


 SOKAN VETTEK RÉSZT A RETRO MAJÁLISON
Ismét megrendezték Kunfehértón a Retro 
Majálist, ennek leginkább az iskolások örülhettek, 
hiszen az egész napot kint tölthették a tóparton. 
Április 29-én reggel polgármesteri köszöntővel 
kezdődött a hagyományos Retro Majális. 

Huszár Zoltán elmondta, nagyon örül, hogy a Covid 
járvány miatti kihagyás után ismét - immár minden 
korlátozás nélkül tartható meg a rendezvény.  A nap 
házigazdája Éles István humorista volt, aki délután 
önálló műsorral is szórakoztatta a közönséget. 

A nap nem is kezdődhetett másképp, mint egy 
kiadós reggeli tornával, amelyet a ritmusos zenére 
Horváth Judit vezényelt le az általános iskola 
diákjainak és az óvodásoknak, de a felnőttek, a 
pedagógusok is bekapcsolódtak a testmozgásba. 
Pihenésre szinte nem is volt idő, hiszen a reggeli 
torna után indultak is az izgalmas csapatversenyek, 
mint a kötélhúzás, talicskában tolás, labdás ügyességi 
játékok és egyéb ügyessági sorversenyek, amit 
láthatóan nagyon élveztek az iskolások és az ovisok is. 

Egy kis pihenő után a gyerekek nagy örömére 
Ricsi Bohóc Buli című műsorával folytatódott a 
programsorozat, a kicsik és a kicsit nagyobbak 
is nagyon élvezték az interaktív előadást.

Ezt követte a Mosolyra Hangolók páros,  
mókás és fergeteges gyermekprodukciója. 



A Kunfehértói Általános Iskola tanulói is 
bemutatták tudásukat. Volt néptánc és próza is, 
igazán színvonalas, tartalmas produkciókkal. 

Az arcfestők sem unatkoztak, szinte egész nap 
lefoglalták őket a gyerekek, folyamatos volt a sorban 
állás. Szebbnél szebb alkotások születtek a nagysátor 
alatt, ahol csillámtetkót is kérhettek a kicsik. 

Közben megállás nélkül ment a körhinta és a 
légvárban is kitombolhatták magukat a gyerekek, 
akik természetesen nagyon élvezték a programokat, 
kihasználtak minden percet a szórakozásra.             

Ha igazi retró majális hangulatról van szó, akkor 
természetesen nem maradhatott el a palacsinta 
evő verseny sem. Minden résztvevő, a kicsik és a 
nyagyok, fiúk és a lányok is nagyon kitettek magukért. 
Minden majálisozó ingyen ebédet kapott, amely 

egy 600 literes, óriási üstben főtt, amíg a műsorok 
tartottak. Mindenkinek jutott bőségesen a 
paprikáskrumpliból, senki nem maradt éhes. 
Ebéd után a tóparton bárki részt vehetett a májusfa 

feldíszítésében. Ezzel még nem értek véget a 
programok, hiszen bemutatóval készült a Kunfehértói 
Amatőr Tánccsoport, majd Éles István  szórakoztatta 
a nézőket. A rendezvény  Retro Utcabállal zárult. 



Két személyautó szenvedett 
balesetet Kunfehértó határában, 
a Kiskunhalas felé vezető úton. 
A gépkocsik az ütközéstől az út 
menti árokba csapódtak, az egyik 
az oldalára borulva állt meg. 
Mindkét    autó Kunfehértó 
irányába tartott az 5412-es 
úton, amikor információink 
szerint a Renault balra, egy 
dűlőútra akart lekanyarodni. 
Szemtanúk elmondása szerint   a 

szándékát irányjelzővel jelezte 
is, a mögötte haladó járművek 
ezt észlelve lassítottak és meg is 
álltak. Közben a kocsisort nagy 
sebességgel előzni kezdte egy 
Mercedes személygépkocsi, és a 
kanyarodó Renault hátuljának 
ütközött. A Renault a bal oldali 
árokba csapódott és az oldalára 
borulva állt meg, a Mercedes 
visszasodródott a jobb oldalba, 
majd az út menti árokba hajtott. 
A helyszínre riasztott mentők 
a Renaultban egyedül utazó 
sofőrt, míg a Mercedesből három 
személyt szállítottak a kiskunhalasi 
kórházba. Úgy tudjuk, mindkét 
autóban mindenki használta a 
biztonsági övet, az elsődleges 
adatok szerint emiatt könnyebb 
sérülésekkel megúszták a nagy 
erejű   ütközést. A helyszínre 
vonuló kiskunhalasi hivatásos 
tűzoltók áramtalanították a 
járműveket. Közben, a balesettől 
nem messze újabb karambol 
történt. Kiskunhalas irányából, 

a feltorlódott kocsisor végén álló 
Fordba   hajtott egy Chevrolet. 
Mindkét járműben kunfehértóiak 
utaztak, szerencsére személyi 
sérülés nem történt, az anyagi kár 
azonban jelentős.       Halasinfo.hu

ONLINE TOLLBAMONDÁS 
VERSENYEN VETTEK RÉSZT 
A FEHÉRTÓI ISKOLÁSOK
Izgalmas megmérettetésre 
vállalkoztak iskolánk negyedikes 
tanulói. Online tollbamondás 
versenyen vettek részt áprilisban, 
ahol toll nélkül kellett bizonyítaniuk 
helyesírási képességeiket. Először 
rendeztek ilyen jellegű versengést 
Magyarországon. A diákoknak 
35 perc alatt kellett begépelni 20 
mondatot, hallás után a verseny 
webes felületén. Az országos 
versenyen 316-an vettek részt. 
Tanulóink igen szép eredményt 
értek el: Bársony Alexandra 16., 
Ambrus Boglárka 39., Vargacz 
Ádám 53. helyezett lett.

KÉT AUTÓ KARAMBOLOZOTT KUNFEHÉRTÓNÁL, NÉGYEN MEGSÉRÜLTEK



RÉSZLETEK A HELYIEKNEK A BMW TALÁLKOZÓRÓL
Június 15-19 (szerda-vasárnap) 
között rendezik meg a 18. RCS 
MeetUP BMW Találkozót a 
kunfehértói Tófürdő területén.
A rendezvény idején a szervezők 
által meghatározott bérlet-és 
jegyárak lesznek érvényesek a 
strandra való belépésre, valamint 
a szálláshely foglalásokra!
Sétálójegy információk:
A kunfehértói lakcímkártyával 
rendelkező Kunfehértói Lakosok a 
rendezvény idején 14:00-19:00 óra 
között díjmentesen látogathatják 
a strand területét. Előzetes 
regisztrációra nincs szükség, 
a lakcímkártya pénztárnál 
történő bemutatása elegendő! A 
kunfehértói lakcímkártyával nem 
rendelkező Üdülőtulajdonosok 
nyaralónként 2 db – minden 
nap 14:00-19:00 óra között 
felhasználható – névre szóló 
sétálójegyet igényelhetnek 
díjmentesen. Az igényt ebben az 
esetben előzetesen, 2022. május 
5-től 2022. június 1-ig lehet 
jelezni a FEHÉRTÓ Non-profit 
Kft. munkatársainál személyesen 
(6413 Kunfehértó, Tábor utca 27), 
illetve a feherto.nonprofitkft@

gmail.com e-mail címen.
Az ügyintézés során szükségünk 
lesz a tulajdonosok adataira 
és személyi igazolványára. A 
sétálójegy névre szóló, ezért 
kérjük, hogy az igénylés 
során rendelkezzen a végleges 
felhasználók adataival. A szükséges 
adatok: az üdülőtulajdonos neve,
az üdülőtulajdonos állandó 
lakcíme, az üdülő címe, 1. 
sétálójegyet igénylő neve és 
édesanyja neve, 2. sétálójegyet 
igénylő neve és édesanyja neve.
Telefonon nem rögzíhető az 
igénylés. Sétálójegy igénylés 
határideje: 2022. június 1.

Személyes igénylés: 6413 
Kunfehértó, Tábor u. 27. E-mail: 
feherto.nonprofitkft@gmail.com
A 18. RCS MeetUP BMW 
Találkozó programjai:
www.rcs.hu/programok
A BMW Találkozó idején érvényes 
bérlet-és jegyárak elérhetők az 
alábbi linken:
www.rcs.hu/belepo-jegyek
A szállásra vonatkozó információk 
elérhetők az alábbi linken:
www.rcs.hu/szallas
További infók: info@rcs.hu
Szállásfoglalás: szallas@rcs.hu
Június 19-én 12 órától már a 
szokásos árak lesznek érvényesek. 



MARADÉKMENTŐ HALPOGÁCSA

Ez a szerény halpogácsa recept remek módja annak, 
hogy felhasználjuk a maradék burgonyapürét, 
főtt burgonyát, vagy bármilyen megmaradt párolt 
zöldséget. 
Gyorsan kész van, akár vacsorára, akár hétvégi 
ebédre is bevetheted. Ha nincs maradék főtt 
burgonyád, akkor sem tart sokáig, mert amig a hal 
és a burgonya (zöldség) megfő, addig pont elkészül 
hozzá egy saláta, vagy tartármártás.
Nyugodtan próbálkozz vele olyan embereknél is, 
akik nem rajonganak a halas ételek ízéért, mert 
ebben a formában alig észrevehető, hogy omega 3-at 
csempésztél a gyanútlanok tányérjába. 

ELKÉSZÍTÉS

• 800g halfilé
• só, bors, fokhagyma a főzővízbe
• maradék főtt burgonya, ha nincs akkor 2 
nagyobb burgonya
• 2 tojás
• 2 ek. tejföl
• 2 ek. puha vaj
• 3 ek. aprított petrezselyemzöld
• 1 ek. mustár
• 1 gerezd aprított fokhagyma
• 1 tk. só
• bors
• zsemlemorzsa
• olaj a sütéshez 1. A halat pároljuk puhára sóval, borssal és 

kevés fokhagymával.
2. Ha nincs maradék burgonya, vagy zöldség, 
akkor két szem nagyobb burgonyát főzzünk 
puhára.
3. Egy nagyobb tálban törjük össze villával a 
halat és a burgonyát, majd az olaj és a zsemlemorzsa 
kivételével keverjünk bele minden alkotóelemet. 
Amennyiben túl nedvesnek találnád a masszát, 
zsemlemorzsával javíthatsz a helyzeten.
4. Vizes kézzel formáljunk pogácsákat a 
masszából, majd hempergessük zsemlemorzsába.
5. Egy tapadásmentes serpenyőben 
forrósítsunk fel kevés olajat. Süssük ki a 
halpogácsákat, oldalanként kb. 3-3 percig, amíg 
aranybarnák lesznek, ügyelve arra, hogy ne 
zsúfoljuk túl a serpenyőt.
6. Tálaljuk salátával, tartármártással.
7. Jó étvágyat!

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK

APRÓHIRDETÉS
KUNFEHÉRTÓN A FALUBAN, VAGY AZ 

ÜDÜLŐTERÜLETEN ÚJ, VAGY ÚJSZERŰ, 
LEHETŐLEG EGYSZINTES HÁZAT 
VÁSÁROLNÉK, CSENDES HELYEN. 

TEL.: +36-20/981-6595



- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS

- FÖLDMUNKA

- CSARNOKÉPÍTÉS

- ÁROKÁSÁS

- BONTÁS

- KÖZMŰÉPÍTÉS

- GENERÁLKIVITELEZÉS 

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

POSZTOBÁNYI LÁSZLÓ: KUNFEHÉRTÓI ÓZON
Erdélyi fellépéseim kapcsán 
többször volt szerencsém a 
Hargitán kipihenni az utazás 
fáradalmait. Az ottani erdész 
barátom hívta fel a figyelmemet 
arra, hogy a hargitai levegő dupla 
molekulás, azaz ózon. 
Nos, mostanság reggelente ezt 
érzem itt is, amikor beszippantom 
a kora hajnali, kunfehértói 
levegőt. Mert ezt a zöld felületet, 

ami a településen van, sokan 
megirigyelhetnék. 
Azt már hozzá sem teszem, hogy 
az önkormányzat újra hetven 
fával gazdagítja a zöldfelületet, 
a gyermekszületésekkel 
kapcsolatosan. Boldog nyarat 
mindenkinek... 

A két molekulás mindennapok,
öntik napfényduzzasztó levegőt , 
és felébredek, majd elhervadok, 

magamba szippanthatom az erdőt.

Tavi hattyúink még messze járnak,
talán kereshetik már az utat, 

mert ide mindenkit visszavárnak,
aki élni akarja álmunkat.

Kicsit ásít egyet még a tópart, 
naponta ébresztik az emberek, 
de hamarosan elindul a start, 
gondozói most erre edzenek. 

Ébresztőt fújtak már a halaknak,   
és itt a horgász nem lehet pácban, 

nem lesz hiánya a jó falatnak,
az idei hosszú, forró nyárban.

Szárba szökkenhet itt is az élet, 
nyári illatok egymást kergetik, 

és megtöltik az elhagyott fészket, 
a boldog hétvégeket tervezik.

Kunfehértói ózon az élet,
ha felrázza nyaranta a vándort, 
a gólyák is megrakták a fészket, 

a természet új évet vásárolt. 

A kunfehértói ózon   







ÚJDONSÁGOKKAL VÁRJÁK A VENDÉGEKET A TÓPARTON
Öt kiülővel bővült a Kunfehértói 
Tófürdő pihenőhelyeinek száma és 
számos más fejlesztéssel várjuk majd 
a szezonban a vendégeket - tudatta 
lapunkkal Monda Tamás, a Fehértó 
Non-profit Kft. ügyvezetője. 
Május 27-én, időjárástól függően 
nyit a strand, ahol több újítást 
fognak találni az ideérkező 
fürdővendégek. Jelentős változás, 
hogy már nem csak a fő sétányon 
van női-férfi mosdó, hanem 
a tóparton, a csúszda mögötti 
plázs mellett is a rendelkezésre 
áll egy szaniter konténer, amely 
3 női és 3 férfi illemhellyel, 
valamint kézmosóval rendelkezik.
Másik nagy újátás, hogy ingyenes 
wifi hálózat épült ki végig a parton, 
amely már szélessávú optikai 
betáplálást kap, így a remények 
szerint bárki felcsatlakozhat majd 
és akadásmentesen használhatja az 
internetet böngészésre, közösségi 
oldalak és levelezés kezelésére. 
Tíz darab IP kamerával 
bővült a megfigyelőrendszer, 
amely jelentősen növelheti a 
szeméyes és vagyonbiztonságot. 
- Gyakorlatilag az egész tópart 
biztonságosabb lesz. Több rongálás, 
garázdaság miatt jelentős károk 
keletkeztek az elmúlt szezonban is.  
Javítanunk kellett a part melletti 
öltözőket, mert rendszeresen 

megrongálták, volt, amelyiket 
össze is törték. A mosdóban is néha 
áldatlan állapotok uralkodnak,  
nagyon komoly károkozások 
történtek: csapokat törtek le, 
kinyomták a padlóra a folyékony 
szappant, kulturálatlanul, pazarló 
módon használják a kéztörlő 
papírt, aminek a többszörösét 
vagyunk kénytelenek beszerezni, 
mint amennyi indokolt lenne 
- részletezte a cégvezető, aki 
azt is elmondta, hogy emiatt 
az illemhelyek  előterét is 
figyelni fogják 1-1 kamerával.
Emellett a játszótér és a hármas 
pénztár felé eső rész  is  kamerákat 
kapott, remélhetőleg lesz 
visszatartó ereje, és nem kell 
majd vagyon- és személy elleni 
bűncselekmények miatt intézkedni.

Monda Tamás beszélt arról is, 
hogy a tavalyi és az idei év során 
a   közterületen kivágott, kiszáradt 
fákat feldolgozták, amelyből 11 
köbméter, mintegy 2,2 millió 
forint  piaci értékű épületipari 
fürészárut készítettek a szolgáltató 
cég munkatársai. A faanyagot 
pedig helyben hasznosítják is: 
ebből épül meg szezonkezdésig 
a 3-as pénztárnál a 15 méteres, 
zárható kapuval ellátott móló, 
ahol az új vízibicikliket tárolják 
majd. Szintén ebből a faanyagból  
oldják meg a szaniterkonténer 
burkolását,  valamint a faluban 
a közterületi pihenőpadokat is 
ebből újítják majd fel és két darab 
öltözőt is építenek, egyik a hármas 
pénztárhoz, a másik pedig a csúszda 
környékére kerül.                        J.D.G.



A 19. fordulóban a Híd Sc csapatát 
láttuk vendégül és még élénken 
élt a csapatban az őszi vereség, 
így volt miért revansot vennünk. 
Az első félidő az idei szezon 
legszebb játékát hozta. Gólt a 
31. percben láthattunk először, 
Horváth Ákos sorozatban 13. 
meccsén talált a kapuba. A 37. 
percben Grácz Gergő gyönyörű 
gólt tekert a hosszú felsőbe. A 
második félidő már más volt,  
nagy taktikai csata zajlott. Bada 
Pál edző cserélt, Máté-Tóth Viktor 
érkezett, aki első labdaérintésével 
egy beadásra nagyszerűen 
érkezett és a felhőfejesénél a kapus 
tehetetlen volt. A 76. percben a 
rendkívül veszélyesen játszó (na 
nem a kapura, inkább a strandon 
sétálókra...) Grácz Roland talált 
a kapuba. Végül Horváth Ákos  
büntetővel tett pontot a meccsre, a 
végeredmény 5:0!
A 20. fordulóban az 5. helyezett 
Vaskút csapatához látogattunk, 
ahol remek játékkal magabiztos 
győzelmet arattunk.
Vaskút - Kunfehértó KSE 0-4 
Gsz: Délceg Dusán, Grácz Roland, 
Suba László (!), Grácz Geri.
A Felsőszentiván csapatát 
fogadtuk a 21. fordulóban, a pokoli 
hangulatáról ismert Whitelake 
Arénában. Nem kellett sokat várni 
a gólra, a 3. percben Grácz Roland  
passzolt Komlós "Kiskompót" 
Dávid elé, aki okosan gurított a 
kapuba. A 17. percben Kiskompót 
törte fel újra a vendégek baloldali 
védelmét, akinek beadása Dusán 
elé került,  ő pedig élt a lehetőséggel, 
2-0! A 40. percben Grácz Roland 
végezhetett el egy sarokrúgást, a 
labda Kiskompótot találta meg, 
aki úgy 36cm-ről fejjel juttatta a 
kapuba a labdát, 3-0-ra alakítva az 

eredményt. A védelem, mint már 
megszoktuk tette a dolgát, Gavlik 
Ferenc kapuja 500 perce érintetlen.
A második félidőben kicsit 
megremegtek a lábak, hiszen óriási 
siker előtt állt a csapat, így a biztos 
3 pont megtartása volt a cél. A 
86. percben megtört a jég. Tóth 
Tamás köszöntötte fel Ficsór Béla 
elnökünket névnapja alkalmából, 
és egy szép gyertyát rúgott, ami 
épp az ellenfél támadójához 
került, akivel szemben még a 
mi Párducunk is tehetetlen volt, 
így 546 perc és 17mp után újra 
kapitulált (De ki számolja!?). 
Végeredmény: 3-1.

21. forudló: Bácsalmási PVSE 
II - Kunfehértó KSE. A bajnoki 
címért folytatott harcban az egyik 
legértékesebb 3 pontot gyűjtöttük 
be idegenben, a Doszpod József 
nevével fémjelzett bácsalmási 
csapat ellen! Végeredmény: 2-0.
Gsz: Gárcz Roland (2) 
A 22. fordulóban eldőlt minden! 
Itthon fogadtuk a Hercegszántói 
Fc csapatát és fergeteges játékkal, 
6-1-es végeredménnyel szereztük 
meg a bajnoki címet! Gsz: Délceg 
Dusan, Babud Tamás, Horváth 
Ákos, Grácz Roland, Máté-Tóth 
Viktor, Grácz László Gergő.
Írta: Bozsóki Viktor

17 ÉV UTÁN ÚJRA BAJNOK A KSE!
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




