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Kunfehértó község a hely, ahol fo-
lyamatos a megújulás, az odafigyelés 
a lakosság jólétének biztosítására. 
Többször beszámoltunk útfejleszté-
sekről, modern óvodáról, orvosi ren-
delőről, játszóterekről, kommunális 
eszközbeszerzésről. 

- Az elmúlt napokban egy újabb, a 
betegek minőségi ellátását segítő be-
rendezést adtunk át a helyi fogorvosi 
rendelőben, melyet - Dr. Gubik Már-
ton – már birtokba is vehetett. Mivel az 
utóbbi időben az egyes részegységek 
meghibásodása egyre gyakoribbá, ja-
vítása gazdaságtalanná vált, ezért dön-
töttünk úgy, hogy megvizsgáljuk a csere 
lehetőségének feltételeit. A beruházással 
egy régi, 15-20 éves fogászati rendszert 
cseréltünk le, ami már megfelel a kor-
szerű elvárásoknak, a régitől sokkal 
modernebb, komfortosabb - tudatta  
Huszár Zoltán polgármester. 

A készülékcsoport magába foglal 
egy új komplett fogorvosi kezelőegy-
séget a szükséges kellékekkel. Ezek 
mellé egy új sterilizáló berendezés 
(autokláv), egy röntgen és egy kor-
szerű elszívó motor beszerzése is 
megvalósult. Az egység sajátossága, 
hogy desztillált vízzel is képes üze-
melni arra az esetre, ha a vezetékes 

víz esetlegesen nem lenne megfelelő 
minőségű. Az új berendezés lámpája 
érintésvezérelt, az egyszerűbb keze-
lés és a fertőtlenítés szempontjából 
is olyan tulajdonságokkal bír, ami az 
orvos és az asszisztens napi munká-
ját jelentősen megkönnyíti, egyúttal a 
páciensek számára is komfortosabbá 
válnak a fogászati beavatkozások. Az 
új röntgen segítségével pedig hely-
ben lehetséges színvonalas diag-
nosztikai vizsgálatot végezni; nem kell 

utazni a kezelés megkezdése előtt, il-
letve a kezelés végén közvetlenül elle-
nőrizhető a beavatkozás eredménye. 
A rendelő eszközparkjának fejlesz-
tése 6,5 millió forintba került, mely 
a Magyar Falu Program keretében, 
az MFP-ÖTIK/2022 számú pályázatá-
val, ill. annak saját forrással történő 
kiegészítésével valósult meg. - A fej-
lesztéseket folytatjuk, több pályázatunk 
elbírálás alatt van - jelentette ki a pol-
gármester.         Írta: Szécsényi Levente  

RÉG VÁRT FEJLESZTÉSEK
A KUNFEHÉRTÓI FOGÁSZATI RENDELŐBEN

- Remélem a nyári szünet mindenkinek 
nagyon kellemesen telt, sikerült a fáradal-
makat kipihenni, feltöltődni, új élmények-
kel gazdagodni – ezekkel a szavakkal 
üdvözölte a diákokat Czagány-Mákosné 
Móczár Gertrúd, a Kunfehértói Általá-
nos Iskola intézményvezetője a tanév-
nyitó ünnepségen. 18 elsős ülhetett be 
idén az iskolapadba és kezdhette meg 
a tanulmányokat. 

A rendezvényen elhangzott, közel 40 
tanuló vett részt egy hetes Erzsébet-tá-

bori üdülésen a Balatonnál, Zánkán. 
A nyári szünet alatt nem állt meg az 

élet az iskolában sem, hiszen elő kellett 
készíteni a most induló tanévet. Három 
tanterem új festést kapott, köszönhető-
en Horváth Tamásnak és Péter–Szabó 
Mónikának, a Kunfehértói Általános 
Iskoláért Alapítványnak és Fehértó 
Non-profit Kft-nek, akik a munkálatokat 
finanszírozták, a karbantartási felada-
tokat elvégezték. Kunfehértó Önkor-

mányzata 1,2 millió forintot biztosított 
a 9-es terem padozatának cseréjére. A 
tantestület tagjai az iskola környezetét 
tették rendbe, így szép környezet várta 
a visszatérő diákokat. A sportcsarnok 
fűtését továbbra sem sikerült megol-
dani, így azt a tanulók a téli időszakban 
nem tudják majd használni. Új pedagó-
gus is érkezett Törteliné Salac Éva sze-
mélyében, aki néhány éve már óraadó-
ként dolgozott az intézményben.

BECSÖNGETTEK, MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ TANÉV
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Megkezdte az őszi szezont a Kun-
fehértó KSE. A csapat a kupagyőze-
lem után maradt a megye háromban, 
viszont egy erősebb csoportban foly-
tatja a küzdelmeket. Mint Ficsór Béla 
egyesületi elnöktől megtudtuk, új iga-
zolás is történt: Kazi László Tompá-
ról érkezett, ő a középpályát erősíti. 
Új edzője van a csapatnak Rencsár 
József személyében, munkáját Dosz-
pod József segíti. Az Önkormányzat 
támogatásából kék-sárga kapuhálót 
vásárolt az egyesület, valamint új, ki-
váló minőségű gyepszőnyeget kapott 
a kapu előtti terület is. A szezon első 

két mérkőzése a következőképpen 
alakult: Kecel FC II. - Kunfehértó KSE 
0-1 Gsz.: Grácz Roland. Nagyon fon-
tos 3 pontot sikerült szereznünk ide-
genben, a csoport egy nagy esélyesét 
sikerült minimális különbséggel ott-
honában kétvállra fektetnünk! Kunfe-
hértó KSE – Kaskantyúi FSE 4-0 Gsz.: 
Horváth „Rambo” Ákos (3), Délceg 
Dusan (1). Zsinórban a 16. győzel-

münket ünnepelhettük hazai pályán 
Kaskantyú csapata ellen, akik az ered-
mény ellenére igencsak megnehezí-
tették a dolgunkat. A kezdeti nehéz-
ségek után a 2. félidőben átvettük az 
irányítást, és magabiztos, megérde-
melt  győzelmet arattunk!            Írta: 
Bozsóki. V.
AZ ŐSZI FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI 

4. forduló, szeptember 17. szom-
bat 16.00 óra, Kunfehértó–Szank

5. forduló, szeptember 25. vasár-
nap, 16.00 óra, Tázlár–Kunfehértó

6. forduló, október 2. vasárnap 
15.00 óra, Kunfehértó–Császártöltés

7. forduló, október 8. szombat 
15.00 óra, Kiskőrös II.–Kunfehértó

8. forduló, október 16. vasárnap 
14:30, Bócsa–Kunfehértó

9. forduló, október 22. szombat 
14.30, Kunfehértó–Izsák

10. forduló, október 29. szombat 
14.30, Balotaszállás–Kunfehértó

11. forduló, november 5. szombat 
13.30, Kunfehértó–Akasztó FC II.

12. forduló, november 12. szom-
bat 13.30, Tabdi–Kunfehértó

13. forduló, november 19. szom-
bat 13.00, Kunfehértó–Kecel Senior

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. előre tervezett mun-
kálatokat fog végezni október 04-én 08:00 – 16.00 óra kö-
zött Kunfehértón, a IV. körzet 6 – 26, 1 – 97/490 hr.; V. kör-
zet 6 – 8 számokat érintő hálózaton. Ezen időszakokban a 
villamosenergia-szolgáltatás szünetelni fog.

 A berendezéseinket áramszünet ideje alatt is feszült-
ség alatt állónak kell tekinteni! Aggregátor használata kizá-
rólag a Társaságtól előzetesen megkért engedély alapján 
történhet. Amennyiben aggregátort szeretne használni, 
azt az áramszünetet megelőzően legalább 5 nappal elekt-
ronikus levélben a hozzaferesi.iroda@mvmdemaszhalo-
zat.hu e-mail címre be kell jelenteni. A levélnek tartalmaz-
nia kell a felhasználó nevét, telefonszámot, a felhasználási 
hely címét és 10 jegyű azonosítóját.

A település közterületeiről a 
szelektívhulladék-lerakókat 
végleg felszámolta az önkor-
mányzat a korábban kialakult 
illegális szemétlerakatok 
miatt.
A sportcsarnok melletti 
parkolóból, az üdülőterületi 
parkolóból, valamint az Erdei 
térről is elszállították a sze-
lektív hulladékgyűjtő edénye-
ket. – A szerződéssel rendel-
kező kunfehértói lakosok a 
továbbiakban a kiskunhalasi 
hulladékudvarba szállíthat-
ják a hulladékot keddtől 
péntekig, 7 és 16 óra között,  
szombaton pedig 8 órától 
12 óráig. A hulladékgyűjtő 
szigetek helyét továbbra is 
megfigyelik, így aki továbbra 
is szemetet rak le, azt hulla-
dék illegális elhelyezése mi-
att megbírságolják – közölte 
Huszár Zoltán polgármester.

FELSZÁMOLTÁK A SZE-
LEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ 

SZIGETEKET FEHÉRTÓN

KIVÁLÓAN STARTOLT A KUNFEHÉRTÓ KSE

NEM LESZ ÁRAM     



BARBIJOE KONYHÁJA

ALMÁS CSIRKE, MORZSÁS 
BURGONYAPÜRÉVEL

HOZZÁVALÓK
A csirkéhez:
• 8db csirkecomb
• 4db édes alma
• 4db közepes lilahagyma
• 4ek. vaj
• 3dl fehérbor
• kakukkfű, rozmaring, oregánó, 
majoranna
• fokhagyma-granulátum
• só
• bors
• 1db húsleveskocka

A burgonyapüréhez:
• 6 nagyobb szem sárga héjú 
burgonya
• 100g vaj
• 2dl tej
• só, vagy leveskocka
• fűszerek ízlés szerint

A fűszeres morzsához:
• két kisebb szelet száraz kenyér 
(molke kenyeret használtam, de más is 
teljesen jó)
• 4ek vaj
• 1kk só
• 3gerezd fokhagyma
• rozmaring

ELKÉSZÍTÉS

1. Melegítsük elő a sütőt 200 fokra.
2. Fűszerezzük ízlés szerint a csirke-
combokat sóval, borssal, fokhagy-
ma-granulátummal és a zöldfűszerek-
kel, majd tegyük félre, amíg az almát és 
a lilahagymákat megtisztítjuk és negye-
deljük. 
3. Serpenyőben hevítsünk aranybarná-
ra 2evőkanál vajat és a csirkecombokat 
pirítsuk le oldalanként 3-5 percig. 
4. A csirkét szedjük át egy tepsibe, (ha 
sütőbe tehető edényt használtunk a 
pirításhoz, akkor ez a lépés kimarad) 
rendezzük köré az alma- és hagyman-
egyedeket, majd a serpenyőbe tegyük 
bele a maradék, két evőkanál vajat és 
öntsük nyakon a fehérborral. Keverjük 
át (annyi elég neki, amíg a vaj elolvad, 
mert ez idő alatt a keletkezett 
pörzsanyagok is csatlakoznak a bor-
hoz) és öntsük az egészet a csirkére.
5. Fedjük le, tegyük az előmelegített sü-
tőbe 30 percre. 
6. A fél óra elteltével vegyük le róla a 
fedőt és pirítsuk meg pár perc alatt a 
combokat.
7. Miközben a csirke sül a sütőben ké-
szítsük el a burgonyapürét. Ha van be-
vált recepted, nyugodtan használd 

azt, a lényeg a végén a fűszeres morzsa 
lesz. 
8. Főzzük meg sós vízben a megtisztí-
tott, felkockázott burgonyát. Gyakran 
használok hozzá alaplevet, vagy leves-
kockát, mert finomabb lesz.
9. Szűrjük le, adjuk hozzá a vajat, törjük 
át burgonyanyomóval, közben aprán-
ként adjuk hozzá a tejet és fűszerezzük 
ízlés szerint (nálunk a szerecsendió is 
kötelező elem). Tegyük félre. 
10. Két kisebb szelet száraz kenye-
ret tegyünk bele egy konyharuhába 
és csapkodjunk meg sodrófával, vagy 
klopfolóval, amíg morzsásra törik. 
11. Serpenyőben hevítsük fel a vajat, 
adjuk hozzá, a sót, az áttört fokhagy-
mát és a rozmaringot. Pirítsuk illatosra 
(kb. 2 perc), majd tegyük bele a mor-
zsát és kevergessük, pirítsuk ropogós-
ra, aranybarnára.
12. A morzsát csak tálaláskor szórjuk a 
pürére, mert különben visszapuhul.

Jó étvágyat!
Bodó Barbara

Az ősz beköszöntével talán szívesebben kap-
csoljuk be a sütőt, hogy ebédet, vagy vacsorát ké-
szítsünk. Ennél az ételnél a szezonális alapanya-
gok felhasználása mellett fontos tényező az íz és 
a gyorsaság. Csirke, alma, lilahagyma, fehérbor 
és fűszerek szinte mindenkinél megtalálhatóak 
a kamrában. 

Ne várjatok különleges alkalomra, hétköznap 
is le lehet nyűgözni a családot. A fehérbor kivált-
ható almás ciderrel, viszont aki még a főzés mi-
att sem szeretne alkoholhoz nyúlni, az cserélje 
almalére a bort, hiszen abban is vannak jótékony 
savak. 

Muszáj a köretről is ejtenem pár szót. A bur-
gonyapüré lehetne egyszerű is, no de az a ropo-
gós, fokhagymás, vajas morzsa, amivel a végén 
megkoronázzuk. Nem is írok róla többet, a püré 
próbája az evés. A legfontosabb, hogy legalább 
egyszer ki kell próbálni.
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Pályázatot nyert a Vöröskereszt 
helyi csoportja
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Két kocsiból álló motorvonattal ütközött 
egy személyautó a Bács-Kiskun megyei 
Kunfehértó határában, a Kiskunhalasra 
vezető 5412-es út 7-es kilométere kö-
zelében. Heten szörnyethaltak az ütkö-
zés következtében. 
Az autóban kiskunhalasiak utaztak és 
munkába tartottak, amikor a tragédia 
történt. A sofőr egy 21 éves fiatalem-
ber volt, mögötte ült az édesapja és 
az édesanyja is, továbbá még négy is-
merősük, mindannyian a szőlőbe igye-
keztek. A Kecskemétről Bajára tartó 
motorvonat Kiskunhalas felől haladt, 
amikor a személyautó Kunfehértó ha-
tárában, egy andráskereszttel ellátott 

vasúti átjáróban, fékezés nélkül a sze-
relvény elé hajtott. Az autó a vonat alá 
szorult, amely nagyjából 250 méteren 
tolta maga előtt a felismerhetetlenül 
összetört járművet. A mentők nagy 
erőkkel vonultak a helyszínre. A menté-
sirányítás több mentőautót,  rohamko-
csit és három helikoptert is riasztott, de 
hamar kiderült, az autóban utazókon 
már nem lehetett segíteni – mondta el 
Hangai József, az Országos Mentőszol-
gálat Dél-alföldi Regionális Mentőszer-
vezet kommunikációs munkatársa. A 
helyszíni szemle során kiderült, hogy az 
Opel Corsában heten utaztak, öten az 
üléseken, ketten pedig a csomagtartó-

ban. A borzalmas erejű ütközést senki 
nem élte túl. A vonaton 12-en utaztak. 
A jegykezelő és az utasok nem sérültek 
meg, viszont a mozdonyvezetőt hely-
színi ellátás után, agyrázkódás gyanú-
jával, stabil állapotban a kiskunhalasi 
kórházba szállították a mentők. A mű-
szaki mentést a kiskunhalasi hivatásos 
tűzoltók végezték, akik az elhunytakat 
feszítővágóval szabadították ki a ron-
csok közül. A  tragikus baleset pontos 
körülményeit a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság Közlekedésren-
dészeti Osztálya szakértő bevonásával 
vizsgálja.              Forrás: delalfoldinfo.hu

BORZALMAS 
TRAGÉDIA: 
VONAT ÉS AUTÓ 
ÜTKÖZÖTT 
KUNFEHÉRTÓ 
HATÁRÁBAN

A Magyar Vöröskereszt minden évben kiírja Kenedi 
Alap című pályázatát. 

Kenedi Tibor örökhagyóként 33,4 millió Ft-ot adomá-
nyozott azzal céllal, hogy a rászoruló, hátrányos hely-
zetű gyermekeket támogasson. A pályázatot három té-
makörben írja ki a Magyar Vöröskereszt: integrált nyári 
táborok szervezése, a Vöröskereszt alap, illetve mozgal-
mi tevékenységekhez kötött gyermeknap megvalósítá-
sa és olyan segélyakciók szervezése, mely a Vöröske-
reszt látókörébe kerülő hátrányos helyzetű gyermekek 
segélyezésére irányul. 

A nyertes pályázat összege 50 000 Ft, amit a helyi 
csoport kiegészített még 100 000 forinttal, így idén is 
150 000 Ft-ot tudtak tanszerekre költeni. 50 gyermek 
kapott iskolakezdési tanszer támogatást. 

2022. augusztus 29-én, a Kunfehértói Közösségi 
Színtér és Könyvtár emeleti termében Kovács Mária, 
a csoport elnöke köszöntötte a programon résztvevő 

gyerekeket, szülőket, nagyszülőket, testvéreket. A rö-
vid köszöntők után Kovács Mária, Törteli Anita, Faddi 
Ferencné, Majer Istvánné és Halász Éva önkéntesek 
közreműködésével kiosztásra kerültek az ajándékcso-
magok. 

A gyerekek örömmel fogadták a tanszereket. Az ün-
nepség vendéglátással folytatódott. A sütizés és üdítő-
zés után a gyerekek  könyvjelzőt készítettek. Játék és 
beszélgetések után jókedvűen köszöntek el a vendégek 
az önkéntesektől és egymástól is. 

A mentők nagy erőkkel vo-
nultak a helyszínre, három 
helikoptert is riasztottak, de 
az autóban utazó hét embe-
ren már nem tudtak segíteni, 
mindannyian   a helyszínen 
életüket vesztették.
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AZ ALLERGIÁRÓL KAPTAK 
ÁTFOGÓ OKTATÁST 
A PEDAGÓGUSOK 

Korunk egyik népbetegsége az 
allergia, amely nagy számban a 
kisgyerekek között szedi az áldo-
zatait. Körülbelül 20 százalékuk 
érintett valamilyen mértékben, 
közülük 7-8 százalékuk súlyos, 
életveszélyes reakció kockázatával 
(anafilaxia) élnek együtt. Sok eset-
ben olyan tünetekkel találkoznak 
a szülők és a pedagógusok, ame-
lyek nem feltétlen allergiára utal-
nak, így nehéz felismerni, mekkora 
a baj. Ők a megfelelő felügyelet, 
szabályok és eszközök nélkül, még 
a játszótérre sem mehetnek ki. Egy 
tragikus haláleset indította arra a 
Kunfehértói Mosolyvár Óvoda ve-
zetőjét, hogy a helyi intézmények 
pedagógusai megfelelő tájékoz-

tatást és oktatást kapjanak a té-
mában, és a közvetlen életveszély 
elhárítására szolgáló tudást elsa-
játítsák. Angyalné Maróti Tímeával 
beszélgettünk.

– Egy budapesti óvodában mogyo-
rószármazékot tartalmazó szülinapi 
tortából evett egy kisfiú, aki szinte 
perceken belül belehalt az allergiás 
rohamba. Neki ez az első és az utolsó 
rohama is volt. Sem az iskola, sem a 
pedagógusok nem voltak felkészülve 
az ilyen esetekre. Mivel nem kapott 
szinte azonnal szakszerű ellátást, 
már nem tudták megmenteni az éle-
tét. Egy óvodában is történt hasonló 
eset, ott viszont fel voltak készítve 
a dolgozók, ott meg is menekült a 
gyerkőc. Igazából ez indított el azon 
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lyeket talán a szülők vagy mi sem  
veszünk észre. A közintézményben, 
óvodában, iskolában tartott felméré-
sek szerint a gyerekek 20 százaléka 
érintett valamilyen formában és mér-
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pedig súlyos allergiában szenved, ami 
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A helyi bölcsődében is volt erre 
példa. Hívtak a gondozó nénik, hogy 
alvásból ébredt a gyerek és teli van ki-
ütéssel. Kiderült, hogy szúnyogcsípés 
miatt kiütésekkel lett tele a kis feje, 
mindene a picinek. 

A GYERMEKEK 20 SZÁZALÉKA ÉRINTETT VALAMI-
LYEN MÉRTÉKBEN AZ ALLERGIÁVAL, KÖZÜLÜK 7-8 
SZÁZALÉKUK SÚLYOS, ÉLETVESZÉLYES REAKCIÓ KOC-
KÁZATÁVAL (ANAFILAXIA) ÉLNEK EGYÜTT. SOK ESET-
BEN OLYAN TÜNETEKKEL TALÁLKOZNAK A SZÜLŐK 
ÉS A PEDAGÓGUSOK, AMELYEK NEM FELTÉTLEN AL-
LERGIÁRA UTALNAK, ÍGY NEHÉZ FELISMERNI, MEK-
KORA A BAJ. ŐK A MEGFELELŐ FELÜGYELET, SZABÁ-
LYOK ÉS ESZKÖZÖK NÉLKÜL, MÉG A JÁTSZÓTÉRRE 
SEM MEHETNEK KI.
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Később az óvodánkban is volt a 
nyári ügyelet alatt hasonló eset, ott 
kiderült, hogy a tej okozta az allergi-
át, merthogy tejbegríz volt az ebéd. 
Előtte nem voltak ilyen panaszai a 
kicsinek. Szóval azt gondolom, hogy 
pedagógusként is, meg nyilván szü-
lőként is, nagyon nagy felelősségünk 
van abban, hogy az allergiabarát kör-
nyezetet megteremtsük a környeze-
tünkben. 

Ez konkrétan mit jelent, milyen 
intézkedéseket kellett meghozni 
az intézménynek?

– Régi szokás nálunk, hogyha va-
lakinek szülinapja van, azt tortával, 
süteménnyel, egy kis rágcsával is 
megünnepeljük, amiket a szülők hoz-
tak be. Ezt például szeptember else-
jével megszüntettük. Ez persze nem 
azt jelenti, hogy nem lesz ünnep, csak 
a torta változott meg: azt kizárólag 
gyümölcsből, itt helyben készítjük el. 
Tehát semmiféle rágcsát, se ropit se 
kekszet, semmi ilyesmit nem fogad 
be az intézmény, csak és kizárólag 
gyümölcsöt, amiből a dadus nénik 
nagyon szép tortát készítenek.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a 
pedagógusok megfelelő tudás birto-
kában legyenek az allergiával, anafi-
laxiás rohammal kapcsolatban. Ezért 
meghívtunk egy, speciálisan a témá-
val foglalkozó egyesületet, akik több 
előadáson és gyakorlati oktatáson ke-
resztül átadták nekünk azt a tudást, 
amire szükségünk van. Rengeteg 

hasznos információval gazdagodtunk 
és megtanultuk az életmentő injekci-
ós toll helyes használatát is. 

A képzésen rész vettek az óvo-
dánkban dolgozó óvónénik, a dajkák, 
a bölcsődéből a gondozó nénik, a 
kisgyermekgondozó nevelő, a Kunfe-
hértói Általános Iskola pedagógusai, 
valamint a  Kiskunhalasi Napsugár 
Óvodák összes óvodájából itt vol-
tak a pedagógusok és a dajka né-
nik is. 

Jelenleg az életmentő injekci-
ós toll szakszerű használata az 
egyetlen, ami azonnali segítsé-
get nyújt a betegnek? 

– Igen, nincsen más lehetőség. 

Be kell adni és azonnal értesíteni 
kell a mentőket. Megfelelő tudás-
sal kell rendelkeznünk az eszköz  
használatával kapcsolatban is, 
hogy ha baj van és kivesszük a 
dobozból, ne akkor kezdjük el ott 
olvasgatni, hogy most ezt hogy is 
kell használni, hanem megfelelő 
magabiztossággal alkalmazzuk. 
Ezt szolgálta a pedagógusok kép-
zése.

Fontosnak tartom azt is elmon-
dani, hogy az oktatás költségeit 
és a helyi intézményekbe kikerült 
két-két injekciós tollat is Kunfehér-
tó Önkormányzata finanszírozta.
                          Írta: Juhász D. Géza

“MEGFELELŐ TUDÁSSAL 

KELL RENDELKEZNÜNK AZ 

ESZKÖZ  HASZNÁLATÁVAL 

KAPCSOLATBAN IS, HOGY 

HA BAJ VAN ÉS KIVESSZÜK 

A DOBOZBÓL, NE AKKOR 

KEZDJÜK EL OTT OLVAS-

GATNI, HOGY MOST EZT 

HOGY IS KELL HASZNÁLNI, 

HANEM MEGFELELŐ MA-

GABIZTOSSÁGGAL TUDJUK 

ALKALMAZNI.”
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Tizenkettedik alkalommal volt a 
házigazdája a Bács-Kiskun Megyei Va-
dász- és Horgásznapnak a hetvenedik 
születésnapját ünneplő Kunfehértó.

A 29. alkalommal megrendezett 
ünnepnap egy elejtett gímszarvasbi-
ka behozatalával kezdődött, miköz-
ben a Bács-Kiskun Megyei Vadászok 
zászlajával is tisztelegtek a vadaknak.

A feldíszített színpad előtt három 
gímszarvasbikát ravataloztak fel, me-
lyeket a sükösdi Kékhegyi Vadásztár-
saság, a Nemesnádudvari Nimród Va-
dásztársaság és a kunfehértói Fejértó 
Vadásztársaság területén ejtettek el.

Az egybegyűlteket köszöntötte 
Koczka Zoltán, az Országos Magyar 
Vadászkamara Bács-Kiskun Megyei 
Területi Szervezete és a Bács-Kiskun 
Megyei Vadászszövetség elnöke, aki 
többek között hangsúlyozta, hogy eb-
ben a feje tetejére állt világban, az idei 
aszály az embert és állatot is megvi-
selte, de ez a nap nem a panaszko-
dásé, hanem az ünneplésé. Kovács 
Sándor, az Országos Magyar Vadász-

kamara alelnöke az üdvözlő beszéde 
során arra is biztatta a vadászokat, 
hogy éljenek a pályázati lehetőségek-
kel. 

Huszár Zoltán, a házigazda tele-
pülés polgármestere örömét fejezte 
ki, hogy megint otthont adhatnak a 
rendezvénynek, ami szinte „hazajár” 

Kunfehértóra. Az ünnepség Szent 
Hubertus misével folytatódott, amit 
Mészáros István prépost-kanonok és 
Szűcs Tibor kanonok mutattak be. A 
vadászkitüntetések átadása után fo-
gadalmat tettek a megye új vadászai, 
majd a megyei lőverseny díjait vehet-
ték át a vadászok.       Forrás: baon.hu

KUNFEHÉRTÓRA LÁTOGATTAK 
A MEGYE VADÁSZAI
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Egy boldog pár életében fontosak a házassági évfordulók, szívesen em-
lékeznek a napra, amikor összekötötték életüket és elindultak a közös célok 
megvalósítása felé. 

Kazinczi János és kedves felesége életében ez egy szép nyári napon, 1958. 
július 19-én volt Kunfehértón. Egy házasság fenntartása bizony mindenna-
pos, kemény munkát igényel, ami hosszú távon próbára teszi a legerősebb 
kapcsolatokat is. Juliska néni (82) és Jani bácsi (84) szerelme kiállta az idő pró-
báját, és megerősödött az évek során. Nagy ajándékot kaptak az élettől azzal, 
hogy a 64. házassági évfordulójukat is megünnepelhetik. Ennyi együtt töltött 
év hosszú idő, amiben minden bizonnyal volt szomorúság is a számtalan bol-
dog nap mellett.

Sok boldogságot, és még sok együtt töltött szép évet kíván:
A szerető Család

Kunfehértó vezetése köszönti a 80 évnél idősebb helyi lakosokat, 
születésnapjuk alkalmából! 

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk, a múlt hónapban születetteknek!       

Greksa Józsefet
a Petőfi utca 83-ban, aki

augusztus 6-án ünnepelte 85.

Czagány Mákos Lajosnét
a Petőfi utca 4-ben, aki 

augusztus 4-én ünnepelte 87.

Fejes Pongrácnét
a Vasút sor 2-ben, aki

augusztus 7-én ünnepelte 80.

Hertle Oskart
a Strand utca 4-ben, aki

augusztus 15-én ünnepelte 82.

Hertle Helenet
a Strand utca 4-ben, aki

augusztus 15-én ünnepelte 84.

Horváth Károlyt
a Rákóczi utca 13-ban, aki

augusztus 23-án ünnepelte 82.

Grósz Lászlónét
a Bem utca 6-ban, aki

augusztus 28-án ünnepelte 88.

Kazinczi Jánosnét
a Bem utca 8-ban, aki 

augusztus 26-án ünnepelte 82.

Ádám Mihály Lajost
a Kossuth utca 43-ban, aki

augusztus 5-én ünnepelte 81.

Tallér Balázst
a Kölcsey utca 6-ban, aki

augusztus 24-én ünnepelte 84.

Farkas Ferenc Józsefnét
a Kossuth utca 15-ben, aki

augusztus 27-én ünnepelte 82.
 

Balázs Istvánt
a Fejértó utca 3-ban, aki

augusztus 26-án ünnepelte 90.

születésnapját!     

Köszöntjük

“ÖREGEDJÜNK MEG EGYÜTT, A SORS BÁRMIT IS RENDEL. 
ÍGY ÁLLUNK ELÉBE MI, KETTEN, EGY SZERELEMMEL. “

                                                                               /JOHN LENNON/



10
10



11

11




