és a boltok többségében is csak 
nők vannak.  
Emellett elindítják reggel a 
férfiakat a munkába, gyerekeket 
az iskolába, viszik a bölcsődébe 
a kicsiket. Itt helyben, az 
élelmiszerüzletekben, a 
gyógyszertárban, a postán, 
a dohányboltokban, az 

italboltokban is a gyengébb 
nem tartja a frontot! Néha 
elég rapszodikus munkával. 
Majd este, amikor újra 
megtelik zsongással a családi 
fészek, kezdődik a másik 
műszak, melyben ugyancsak 
oroszlánrészt vállalnak ők! És 
ez így megy napról napra! 

Nem csak a Nőnapon kell erre 
emlékeznünk, hanem minden 
nap. Mert megérdemlik! 
Minthogy ez a versem is, ami 
Róluk szól! 

Ti, akik naponta megküzdötök az idővel, 
talán tudjátok, nem is lehettek fáradtak, 
akár a múltunkkal, vagy éppen a jövővel,
példát adtok, hogy lehetünk bátrabbak,

Ti, akiket nem is látunk sírni csak ritkán, 
van úgy, hogy egy nőnek elfogy a könnye, 
mert ő az, aki így mindig látni fog tisztán, 
és ezért marad velünk majd mindörökre! 

A nő az, aki csak lelkében lehet beteg, 
az egyéb nyavalyát meghagyja másnak, 
és megtartja a családjában ezt a nézetet, 
nincs ideje, nem áll szóba az elmúlással! 

Ne csak Nőnapon legyen nekik érdem,
minden nap kell, hogy megöleljük őket, 
ne kelljen férfiakat azért külön kérnem: 
nagyon szeressük az értünk is élő Nőket!

Nőnapra, a Kunfehértói Nőknek   







KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK INDULTAK FEHÉRTÓN
Idén több közfoglalkoztatási 
programban nyújtott be 
Kunfehértó  kérelmet és sikeresen 
nyert el támogatást a Hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás, 
valamint a Járási startmunka 
mintaprogram keretein belül. 
– A programok segítségével a 
munkavállalás szempontjából 
hátrányos helyzetű, alacsony 
iskolai végzettségű kunfehértói 
lakosok számára teremthetünk 
lehetőséget a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedésre, ezzel hosszú távon 
biztosítva megélhetésüket és segítve 
reintegrációjukat az elsődleges 
munkaerőpiacra  – tudatta Huszár 
Zoltán polgármester, aki bízik 
abban, hogy a közfoglalkoztatással 
több családon segíthet a község. 
A Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 2022. március 
1-től július 31-ig tart. A 
polgármester azt is elmondta, 
a programban 5 munkavállaló 
számára tudnak álláslehetőséget 
biztosítani. A program céljaként 
a közfoglalkoztatottak a 
közterületek, közparkok, út- 
és útszélek, valamint a temető 
tisztán tartásában, az ott lévő zöld 
felületek kezelésében, valamint 
az ott található eszközök, például 
a padok, játékok és épületek 
karbantartásában vesznek részt. 
A közösség számára nyitva álló 
területek, mint a Kunfehértói 
Mosolyvár Óvoda és Mini 
Bölcsőde, Művelődési Ház és 

Könyvtár, Kunfehértói Általános 
Iskola parkja, továbbá az épületek - 
a piac, Tájház, játszótér és mosdók 
- külső és belső takarításában 
működnek közre, az időjárás 
alakulásának függvényében. 
A közterületek közelében iskola, 
játszótér található. Fontos, hogy 
a gyerekeket esztétikus, rendezett 
és biztonságos környezet vegye 
körül. A Művelődési Házban sok 
idős ember is megfordul, ezért 
biztosítani kell a tiszta, rendezett 
környezetet, amely a szervezett 
munkával megvalósítható. 
– A Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás során 2.013.740 
Ft összegű támogatást nyertünk el. 
A program 70%-os támogatottságú, 
melyhez a 30% önerőt a Fehértó 
Non-profit Kft biztosítja. Ennek 
során egy akkumulátoros lombszívó 
beszerzése történik meg – közölte 
Huszár Zoltán. 
A Járási startmunka mintaprogram, 
azaz mezőgazdasági program 
2022. március 1-től 2023. február 
28-ig tart. Még 2012-ben 378/110-
es helyrajzi számmal  kialakított a 
település vezetése egy tizenkétezer 
négyzetméteres Konyhakertet, 
amelyet a Kunfehértói 
Önkormányzat folyamatosan 
művel. 
A teljes területből tizenegyezer 
négyzetméteres területen történik 
földművelés. A növénytermesztés 
folyamataiba 6 főt tudunk 
bevonni. 2016 októberében 

megalakult a Fehértó Non-profit 
Kft., és többek között a területet, 
valamint a közfoglalkoztatást is 
átvette az Önkormányzattól. A 
Kft. egy fő, kertész végzettségű 
szakembert foglalkoztat, aki 
felügyeli a Konyhakertben folyó 
munkálatokat. 
A megtermelt terményeket az 
Önkormányzat által fenntartott 
Kunfehértói Mosolyvár Óvoda és 
Mini Bölcsőde használja fel, mely 
saját konyhát is működtet, így 
ellátva a gyermekek étkeztetési 
feladatát. A 2020-as évtől 
kezdődően a piacon is kezdetét 
vette a többlettermények árusítása.

– A jelenlegi mezőgazdasági 
programban 19.403.888 Ft összegű 
támogatást nyertünk, mely 100%-
os támogatottságú. Ennek keretein 
belül a következő fejlesztések 
valósulnak meg: a konyhakertben 
mobilgarázs elhelyezése és egy 
automata öntözőrendszer kiépítése. 
Ezen felül eszközök beszerzésére is 
sor kerül, mely nagyban megkönnyíti 
az ott dolgozó emberek munkáját – 
részletezte a településvezető. 

APRÓHIRDETÉS
Kunfehértón a faluban vagy az 
üdülőterületen új vagy újszerű, 
lehetőleg egyszintes házat 
vásárolnék csendes helyen. 
Tel.: +36-20/981-6595

Kunfehértó is csatlakozott Bányai 
Gábor országgyűlési képviselő 
felhívására Kiskunhalas Város 
adománygyűjtési akciójához, 
melynek során az ukrajnai 
menekültek számára folyik 

koordinált gyűjtési akció.
A Kunfehértói Közösségi Színtér 
és Könyvtárban hétköznap 
8:00-16:30-ig, Törteli Anitánál 
(0630 788 1753) lehet leadni 
az adományokat, elsősorban 

tartós élelmiszeradományokat, 
tisztálkodószereket, mosóport, 
tiszta pokrócokat, használt de 
még jó állapotban levő ruházatot, 
gyerekruhákat, bébiételt,  
babakocsit, pelenkát, stb. 

FELHÍVÁS!



A Kunfehértó KSE elnökeként 
szeretném tájékoztatni a Tisztelt 
olvasókat az egyesületünk 
házatáján történt változásokról. 
A téli átigazolási szezonban 
két játékosunk távozott, Ságodi 
Imre és Doszpod József, akik a 
Bácsalmás II. csapatában folytatják 
a pályafutásukat. Doszpod József 
több mint száz mérkőzést játszott 
a Fehértó színeiben, összesen 
75 gólt rúgott, ami kiemelkedő 
teljesítmény, így ezúton köszönöm 
meg neki és Ságónak is a sok 
örömteli pillanatot, amit nekünk 
szereztek!  Az érkezők száma 
szerencsére meghaladja a 

távozókét, tehát kijelenthető, hogy 
jól sikerült az erősítés. Három fiatal 
játékos érkezett, ami a jövőépítés 
szempontjából nagyon fontos 
tényező. Az első igazolásunk 
Hajdu Hunor (21) a Jánoshalmi 
FC-ből, aki 213/79-es mutatóval 
rendelkezik (meccsek száma/
gólok száma).  Burszki Zoárdot 
(23) a Vadkert II. csapatától 
igazoltuk, aki nagyon hasonló 
mutatókkal büszkélkedhet, hisz 
243 meccsen 74 gólt szerzett idáig. 
Az átigazolási szezon utolsó napján 
igazoltuk le Tóth Zoránt (26), 
aki a Borota csapatából érkezett. 
Pár  szóban szeretnék még 

reflektálni arra a kérdésre, amit 
mostanában többször feltesznek 
nekem: Ki írja a formabontó 
Facebook bejegyzéseinket? Nos az 
illető nem más, mint egyesületünk 
oszlopos tagja, Bozsóki Viktor 
„Gólya”. Ezúton köszönöm neki a 
nem várt hírnevet és remélem, hogy 
sok vicces közvetítést olvashatunk 
még a jövőben is Bozsóki Viktor 
szebbnél-szebb megmozdulásairól. 

Az első forduló eredménye:
Kunfehértó KSE – Kisszállási SC 
3:1 (gólszerzők: Grácz Roland, 
Délczeg Dusán, Horváth Ákos)
              Ficsór Béla, egyesületi elnök

KSE: JÓL INDULT A TAVASZI SZEZON



Szaniterkonténert helyeztek el 
a tóparton, 3 fő férfi és 3 fő női 
részleggel. Az építmény a csúzda 
melleti részre került, így az 
elsősorban a kisgyerekes családok 
körében nagy népszerűségnek 
örvendő plázs közelében is lesznek 
WC-k és mosdók. A szennyviz egy 
8 köbméteres tartályba fog gyűlni.
– Azért, hogy a kisgyerekekkel ne 
kelljen  a partról besétálni a mosdóig, 
arra gondoltunk, hogy nagyon 
szerencsés lenne, ha építenénk egy 
vécét nekik azon a részen, ahol 
a legtöbbet tartózkodnak.  Ezen 
kívül a rendezvényeink során is 
nagyon jó szolgálatot fog tenni 

az új vizesblokk. A régi már nem 
igazán bírja el a teljes forgalmat 
egy-egy kiemelt rendezvényen, mint 
például a Fehértone Fesztivál, vagy 
a nemzetközi BMW találkozó, így 
azoknak akik ezt a partszakaszt 
használják, nagy hasznukra lesz. 
De ezzel a beruházással spórolunk 
is, hiszen nem kell majd külön 
mobilvécéket igénybe venni ezen 
a területen, amelyek szállíttatása, 
üzemeltetése  jelentős   költséggel  jár. 
Ezen a területen van már két büfénk 
is, amelyeket az Önkormányzat 
üzemeltet. Az idei szezontól a 
plázson már egy játszótér is a 
családok kényelmét és a kicsik 

szórakoztatását szolgálja, már ezért 
sem kell száz métereket gyalogolni. 
A strand területét is bővítettük, 
a kerítést arrébb helyeztük, így a 
homokos strandkézilabda pályái is 
a vendégek rendelkezésére fognak 
állni. Reméljük, hogy a fejlesztések 
a már visszatérő vendégeinken 
kívül sok-sok új vendéget fognak 
majd hozni - mondta el lapunknak 
Huszár Zoltán polgármester, aki 
azt is hozzátette, a szaniterkonténer 
és a szennyvíztartály elhelyezését 
házon belül, a Fehértó Non-profit 
Kft. munkatársai oldották meg, 
akik hamarosan a tájba illeszkedő 
faburkolattal látják el az épületet. 

ÚJ VIZESBLOKK A TÓPARTON

SZEZONNYITÓ HORGÁSZVERSENYT TART A KEHE
Március 19-én szombaton 
szezonnyitó horgászversenyt 
tart a Kunfehértói Előre Horgász 
Egyesület. A versenyt a Fürdőtó 
betonozott oldalán tartják, ahová 
más egyesületek tagjait is szívesen 
várják. A program ideje alatt, 
reggel 7:00 és 14:00 óra között 
viszont más nem horgászhat a 
tavon. Jelentkezni Csala Jenőnél 
(0630 337 3438) vagy Murányi 
Gyulánál (06 70 421 8536), az 5000 

Ft-os nevezési díj befizetésével 
lehet,  március 14 -én (hétfő) 20:00 
óráig.
A bőséges reggelit Huszár Zoltán 
polgármester ajánlotta fel minden 
versenyző számára. 
Horgászni egy bottal, egy 
horoggal, azonban tetszőleges 
szerelékkel lehet. Etetőanyag limit 
nincs, etetőhajó azonban nem 
használható. A verseny során 
kötelező a pontymatrac és a legalább 

3 méter hosszú haltartó használata. 
Az első három helyezettet díjazzák 
majd egy-egy kupával, továbbá a 
legnagyobb halat fogó versenyző 
is díjat kap. Gyülekező 6:30-kor 
a Horgásztanyánál lesz, ahol a 
szabályismertetés után kisorsolják 
a helyeket, amelyeket 7:30-tól 
lehet elfoglalni. A horgászverseny 
8:00-14:00 között tart. A kifogott 
halakat mérlegelést követően 
visszahelyezik majd a vízbe.


