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A BAON.HU BESZÁMOLÓJA. 

Szüreti felvonulással és egész na-
pos vigassággal ünnepelték a betaka-
rítási időszak lezárását a kunfehértói-
ak a szombaton. Az Erdei téren egész 
napos programok, szőlőpréselés és 
finom must, kirakodóvásár, csősz-és 
mezőgazdasági gépkiállítás, termény-
bemutató, valamint jótékonysági pa-
lacsintavásár várta az érdeklődőket.   
Kunfehértón is szép hagyomány, 
hogy a betakarítás időszakát egész 
napos vigassággal zárják, az előké-
születek azonban már hetekkel ko-

rábban elkezdődtek azzal, hogy ötle-
tes csőszfigurák lepték el a település 
utcáit a szüreti napon kihirdetett cső-
szversenyre. 

Szombat délelőtt az Erdei téren le-
hetett nevezni a szüreti futóverseny-
re, a közös bemelegítés után több 
korosztályban rajtoltak el a futók, 
dél előtt nem sokkal hirdették ki az 
eredményeket. A futóverseny ideje 
alatt is egymást követték a fellépők a 
színpadon, az érdeklődők láthatták a 
Mélykúti Vadvirág Néptánccsoportot, 
akiket többször is visszatapsoltak, a 
Halas Fitness Egyesület tagjait, akik 

akrobatikus tánccal kápráztatták el a 
közönséget. 

Ebéd után az eső szólt közbe, ezért 
némi csúszással indult el a szüre-
ti menet, feldíszített traktorokkal és 
mezőgazdasági gépekkel vonultak fel, 
a lányok és asszonyok is járgányra ül-
tek, a férfiakat meghazudtoló rutinnal 
vezették a gépmatuzsálemeket. 

Eközben a színpadon a Dami 
Nagybaracskai Ifjúsági Táncegyüttes 
szórakoztatta az Erdei téren lévőket, 
majd őket követte a Jászszentlász-
lói Hangász Együttes, az Érsekhalmi 
Népdalkör. 

Miután a szüreti menet megérke-
zett az Erdei térre, a Kunfehértói Mo-
solyvár Óvoda nagycsoportosainak 
műsora kezdődött el a színpadon, 
majd Posztobányi László író, zenész 
és dalszerző önálló műsora követke-
zett. 

Este a település sportcsarnokában 
a Kunfehértói Általános Iskoláért Ala-
pítvány szervezésében tartottak szü-
reti bált, ahol a vacsora kakas- és bir-
kapörkölt volt. Az iskola néptáncosai 
adtak műsort, majd a bál további 
részében a Lagzisokk zenekar gon-
doskodott a talpalávalóról. A szüreti 
bálra gyűjtött adományokból befolyt 
pénzt az iskola kapja meg. 
Forrás: baon.hu 
Képek: Juhász D. Gergő

KUNFEHÉRTÓI SZÜRETI NAP
ILYEN VOLT AZ ŐSZ LEGSZEBB ÜNNEPE
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BARBIJOE KONYHÁJA

IGAZI ŐSZI CSEMEGE:
 TÖNKÖLYÖS SÜTŐTÖKPITE

HOZZÁVALÓK
a tésztához:
• 250g tönkölyliszt
• 75g vaj
• 1tk sütőpor 
• 1 közepes tojássárgája
• 50g cukor
• 1dl hideg víz (kb.)
• 1 csipet só

a sütőtök réteghez:
• 500g sült sütőtök pép
• 3 tojás
• 1dl tejszín
• 3 evőkanál méz
• 1/2teáskanál szerecsendió

a pite tetejére
• dió
• barna cukor 

ELKÉSZÍTÉS

1. Vágjuk fel, majd süssük meg a 
tököt. Miután kihűlt kaparjuk ki a belse-
jét és pürésítsük. 
2. Keverjük össze a tészta hoz-
závalóit, a cukrot ízlés szerint, a vizet 
pedig fokozatosan adagolva, mert nem 
biztos, hogy mindet felveszi. Gyúrjuk 
össze, a pitetésztát nem kell „agyon-
gyúrni” éppen elég, ha összeállt. Lég-
mentesen fedjük le és a hűtőben pi-
hentessük egy órát.
3. Egy tálban enyhén felverjük a 
tojást, hozzáadjuk a tejszínt, a mézet, 
a sütőtökpépet, az őrölt szerecsendiót 
és az egészet jól összekeverjük.
4. Kivajazunk egy piteformát, 
3-5mm vastagra kinyújtjuk a tésztát és 
a formába igazgatjuk, villával szurkáljuk 
meg az alját, majd mehet is a hűtőbe 
egy fél órás pihenőre. 

5. Közben melegítsük elő a sütőt 
180° fokra.
6. A lehűlt pitetésztát takarjuk le 
sütőpapírral, és töltsük meg a sütősúly-
lyal a     vaksütéshez (én babot haszná-
lok).
7. Süssük 10-15 percig, majd a 
papírral együtt távolítsuk el a sütősúlyt, 
és süssük további 10 percig.
8. A tésztakészítésnél megma-
radt tojásfehérjével kenjük ki a pite 
belsejét, kanalazzuk bele a tölteléket 
és süssük kb. 20 percig, vagyis amíg a 
tökös réteg megszilárdul. 
9. Tálaláshoz szórjunk a tetejére 
kevés barna cukrot és darabolt diót.

Jó étvágyat!
Bodó Barbara
  

Abban szerintem sokan egyetértünk, hogy a 
sütőtökös pite kitűnő őszi desszert. Hogy ez le-
het egészségesebb is? 

Emeljük a tétet és használjunk a kedvelt sütő-
tök mellé picit fittebb hozzávalókat, mint például 
a tönkölyliszt és a méz. Higgyétek el ezekkel is 
lehet finom süteményt „varázsolni ”és kevesebb 
lelkifurdalással nassolni. 

A krémben megbújó őrölt szerecsendió és a 
tetejére kerülő barna cukros aprított dió megko-
ronázza az egyébként szerénynek tűnő édessé-
get. 

A pite tésztája bármilyen más töltelékkel is 
tölthető, mint ahogyan a tökös réteget is fo-
gyaszthatjátok püré formájában, mondjuk a 
vasárnapi sült mellé. Természetesen ebben az 
esetben a tojást hagyjátok ki belőle. 

A kivehető aljú piteforma nem előírás, de 
megkönnyíti az életünket.
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Kirabolt egy családot a körözött férfi, Kunfehértón kapták el a rendőrök

5

Eddig tisztázatlan okból egymásba 
rohant hét személyautó az 5412-es 
úton Kunfehértó és Kiskunhalas között.

Egy balkanyar előtt három Kiskun-
halas irányába közlekedő autó ütkö-
zött egymásnak a vizes, csúszós úton. 
Nagyjából 150 méterre mögöttük, egy a 
baleset miatt lassító autóba további há-
rom személykocsi csapódott bele, így 
összesen 7 autó érintett a balesetben. 
Az úton 30-40 méter hosszan nagy olaj-
foltok voltak, akár az is közrejátszhatott 
abban, hogy az autók összecsúsztak. 
Szerencsére a baleset során személyi 

sérülés nem történt, de több jármű is 
erősen roncsolódott, így az anyagi kár 
több millió forintra rúg. A rendőri intéz-
kedés és a műszaki mentés ideje alatt 
félpályás útzár volt érvényben az érin-
tett útszakaszon. A balesetben érin-
tett személy elmondása szerint, egy 
szemből érkező kisbusz a kanyarban 
kamiont előzött, ezért fékezett nagyot 
a legelöl haladó, Kiskunhalas irányába 
tartó Nissan. A vizes, olajfoltos aszfal-
ton a mögötte haladók már nem tudtak 
megállni és hátulról belecsúsztak. Úgy 
tudjuk, a kisbusz nem is lassított, ha-

nem továbbhajtott és elhagyta a hely-
színt. Ugyanebben a kanyarban tavaly 
is történt baleset. Akkor egy bajai fia-
talember a Kiskunhalason frissen vásá-
rolt személyautójával tartott hazafelé, 
amikor nagy sebességgel a kanyar előtt 
közvetlenül előzésbe kezdett. Azonban 
a manővert már nem tudta befejezni 
és a szemből érkező kamionnak ütkö-
zött, majd az árokba csapódott. Az autó 
gyakorlatilag hosszában kettészakadt, a 
fiatalember azonban csodával határos 
módon kisebb sérülésekkel megúszta 
a brutális ütközést.  Forrás: Délalföldinfo

HÉT AUTÓ 
CSÚSZOTT 
EGYMÁSBA 
A VIZES ÚTON 
KUNFEHÉRTÓ 
HATÁRÁBAN

Egy kiskunhalasi férfi tett bejelen-
tést a rendőrségen, aki elmondta, 
hogy egyik éjjel kirabolta egy isme-
retlen, aki az épületbe egy véletle-
nül nyitva hagyott ajtón keresztül 
jutott be. 

A házban lakók már aludtak, ami-
kor a családfő zajra ébredt. Körbe 
járta a házat, és a nappaliban egy 
idegent talált, aki éppen a dolgaik 
között kutat. A tulajdonos elállta a 
hívatlan látogató útját, és kérdőre 
akarta vonni, mire a rabló felé ütött. 
Ekkor dulakodni kezdtek, végül a 
tettes elmenekült. Nem üres kézzel 
távozott, magával vitt egy karórát. 
A nyomozók a kapott információk 
alapján azonnal megkezdték az is-
meretlen tettes felkutatását. Ebben 

nagy segítségükre volt a pontos, 
személyleírás, de valójában nagy 
szerencse is kellett a beazonosítás-
hoz. A nyomozók a térfigyelő kame-
rák felvételein megtalálták a feltéte-
lezett tettest, azonban ismeretlen 
volt számukra. A kamerafelvételt 
megküldték a bűnügyi és a köz-
rendvédelmi állománynak is, és ek-
kor érte meglepetés a zsarukat: egy 
járőrpár jelentkezett, akik elmond-
ták, hogy éppen előállítanak egy 60 
éves debreceni férfit, aki kísértetie-
sen hasonlít a felvételeken látható 
elkövetőre. A rendőrök ekkor már 
gyorsan összerakták a történetet: a 
rablónak forró lehetett a lába alatt 
a talaj Debrecenben, mert ellene 
a rendőrség körözést adott ki. Kis-

kunhalasra alkalmi munkásként ér-
kezett, de kevesellte a bérét, ezért 
bűnös módon próbálta azt kiegé-
szíteni. A rablás után Kunfehértóra 
ment, és az ottani állomáson várta 
a vonatot, amikor a járőrök igazol-
tatták – és mivel körözés alatt állt, 
előállították. Közben már fehértóiak 
is értesítették a helyi körzeti meg-
bízottat, hogy egy ismeretlen sze-
mély a faluban járkál és udvarokba 
nézeget be. A Kiskunhalasi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztályának a 
munkatársai a férfit rablás bűntett 
elkövetésének megalapozott gya-
núja miatt kihallgatták és őrizetbe 
vették. A nyomozók előterjesztést 
tesznek a gyanúsított letartóztatá-
sának indítványozására.     police.hu

Az úttesten nagyjából 
30-40 méter hosszan 
nagy olajfoltok voltak, 
akár az is közrejátsz-
hatott abban, hogy az 
autók összecsúsztak.
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TOVÁBB MENETEL
A KUNFEHÉRTÓ
STABILAN ELSŐ 
A TABELLÁN A KSE 

A 4. fordulóban a Szank OBSE 
csapatát fogadtuk ahol a mi fiainkat 
tartották esélyesebbnek és ők nem 
is hazudtolták meg a várakozásokat! 
Már a mérkőzés elején a 8. percben 
vezetést szereztünk és ezután nem 
is volt megállás! Az első félidőben 
elsöprő játékot bemutatva 6-0-ás ál-
lásnál vonultunk pihenőre, majd a 

második félidőben újabb 3 találatot 
szereztünk amivel fölényes 9-0-ás 
győzelmet arattunk! 

Az 5. fordulóban idegenben lép-
tünk pályára Tázlári FC vendégeként. 
Itt is csak a győzelem volt elfogadható 
eredmény és újfent nem okoztak a 
srácok csalódást azoknak a szurko-
lóknak, akik elkísérték a csapatot! 0-3 

félidei állás után 1-8-as végeredmény 
született, többek között Grácz László 
Gergő élete első mesterhármasának 
köszönhetően! 

A mérkőzésen Rencsár József tá-
vollétében Grácz Roland dirigálta a 
csapatot, amire még szintén nem volt 
példa ez idáig! Sajnos egy vezéráldo-
zatot is követelt a találkozó Komlós 
Dávid sajnálatos sérülést szenvedett 
őt mentővel szállították kórházba, 
majd később meg is műtötték. Dávid 
most lábadozik, neki mielőbbi felépü-
lést kívánunk és várjuk vissza a pályá-
ra! 

Két bajnoki mérkőzés között még 
várt egy hatalmas feladat a srácokra, 
ugyanis hétközi kupameccsen nem 
kisebb feladatot kaptak, mint az óriási 
múlttal rendelkező Akasztó FC  (me-
gye 1) első számú csapatával kellett 
megmérkőzniük! Bár az Elnökünk 
mindig mindenki ellen győzni akar, itt 
azért még ő is tudta, hogy nem mi va-
gyunk az esélyesek. 

A REMEK AUGUSZTUSI SZE-
REPLÉS UTÁN SZEPTEMBERBEN 
IS FOLYTATTA KIVÁLÓ TELJESÍT-
MÉNYÉT A KUNFEHÉRTÓI LAB-
DARÚGÓ CSAPAT. A MEGYEI 
HARMADOSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG  
KÖZÉP CSOPORTJÁBAN TOVÁBB-
RA IS MEGÁLLÍTHATATLAN A KSE. 
A GÁRDA NAGYON LELKES, SZE-
RETNÉK EBBEN AZ ELŐZŐNÉL JÓ-
VAL ERŐSEBB CSOPORTBAN IS A 
LEGJOBBAT KIHOZNI MAGUKBÓL. 
AZ EDDIGI TELJESÍTMÉNY PEDIG 
HIBÁTLAN, TOVÁBBRA IS ELSŐK A 
TABELLÁN.
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  Hiába a két osztály különbség ez a 
pályán nem látszott, a csapat felvet-
te a kesztyűt és igencsak meg is szo-
rongatta az akasztói gárdát!  Az első 
félidőben egy igen izgalmas 45 perc 
után a vendégek vezettek minimális 
1-0-ás különbséggel. 
A második félidőt mi kezdtük jobban a 
60. percben Hajdu Hunor egyenlített 
egy nagyszerű találattal! De ezzel csak 
felpiszkáltuk az alvó oroszlánt a ven-
dégek jobban bírták erővel a meccs 
hajráját és újabb két gólt szereztek, 
aminek köszönhetően a vendég csa-
pat megérdemelten jutott tovább a 
következő kupafordulóba. Végered-
mény 1-3. 
Még a lábakban volt a szerdai ku-
pameccs, de már hétvégén újra baj-
noki mérkőzésen kellett helytállni! 
Császártöltés csapata volt a vendég 
a 6. fordulóban. Hiába szereztünk ve-
zetést, a 4. percben az ellenfél szinte 
rögtön válaszolni tudott rá, ekkor egy 
kis zavar támadt, de sikerült össze-

szednie magát a csapatnak és végül 
is 4-1-es vezetéssel fordultunk rá a 
második félidőre. A sorozatos, sajná-
latos sérülések miatt a 2. félidőben 3 
darab kényszerű cserét is elkönyvel-
tünk, így végül az edzőnk Rencsár Jó-

zsef és segédedzőnk Doszpod József 
is a pályán találta magát és kettejük 
összjátékából született meg a mér-
kőzés végeredménye, ami végül így is 
magabiztos 7-2 lett.                        
Írta: Bozsóki Viktor



7

  Hiába a két osztály különbség ez a 
pályán nem látszott, a csapat felvet-
te a kesztyűt és igencsak meg is szo-
rongatta az akasztói gárdát!  Az első 
félidőben egy igen izgalmas 45 perc 
után a vendégek vezettek minimális 
1-0-ás különbséggel. 
A második félidőt mi kezdtük jobban a 
60. percben Hajdu Hunor egyenlített 
egy nagyszerű találattal! De ezzel csak 
felpiszkáltuk az alvó oroszlánt a ven-
dégek jobban bírták erővel a meccs 
hajráját és újabb két gólt szereztek, 
aminek köszönhetően a vendég csa-
pat megérdemelten jutott tovább a 
következő kupafordulóba. Végered-
mény 1-3. 
Még a lábakban volt a szerdai ku-
pameccs, de már hétvégén újra baj-
noki mérkőzésen kellett helytállni! 
Császártöltés csapata volt a vendég 
a 6. fordulóban. Hiába szereztünk ve-
zetést, a 4. percben az ellenfél szinte 
rögtön válaszolni tudott rá, ekkor egy 
kis zavar támadt, de sikerült össze-

szednie magát a csapatnak és végül 
is 4-1-es vezetéssel fordultunk rá a 
második félidőre. A sorozatos, sajná-
latos sérülések miatt a 2. félidőben 3 
darab kényszerű cserét is elkönyvel-
tünk, így végül az edzőnk Rencsár Jó-

zsef és segédedzőnk Doszpod József 
is a pályán találta magát és kettejük 
összjátékából született meg a mér-
kőzés végeredménye, ami végül így is 
magabiztos 7-2 lett.                        
Írta: Bozsóki Viktor



8

Idén sem maradhatott el a már ha-
gyományos Catch & Filézz – Feeder 
kupa & Halászléfőző Verseny. Most 
22 csapat nevezett, így a szurkolókkal, 
családtagokkal, barátokkal együtt kö-
zel ötszáz fő népesítette be a tópar-
tot. A hangulat és az időjárás is remek 
volt. A versenyt Ludmány Gyula , Lud-
mány Csaba és Szabó Gyula nyerte 
meg, második helyen Grácz Roland, 
Ficsór Richárd, és Kasziba Sándor 

végzett, a dobogó harmadik fokára 
Grácz László, Szarvas Zoltán és Grácz 
Lászlóné állhatott fel.

Az összfogás 252 kg volt, ami ará-
nyaiban több volt, mint a tavalyi, hi-
szen akkor 29 csapat produkált ha-
sonló eredményt. A legnagyobb halat 
(5.7kg) Grácz Roland fogta.

A halászlé főző versenyen Harnóczi 
Sándor alpolgármester, Soós Dezső 
mesterszakács és Terner Béla alkotta  

zsűri bíráskodott. Fel volt adva a lec-
ke, remek halászlevek készültek idén 
is, így nem volt könnyű a választás.

A nagybográcsban Vas László fő-
zött egy igazán remek halászlevet. El-
lenőriztem, hibátlan volt. 

A szponzoroknak köszönhetően 
rengeteg felajánlás érkezett, így az 
eredményhirdetés után megtartott 
tombolán értékes nyeremények talál-
tak gazdára.                  Juhász D. Géza

NAGYSZABÁSÚ HORGÁSZVERSENYT RENDEZTEK 
KUNFEHÉRTÓN
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90. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE 
BALÁZS ISTVÁN
Még sok boldog születésnapot, szép éveket és jó egészséget kíván a 
település nevében Huszár Zoltán polgármester. 

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

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

Czifra Józsefnét
a Kinizsi utca 10-ben, aki

szeptember 10-én ünnepelte 90.

Kecskés Antalnét
a Jókai utca 45-ben, aki 

szeptember 9-én ünnepelte 91.

Jónás Vencelt
az Arany János utca 10-ben, aki
szeptember 11-én ünnepelte 90.

születésnapját!     

Köszöntjük

Orbán Károly Mihályt
a Herman Ottó út 16-ban, aki
szeptember 29-én ünnepelte 94.

       
Csatári Sándornét

az Ady Endre utca 12-ben, aki 
szeptember 20-án ünnepelte 92.

Horváth Imrét
a Rákóczi utca 54-ben, aki

szeptember 24-én ünnepelte 81.

Kiss Zsigmond Istvánt
a Rákóczi utca 20-ban, aki

szeptember 9-én ünnepelte 82.
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TOVÁBBTANULÁSI TÁJÉKOZTATÓ 
VOLT AZ ISKOLÁBAN 

Szeptember 15-én a KSZC Vári Szabó István Szakképző 
Iskola és Kollégium gyakorlati oktatatásvezetője, Huszárné 
Sztrinkó Annamária látogatott el a Kunfehértói Általános 
Iskolába. A tanárnő részletes tájékoztatót tartott a 7. és 
8. osztályos tanulók szüleinek a Szakképző Iskola képzési 
palettájáról, a szakképzésről, a technikusképzésről és az 
ösztöndíjrendszerről is. Az érdeklődő szülők sok kérdésre 
kaphattak választ az előadótól, aki ígéretet tett arra, hogy 
novemberben a pályaválasztási szülői értekezleten is kép-
viselteti magát az intézmény.  A fehértói végzős diákoknak 
pedig osztályfőnöki óra keretében a meghívott váris diá-
kok mesélnek majd az iskolájukról, az ottani életről.
Forrás: Kunfehértói Általános Iskola

NYÍLÁSZÁRÓCSERÉK AZ ÖNKOR-
MÁNYZATI INGATLANOKON

Nagyon időszerű volt már a Gondozási Központ és a 
gyógyszertár nyílászáróinak cseréje - nyilatkozta lapunknak 
Huszár Zoltán. A polgármester elmondta, megpróbálták 
pályázatból megoldani a cserét, de nem sikerült forrást 
szerezni, így az önkormányzat saját keretből végeztette a 
munkálatokat, amely 2,5 millió forintba került. 

VILÁGÍTÁSTECHNIKAI 
FEJLESZTÉS AZ ÓVODÁBAN

Korszerű, új lámpatesteket és villanykapcsolókat sze-
reltek fel a Kunfehértói Mosolyár Óvodában - közölte la-
punkkal Angyalné Maróti Tímea intézményvezető. Az új 
világítótestek amellett, hogy több fényt is biztosítanak a 
helységekben, energiatakarékosak is, így az óvoda spórol-
ni tud a villannyal is. A 2,7 millió forintos beruházást az 
önkormányzat saját forrásból finanszírozta. A kivitelező a 
Kiss Electric Team  Kft. volt. 

PETŐFI EMLÉKÉV PROGRAMJÁN 
JÁRTAK A FEHÉRTÓI DIÁKOK

A Kunfehértói Általános Iskola 5. és 6. osztályosai szep-
tember 28-án Kecskemétre látogattak a Cifrapalotába, ahol 
egy színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettek 
részt. A programon Petőfi verseivel ismerkedhettek meg egy 
másik szemszögből, ami segített nekik a versek feldolgozásá-
nak megértésében. Először egy kirakót kaptak kézhez, majd 
betűelemekből csoportonként összeállították a versek címe-
it.  Helyt kapott az Anyám tyúkja, Nemzeti dal, Erdőben, Arany 
Lacinak, A gólya és az Itt van az ősz, itt van újra című igen 
kedves költemény is. Ezután a korábban kikészített múzeumi 
tárgyakból kiállítást rendeztek be, majd illusztrációt készítet-
tek a versekhez.  Csanádi Anikó


