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Hetvenedik születés-
napját ünnepelte va-
sárnap Kunfehértó. 
A jubileumi ünnep-
ségre nagyon sokan 
kilátogattak, igazi 
fesztiválhangulat volt 
a pünkösdi faluna-
pon, ahol a testvérte-
lepülések képviselői 
is megjelentek. 
Peter Beer, a német-
országi Göda volt 
polgármestere,  Vita 
István, az erdélyi 
Disznajó alpolgár-
mestere, valamint 
Zsigmond Ambrus, 
volt alpolgármes-
ter,  Lékó Róbert, a 
vajdasági Orom pol-
gármestere is együtt 
ünnepelt a falubeli-
ekkel. A „Fehértó” el-
nevezésű magyar te-
lepülések képviselői, 
Dr. Hosszú József, Új-
fehértó polgármes-
tere valamint Tóth 
Alice, Fehértó pol-
gármestere is tiszte-
letüket tették és újra 
megerősítették, a 
kölcsönös együttmű-
ködési megállapo-
dást. A rendezvényt 
Huszár Zoltán pol-
gármester nyitotta 
meg. Köszöntőjében 
elmondta, Kunfehér-

tó egy fiatal telepü-
lés, modern gondo-
latokkal, tervekkel, 
célokkal, de nem 
múlt nélkül.
- Történelmünk még 
igaz, hogy nincsen, 
de történeteink an-
nál inkább. Egy szűk 
közösség vagyunk, 
egy nagy család, kö-
zel 2300 taggal, akik 
ezer szállal kötődnek 
településünkhöz, an-
nak lakóihoz. Sokan 
az alapítók leszárma-
zottai vagyunk, de a 
frissen ideköltözők is 
gyorsan beilleszked-
hetnek, s élhetjük 
közösen falubeli éle-
tünket. Ünnepeljük a 
településünket, ün-
nepeljük magunkat, 
a közös eredménye-
inket és emlékein-
ket - mondta Huszár 
Zoltán, majd így foly-
tatta:
- Köszönjük nagyszü-
leinknek és szüle-
inknek, hogy lehető-
séget adtak nekünk 
arra, hogy ismerjük 
egymást, szomszé-
dok lehessünk és 
szerethessük kis fa-
lunkat. Hisszük, hogy 
ha megbecsüljük 
elődeink munkáját, 

őrizzük hagyomá-
nyainkat, akkor te-
remthetünk mi ma-
gunk újakat. Olyan 
h a g y o m á n y o k a t , 
amelyeket majd az 
elkövetkező nemze-
dék visz tovább. 
Mi hiszünk az ösz-
szefogás fontossá-
gában. Amit a faluért 
teszünk, a csalá-
dunkért, jövőnkért, 
gyermekeinkért is 
tesszük. A boldogsá-
gunk kulcsa a saját 
kezünkben van, gon-
dolatainkban és tet-
teinkben gyökerezik. 
Mindenkinek hozzá 
kell tennie valamit 
képességei és tudá-
sa szerint az egyéni 
és közös boldogulá-
sunkhoz. És úgy ér-
zem, mindenki hoz-
zá is teszi a magáét 
Kunfehértón - zárta 
gondolatait a polgár-
mester. A jubileumi 
falunapon műsort 
adtak az ovisok és az 
iskolások is, valamint 
a Halas Fitness Egye-
sület versenyzői is. 
A születésnap zárá-
saként tűzijátékban 
gyönyörködhettek a 
résztvevők.
           Juhász D. Géza

BOLDOG 70. SZÜLETÉSNAPOT 
KUNFEHÉRTÓ!

ELISMERÉSEKET ADTAK 
ÁT A FALUNAPON

A díszpolgári címet 
Peter Beer, a németorszá-
gi Göda volt polgármes-
tere kapta. 1991 óta szív-
ügyének tekinti a közös 
munkát.

Kunfehértó településért dí-
szoklevelet vett át: 

- Madarász József, a „falu 
őre”, aki pontosan 30 éve 
vigyáz a kunfehértóiak-
ra. Ő nem a rendőr a fa-
luban, hanem egy lakos, 
akinek az a szakmája és 
az élete, hogy megteremti 
a közbiztonságot.

-  Ficsór Béla, aki hatodik 
éve látja el a Kunfehértó 
KSE elnöki teendőit, ve-
zényletével idén bajno-
ki címet is szereztek, és 
mint vállalkozó munkát ad 
a helyieknek is. 

-ExtractumPharma Zrt. 
Dr. Antal Balázs és Nemes 
József szoros kapcsolatot 
ápol a településsel és szív-
ügyüknek tartják munka-
vállalóik jólétét, valamint a 
falu megbecsülését. 
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Juhászné Szabó Ibolya és Dóra 
Katalin közös kiállítását Huszár 
Zoltán polgármester a Faluna-
pon nyitotta meg. 
Különleges alkotásokat tekinthet-
nek meg a Kunfehértói Közösségi 
Színtér és Könyvtár kiállítótermé-
ben. A rajzok és festmények úgy-
nevezett jobb agyféltekés tech-
nikával készültek. Az alkotókkal 
beszélgettünk.
Mikor kezdtek el rajzolni? 

Juhászné Szabó Ibolya: - 2019 
tavaszán kezdtem el Kiskunha-
lason, a Kertvárosi iskolában egy 
jobb agyféltekés rajztanfolyamon 
vettem részt, míg nem jött be a 
pandémia. Aztán úgy döntöttünk, 
hogy itt helyben összejövünk. Ké-
sőbb gyerkőcök is csatlakoztak 
hozzánk, már öten járnak be, ve-
lük szombatonként rajzolunk, Ka-
talinnal pedig pénteken délután 
festünk. 

Dóra Katalin: Én is 2019-ben 
kezdtem, Ibolya hívott el a tanfo-
lyamra. Előtte soha nem rajzol-
tam. A kézügyességem mindig

A Kunfehértóért Közalapítvány 
„Tiszta udvar, rendes ház” 2022-
es díjazottjai:
Vörös Éva és Hangya Pál, Rákó-
czi u. 68.
Dobák Vivien és Papp Antal, 
Vasvári Pál u. 6. 
Farkasné Meszes Éva és Farkas 
Mihály, Petőfi Sándor u. 84. 
Az elismeréseket és a „Tiszta ud-
var, rendes ház” táblákat Kurgyis 
Gábor kuratóriumi elnök adta át.

A horgászok a Falunapon is 
korán keltek, hiszen a verseny 
reggel 7 órakor már elkez-
dődött. 13 órakor Az Angyal-
bőrben pedig ki is hirdették 
az ünnepi peca eredményeit. 
Íme:  
Gyermek kategória:  
1.hely. Vicsek Bálint: 6.30kg.           
2.hely. Murányi Gyula: 5.14kg                   
3 hely. Csala Gergő: 2.21kg.
               

Felnőtt kategória:                                      
1.hely Samu István: 11.91kg.                    
2.hely Dávid Csaba: 11.64kg.                    
3.hely Banári Sándor: 4.75kg.                     

Legnagyobb hal:
Dávid Csaba: 2.65kg ponty. 
Össz. fogás: 49. 91kg.         

is jó volt, virágkötészettel foglal-
koztam 11 évig, de nem rajzol-
tam.

Hány évesen kezdték el ezt a 
művészeti ágat?

Juhászné Szabó Ibolya: Mind-
ketten 63 évesek voltunk. Amit 
mindenféleképp el kell mon-
danom, hogy a jobb agyfélteke 
használata nem csak a rajzolás-
ban, festésben segít, de a sze-
mélyiségünket is formálja, a gon-
dolkodásunk, az életfelfogásunk 
is pozitívabb lett. Tehát és azt 
mondom, soha nem késő elkez-
deni valami újat, soha nem tudni, 
hogy milyen képességek vannak 
elrejtve még bennünk.         J.D.G.

A FALUNAPI HORGÁSZ-
VERSENY EREDMÉNYEI

HELYI ALKOTÓK TÁRLATA 
NYÍLT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN    

TISZTA UDVAR, 
RENDES HÁZ     
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Közösségi kiállítás nyílt a 
Kunfehértói Közösségi Színtér 
és Könyvtárban. A kiállítást 
2022. május 24-én Czagányné 
Móczár Gertrúd igazgatónő 
nyitotta meg. 

A program keretében a he-
lyi kultúrát, helytörténetet, a 
tradíciókat, egyéni vagy közös-
ségi teljesítményeket bemuta-
tó anyagot állítottak össze és 
ezt mutatták be. A felhívásról 
valamint a kiállítás időpontjá-
ról, helyszínéről az érdeklődők 
plakátokról értesültek. 

A Kunfehértói Általános Is-
kola alsó és felső tagozatos 
tanulóinak rajzversenyén ké-
szült művek 2022. 06. 30-ig 

tekinthetők meg. A közösségi 
kiállítás a helyi közösség aktív 
részvételével valósult meg. A 
legjobb rajzokat a szervezők 
jutalmazták is,   a díjakat Cza-
gányné Móczár Gertrúd igaz-
gatónő adta át a gyerekeknek. 

A program a TOP-5.3.1-16-
BK1-2017-00011 – „Lokális 
identitásépítés és helyi közös-
ségfejlesztés” elnevezésű pro-
jekt keretében valósult meg. 
Helyezettek: 
1. osztály 1, Péter-Szabó Me-
lani 2, Győrfi Emese 3, Varró 
Viviána 
2. osztály 1, Dorcsák Dorina 
Jázmin 2, Pálfi Liliána 3, Kett 
Annamária Lilla 

3. osztály 1, Somogyi Diána 
Ibolya 2, Engi Zoé 3, Földvári 
Csenge 
4. osztály 1, Bársony Alexand-
ra 2, Pajkos Dóra 3, Csanádi 
Júlia Anna.
5. osztály 1, Erdélyi Ferenc 
Bence 2, Kiss Martin 3, Tóth 
Hanna 
6. osztály 1, Rántó Gyöngyvér 
2, Szabó-Csanádi Márton 3, 
Bor Bendegúz 
7. osztály 1, Tósaki Réka 2, Da-
róczi Réka 3, Dobos Petra Kü-
löndíj: Király Nóra 
8. osztály 1, Jenován Petra 2, 
Huszár Eleonóra 3, Kiss Kíra

Írta: Törteli Anita

Közösségi kiállítás és Megnyitó: 
“Otthonom-Kunfehértó”

ÓVODAPEDAGÓGUSI 
PÁLYÁZAT

A Mosolyvár Óvoda és 
Mini Bölcsőde a közalkal-
mazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot 
hirdet Óvodapedagógus 
munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határo-
zatlan idejű közalkalma-
zotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 
Kunfehértó, Ady E. utca 4. 
A munkakörbe tartozó, 
illetve a vezetői megbí-

zással járó lényeges fel-
adatok: óvodapedagógusi 
feladatok ellátása. 
Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagó-
gus végzettség, (vagy leg-
alább III. évfolyamot végző 
óvodapedagógus hallgatói 
jogviszony) cselekvőképes-
ség, az alkalmazás feltéte-
le, hogy a pályázó ne álljon 
a tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltil-
tás hatálya alatt, büntetlen 
előélet. 
További részletek: 
www.kunfeherto.hu
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A címadás nem véletlen. Ugyan-
is Kunfehértón átlagon felüli a 
véradók száma. A negyedévente 
megszervezett véradáson nagy-
jából harmincan vesznek részt 
- tudtuk meg Fekete Noémitől, 
a Magyar Vöröskereszt  Kiskun-
halasi Területi vezetőjétől. Sok 
fiatal is van közöttük, akik még a 
középiskolában kezdtek el vért 
adni. A falunap alkalmából okle-
velet vehettek át a kunfehértói 

véradók. Horváth Dávid István 
10, Stefanucz Ildikó 10, Mon-
dovics József 15, Botka Erik 20, 
Müller Norbert 20, Bényi István 
Gábor 40, László Attila 40, Odro-
bina Zoltán 45, Katonáné Szabó 
Anikó 50, Kovacsef Kristóf 50, 
Csiszér Csongor Mihály pedig 60 
alkalommal adott vért, vagyis éle-
tet. Az okleveleket Kovács Mária, 
a Vöröskereszt Kunfehértói szer-
vezetének az elnöke adta át.

ELBALLAGTAK 
AZ OVISOK
Ballagási ünnepséget tartottak 
június 4-én a Kunfehértói 
Mosolyvár Óvodában. 
Tizenhét nagycsoportos intett 
búcsút az intézménynek, ők 
szeptemberben már beülnek az 
iskolapadba. A gyerekek egy szív-
hez szóló műsorral is készültek, 
majd ajándékokat adtak át a pe-
dagógusoknak és a meghívott 
vendégeknek. A szülői közösség 
nevében Czagány-Mákos Roberta, 
az SZMK elnöke köszönte meg az 
óvónéni és a dajka néni elhivatott, 
áldozatos munkáját.

Május 31-én ünnepé-
lyes alapkőletétel volt Kun-
fehértó egyik legdinami-
kusabban fejlődő családi 
vállalkozásának a telep-
helyén. A Faddikorr Kft. új 
üzemcsarnokkal bővül. 

253,45 millió forintos 
támogatással épülhet meg 
az új üzemcsarnok, amely-
ben egy táblás lemez-
csiszoló gépet és  egy kúp-
hajlító gépet is üzembe 
állítanak. A kéthajós épü-
leten belül egy forgácsoló 
műhelyt is kialakítanak, va-
lamint az alapanyag feldol-
gozás is megoldott lesz. 
A csarnok fűtéséről pedig 
korszerű és környezetba-
rát hőszivattyús rendszer 

gondoskodik majd. 
A Széchenyi Terv Plusz 

program keretében 70 
%-os támogatási intenzi-
tású, összesen 362 066 
488 Ft-os beruházás ün-
nepélyes alapkőletételén 
részt vett Huszár Zoltán 
polgármester, valamint 
Bányai Gábor országgyű-
lési képviselő, a Dél-alföldi 
Gazdaságfejlesztési Zóna 
komplex fejlesztéséért fe-
lelős kormánybiztos is.

A fejlesztés részeként 
egy már meglévő üzem-
csarnokon kicserélik a 
nyílászárókat, valamint a 
vállalat informatikai rend-
szerét is modernizálják.

Juhász D. Géza

ALAPKŐLETÉTEL A 
FADDIKORR KFT-NÉL

Fotó: Bányai Gábor Facebook

A Magyar Vöröskereszt Kun-
fehértói Alapszervezetének 
szervezésében rendezték meg 
a már hagyományos 
Süteménysütő versenyt. 
Az eredmények:
I. hely: Oravecz-Szabó Tímea
I. hely: Molnár Imréné
III. hely: Répási Erzsébet
Különdíj: Kovács Rebeka.

Ők nyerték az idei
 sütisütő versenyt

A fehértóiak élen járnak a véradásban is
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BAJNOK 
A KUNFEHÉRTÓ!
GÁLAMECCSEL 
ÜNNEPELT A CSAPAT

Otthonában lépett pályára a 
2021-22-es bajnokság utolsó előt-
ti játéknapján a Kunfehértó KSE, 
akik a Tataházát fogadták és 12:0-
ra hozták is a meccset. A mérkő-
zésnek gyakorlatilag már nem volt 
tétje, ahogy a jövő hetinek sincs, 
mert 67 ponttal toronymagasan 
vezetik a tabellát. Az eddig leját-
szott 25 meccsből 22-őt megnyer-
tek, 122 gólt lőttek és mindössze 

22-et kaptak. 
A május 21-én otthon lejátszott 

meccs után vehette át az aranyér-
mes csapat a jól megérdemelt ku-
pát Vanó Sándortól, a Bács-Kiskun 
megyei amatőr válogatott vezető-
edzőjétől, aki az MLSZ Bács-Kis-
kun Megyei Igazgatóság képvise-
letében adta át a díjat. A bajnoki 
cím megszerzéséhez vezető útról 
kérdeztük Ficsór Béla elnököt. 

– Ebben az eredményben több 
év munkája van benne, meg ugye 
már tavaly is az első helyen fejez-
tük be a bajnokságot, csak akkor a 
Covid miatt nem volt kupaosztás, 
illetve nem is játszottuk le a má-
sodik szezont, ezért gyakorlatilag 
az egy holtszezon volt. De azért az 
már akkor látszott, hogy alakul va-
lami. Több év tudatos munkája az, 
hogy   próbálunk  egy jó csapatot

Június negyedikén rendezték meg a Falunapi 
kispályás labdarúgó tornát, amelyre nem keve-
sebb, mint 12 csapat regisztrált. Két csoportban 
zajlottak a küzdelmek a “Whitelake Aréna” gye-
pén. Délután nem sokkal értek véget a küzdel-
mek. Az “A” csoportban a CSAKKAPURA első, míg 
a Lőcs IFA a második helyen végzett. A “B” cso-
portban a Jó az X szerezte a legtöbb pontot, őket 
Jézus és a haverok követték, így kialakult a döntő 
és a bronzmeccs párosítása. A bronzmeccsen a 
Grácz Geri által dirigált Lőcs IFA magabiztos győ-
zelmet aratott, így a harmadik helynek örülhettek. 
A döntőben két olyan csapat csapott össze, akik 
talán még maguk sem gondolták, hogy a nap vé-
gére idáig jutnak. A CSAKKAPURA kezdte jobban 
a mérkőzést, Torma Dániel lőtt fantasztikus gólt, 
ám a főleg rendőrség állományát erősítő ellenfél 
nem adta fel a küzdelmet és Bogár Zsolt révén 
egyenlítettek, majd a meccs végén újfent a jobb 
erőben lévő rendőrök találtak be, amivel már ma-
guk javára billentették a mérkőzést. Így a döntőt 

nagy küzdelemben, 2-1 arányban a Jó az X csa-
pata nyerte. A csapatok ezután kaptak egy kis pi-
henőt, majd 19 órakor az Erdei téren találkoztak 
az eredményhirdetésen, ahol Huszár Zoltán pol-
gármester adta át az okleveleket, érmeket és a 
különdíjakat. A Falunapi kispályás focibajnokság 
legjobb kapusa Maráczi Ádám, a legjobb játékosa 
Torma Dániel, míg a gólkirály Pásztor Péter lett. 
Írta: Bozsóki Viktor

17 ÉV UTÁN ISMÉT ARANYÉREM 
CSILLOGHAT A FEHÉRTÓI 
FUTBALLISTÁK NYAKÁBAN.

A Jó az X nyerte a Falunapi kispályás labdarúgó tornát
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építeni. Van egy elvünk, hogy mi 
játékosnak nem fizetünk, viszont 
megpróbálunk nekik nagyon jó 
körülményeket teremteni, ami egy 
magasabb osztályban is bőven 
megállná a helyét. 
Ahogy kinéz a pálya, amilyen sze-
relésben játszanak, amilyen lab-
dákkal játszanak, és ez vonzó a 
játékosoknak, és ezért szeretnek 
itt játszani a vidéki játékosok is, 
még így is, hogy nincs fizetés. És 
nagyon jó a csapatszellem, ami ta-
lán a legfontosabb. 

17 éve volt utoljára bajnok a 
KSE, akkor ugye magasabb osz-
tályba is került, ahol pár évig ját-
szottak. Mi a terv a mostani ered-
mény után? 

– Az én 6 éves elnökségem alatt ez 
az első bajnoki címünk, úgyhogy 
ez a hat év munkájának talán a 
gyümölcse. 
Nagyon sokat gondolkoztunk 
azon, hogy hogyan tovább. A ma-
gasabb osztályban már utánpót-
lás csapatot kellene kiállítani. Erre 
itt Kunfehértón lényegében sem-
mi esély sincs. 
A másik fontos dolog, hogy azért 
egy magasabb osztályba már több 
edzés kellene. Itt mindenki dolgo-
zik nálunk, mindenkinek van mun-
kája természetesen, így nincs idő 
arra, hogy heti akár több edzést 
is tartsunk. Nyilván mindenkinek 
hízelgő lett volna a magasabb osz-
tály, de a játékosokkal átbeszél-

ve többen ezt már nem vállalták 
volna, ezért úgy döntöttünk, hogy 
maradunk a harmadosztályban. 
Viszont megpróbálunk nevezni a 
Megye III. középcsoportjában, ami 
egy nehezebb csoport és megpró-
bálunk ott a legjobbak közé férkő-
zni. Szerintem ez egy nagyobb, 
nemesebb cél, mint mondjuk egy 
magasabb osztályban esetleg a 
tabella hátsó felén tanyázni. Úgy-
hogy az a döntés, hogy maradunk 
a harmadosztályban, csak a kö-
zépcsoportban.   

A  mintegy kétszáz szurkoló 
remek hangulatot teremtett a 
mérkőzés alatt, majd a bajnokcsa-
pattal ünnepeltek a meccs utáni 
éremátadó ünnepségen.       J.D.G

“MÁR TAVALY LÁTSZOTT, 

HOGY ALAKUL VALAMI. 

TÖBB ÉV TUDATOS 

MUNKÁJA AZ, HOGY 

PRÓBÁLUNK EGY JÓ 

CSAPATOT ÉPÍTENI.”

A 2021-22-es bajnokság  statisztikája 
Összegyűjtöttük, 
hogyan is teljesített 
a Kunfehértó KSE 
a 2021-2022-es 
szezonban.

26 mérkőzésen 
67 pontot gyűjtöt-
tek össze. Összesen 
122 gólt rúgtak a fe-
hértóiak. A gólkirály 
Horváth Ákos lett, 
39 találattal. Mind-

össze 22 gólt kapott 
a csapat. 16 kapott 
gól nélküli mérkő-
zést játszottak le. 
Leghosszabb kapott 
gól nélküli sorozat: 
517 perc. A legtöbb 
sárga lapot Grácz 
Roland gyűjtötte be. 
Csak Gavlik Ferenc 
kapott egy alka-
lommal piros lapot, 

ebből is jól látszik, 
hogy kimagaslóan 
sportszerűek a fe-
hértói játékosok. 
A legszimpatiku-
sabb játékos most
Bozsóki Viktor lett, 
a legjobb játékos 
címet pedig a kö-
zönség szavazatok 
alapján, Grácz Lász-
ló Gergő kapta.
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ÁRAMSZÜNET LESZ KUNFEHÉRTÓN
Az MVM Démász Áramhá-
lózati Kft. júniusban előre 
tervezett munkálatokat fog 
végezni Kunfehértón, a szol-
gáltatás minőségének javítá-
sa érdekében. 
A szolgáltató tájékoztatása 
szerint a berendezéseinket 
az áramszünet ideje alatt is 
feszültség alatt állónak kell 
tekinteni! Aggregátor hasz-
nálata kizárólag a Társaságtól 
előzetesen megkért, írásbeli 

engedély alapján történhet. 
Azt kérik, amennyiben sa-
ját vagy bérelt aggregátort 
szeretne használni, azt az 
áramszünetet megelőzően 
legalább 5 nappal elektroni-
kus levélben a hozzaferesi.
iroda@mvmdemaszhalozat.
hu címre be kell jelenteni. Az 
utcák és a dátumok pontos 
listája elérhető a www.mvm-
next.hu/aram/pages/online/
aramszunet oldalon.

BARBIJOE KONYHÁJA
VAJAS PADLIZSÁN 
LAPOSKENYÉRREL

Hozzávalók:
A padlizsánhoz
• 50ml kókuszolaj
• 30g vaj
• 2 közepes vöröshagyma
• 5 cm gyömbér
• 1tk őrölt kurkuma
• 1tk őrölt római kömény 
• 1tk garam masala
• 1tk őrölt fahéj
• 1tk őrölt fűszerpaprika
• 2tk só
• 400g aprított paradicsom
• 400ml kókusztej
• fél citrom leve
• 6 gerezd fokhagyma
A laposkenyérhez
• 20dkg liszt
• 1tk só
• 1tk sütőpor
• 250g joghurt (esetleg kis tej)

Elkészítés:
1. Egy serpenyőben hevítsük fel 
a kókuszolajat és a vajat. Adjuk hozzá 
a megtisztított, felkockázott vöröshagy-
mát, fokhagymát és gyömbért, majd 
kevergetve puhára és aranybarnára 
főzzük (ez kb. 15 perc). Közben előme-
legítjük a sütőt 180 fokra.
2. A megpirult keverékhez adjuk 
az összes fűszert, egy percig főzzük, 
majd tegyük bele a paradicsomot és a 
kókusztejet. Forraljuk fel és botmixer-
rel pürésítsük.
3. Keverjük bele a fél citrom le-
vét.
4. A masszát öntsük át egy kb. 
30x20cm-es serpenyőbe. A padlizsá-
nokat irdaljuk be, és tegyük a mártásba.
5. Süssük 1 órát.
6. Amíg sül, készítsük el a lapos-
kenyeret: vegyítsük össze a kenyér 
hozzávalóit. Gyúrjunk egy közepesen 

kemény, sima tésztát. 
Ha a joghurt nem túl sűrű, lehet, hogy 
vesz fel még egy kis lisztet, ha sűrű, 
akkor pedig lehet, egy kis tej kell még 
hozzá. 
Az egész gyúrás nem túl bonyolult, alig 
vesz igénybe néhány percet. 
7. A kész tésztát pihentessük 
5-10 percet.
8. Osszuk szét a tésztát és for-
máljunk 8-10 gombócot.
9. A gombócokat nyújtsuk kb. fél 
cm vastagra, majd felforrósított, száraz 
serpenyőben oldalanként 2-3 percig 
süssük készre.
10. Tálaljuk koriander-, vagy pet-
rezselyemzölddel, és nálunk nem ma-
radhatott le róla a pirított kockázott 
húsos szalonna sem.
Jó étvágyat!
Bodó Barbara

A padlizsán enyhe, édeskés íze és húsos állaga 
miatt remek a húsmentes fogásokhoz. Ez most 
egy bonyolultabb étel, de az eredmény kárpótol 
majd mindenért. Bár merőben eltér a magyaros 
ízvilágtól, a hozzávaló fűszerek ma már minden 
nagyobb élelmiszerboltban beszerezhetők és 
néha jó egy kicsit mást is megízlelni. Aki nem tud 
lemondani a húsról, tehet bele csirkecombot, 
vagy sertéshúst, amit előtte enyhén lepirított. 
A kókusztejet is lehet helyettesíteni tejszínnel, 
vagy zsírosabb tejjel. Tálaljátok lapos kenyérrel 
vagy rizzsel és koriander zölddel.



9

MŰSORRAL KÖSZÖNTÖTTÉK AZ 
IDŐSEK KLUBJA TAGJAIT

Műsorral kedveskedtek a nyugdíjasoknak a Mosolyvár Óvoda nagy-
csoportosai, az Idősek Klubjában megrendezett anyák-napi ünnep-
ségen. Madácsi Erzsébet, a kunfehértói Gondozási Központ intéz-
ményvezetője elmondta, az idősek nagy örömmel fogadták a kicsiket, 
nagyon jól esett nekik, hogy gondoltak rájuk. 

A rendezvényen a „Köszönjük Magyarország” program keretében 
az idősek Klubja tagjainak dalokkal kedveskedett Gábor Anita színmű-
vésznő, a Békéscsabai Jókai Színház tagja. 

Anyakönyvi hírek

Elhunytak

Házasságot kötöttek

Születtek

Gecser Dóra 
& 

Tusori Richárd 
2022.05.14. 

–
András Edit 

& 
Horváth Ernő Péter 

2022.05.27.

Juhász-Vedres Benőné
–

Szalai János
–

Gyúgel János

Kunfehértó vezetése
köszönti a 80 évnél idősebb helyi lakosokat, 

születésnapjuk alkalmából! 
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk,

a múlt hónapban születetteknek!       

Undi Sándornét
az Ady Endre utca 9-ben, aki

május 9-én ünnepelte 87.

Szilágyi Mihálynét
a Szabadság tér 3-ban, aki 
május 23-án ünnepelte 87.

Hugyecz Jánosnét
a Rákóczi utca 11-ben, aki
május 6-án ünnepelte 84.

Ádám Mihály Lajosnét
a Kossuth utca 43-ban, aki
május 3-án ünnepelte 82.

Keresztúri Károlynét
A Kiserdő utca 2-ben, aki
május 13-án ünnepelte 86.

Kazinczi Jánost
a Bem utca 8-ban, aki

május 28-án ünnepelte 84.

születésnapját!     

Balázs Istvánnét
a Fejértó utca 3-ban, aki

május 25-én ünnepelte 89.

Köszöntjük
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ELKÉSZÜLT AZ  
ÚJ VÍZIBICIKLIK 
MÓLÓJA IS 
Már a helyükön várják az 
új vízibiciklik a fürdővendégeket.

Új attrakcióval várja a 
most induló szezonban 
a látogatóit a  Tófürdő. 
2021 októberében hat 
darab „taxi” vízibiciklit 
vásárolt a Fehértó Non- 
profit Kft. A beruházás 
saját forrásból történt, 
a vízi alkalmatosságok 
nettó 3.8 millió forintba 
kerültek - mondta el kér-
désünkre Monda Tamás 

ügyvezető. A járműveken 
5 ülőhely van kialakítva, 2 
elől és három hátul, ezek 
mögött pedig egy jókora 
napozó található. A 3-as 
pénztár előtt elkészült a 
vízibiciklik parkolóhelye, 
és ott is lehet majd bé-
relni őket. A 15 méter 
hosszú mólót egy kapu-
val zárhatóvá tették és 
kamerával is megfigyelik.       

MEGYEI CSECSEMŐGONDOZÁSI VERSENYNEK ADOTT OTTHONT A SPORTTÁBOR

Május 31-én Megyei csecse-
mőgondozási versenyt rendez-
tek a Sporttáborban.  Fekete 
Noémi, a Magyar Vöröskereszt 
Kiskunhalasi Területi vezetője 
lapunknak elmondta, 5 közép-
iskolai és 4 általános iskolásai 
csapat vett részt a megméret-
tetésen. A verseny 9 állomás-

ból állt. A gyakorlati feladatok 
között volt fürdetés, etetés és 
újraélesztés is, de a  csecsemő 
hozzátáplálás kialakításában 
is összemérték a tudásukat a 
tanulók. A középiskolásoknál  
a bajai Türr István Technikum, 
a kisebbeknél a Páhi Általános 
Iskola diákjai nyertek.        J.D.G

Madácsi Erzsébet nemrégiben egy 
önkéntesen kitölthető teszt  segítsé-
gével mérte fel a fehértóiak stressz 
szintjét. A kutatás nem reprezentatív, 
de az eredmény érdekes. Közel 30-an 
töltötték ki a Dr. Purebl György kérdé-
sei alapján összeállított ívet, amely 4 
kategória szerint rangsorolt. 

Az eredmény szerint a válaszadók 
több mint fele közepes, vagy jelen-
tős stressznek van kitéve. Vélhetően 
a pandémia és a következményei is 
hozzájárulnak, hogy a többség magas  
stressz-szinttel küzd.

MENNYIRE STRESSZESEK 
A KUNFEHÉRTÓIAK?

„A falu legszebb virágoskertje” címet 2022-ben Csi-
szérné Kajári Anita   nyerte  el. Az emléklapot  Kurgyis 
Gábor, a Kunfehértóért Közalapítvány Kuratóriumá-
nak elnöke adta át a jubileumi falunapi ünnepségen.

„A FALU LEGSZEBB VIRÁGOSKERTJE”


