
KALAUZ

MUTATJUK A RETRO
MAJÁLIS TELJES

PROGRAMJÁT!

Kunfehértói
XXXIII. évfolyam, 4. szám                                    2022. április - Ára: 200 Ft

KÖZÖSSÉGI KÖZÉLETI HAVILAP

ISMÉT KUNFEHÉRTÓN
LESZ A BMW TALÁLKOZÓ

NAGY SIKER 
AZ OVIFOCI

70 FEHÉRTÓI BABA 
KAP IDÉN FACSEMETÉT

HÁROM
GYŐZELEM ÉS

EGY VERESÉG A
KSE MÉRLEGE

FINOMSZERELÉKES
HORGÁSZVERSENYT

RENDEZ A KEHE
 

BARBIJOE
KONYHÁJA:   
SÜTÉS
NÉLKÜLI
SAJTTORTA



ÚJRA LESZ RETRO MAJÁLIS KUNFEHÉRTÓN!

Április 29-én pénteken újra 
megrendezik Kunfehértón a már 
hagyományos Retro Majálist. - 
A 2015-ben életre hívott, a régi 
időket idéző majális a covid-
járvány miatt az elmúlt két 
évben elmaradt, idén viszont 
végre ismét megrendezhetjük. 
Meghívtuk az általános iskola 
diákjait, az óvodásokat és minden 
pedagógust, valamint a a helyi 
vállalkozásokat, a dolgozóikkal 
együtt, és szeretnénk mindenkit 
megvendégelni egy ebéddel. A 600 
literes óriási üstben paprikásklupli 
fog rotyogni, ami látványnak sem 

utolsó. Legalább 500-600 vendégre 
számítunk, akiket az ebéden  kívül 
színes programokkal is várunk 
majd. A gyermekeket egész nap 
programokkal várjuk. A kicsik nagy 
örömére jön majd egy bohóc, népi 
közösségi játékokat is szervezünk 
csapatoknak, lesz kötélhúzás, háton 
cipelés, zsákban futás, talicskában 
tolás, sorversenyek, palacsinta 
evő verseny, stb. A felnőttek 
szórakozásáról, kikapcsolódásáról 
is gondoskodunk: benevezhetnek 
a sörivó versenyre, a 
horgászversenyre, lesz kispályás 
focibajnokság,  de a különböző 

ügyességi csapatversenyeken 
is részt vehetnek a már régebb 
óta fiatalok. A nap házigazdája 
Éles István humorista lesz, aki a 
kispályás meccset is fújja, majd 
délután a szinpadon önálló műsort 
fog adni. Este pedig egy igazán 
hangulatos retro discoba várjuk a 
rendezvényre látogatókat - mondta   
el kérdésünkre Huszár Zoltán 
polgármester. 
A programok reggel 8:50-
kor kezdődnek a tóparton. A 
polgármeteri köszöntő után 
reggeli tornára invitál mindenkit 
Horváth Judit. 9:30-tól kezdődnek 
a vetélkedők. 10:00 órakor 
Ricsi Bohóc Buli műsorával 
várja a kisgyerekeket, 11:00 
órától a Mosolyra Hangolók 
gyermekműsor lesz, ezt követi 
az Általános Iskola tanulóinak 
műsora. 12:30-kor ebéd, majd az 
eredményhirdetések lesznek, ezt 
követi majd a májusfa állítás és a 
kitáncolás. 15:30-kor kezdődik a 
Kunfehértói Amatőr Tánccsoport 
műsora, őket 16:00 órakor Éles 
István humorista előadása követi, 
a programsorozat  pedig a 17:00 
órakor kezdődő Retro Utcabállal 
zárul majd. A szervezők  mindenkit 
szeretettel várnak!    Juhász D. Géza

70 FEHÉRTÓI BABA KAP IDÉN FACSEMETÉT
Április 22-én pénteken délelőtt 10 
órakor, az Erdei téri új játszótér ad 
otthont annak az ünnepségnek, 
melynek során 70 kunfehértói 
kisgyermek és szüleik, egy-egy 
facsemetét és egy emléklapot  
kapnak. A csemetéket mindenki a 
saját otthonában ültetheti el. 
Mint ismeretes, az elmúlt két évben 
a Covid világjárvány miatt, a már 
hagyományos „Minden születendő 

gyermeknek ültessünk egy fát!” 
rendezvény elmaradt. 
Kunfehértón a program 2011-
ben indult útjára, miután előző 
év októberében úgy döntött az 
önkormányzat, hogy csatlakozik a 
Gemenc Zrt. pályázati felhívásához..  
Kunfehértó az országban azon 
kevés települések közé tartozik, 
ahol a születések száma évről-évre 
növekszik és a település lélekszáma 

is folyamatosan gyarapodik, az 
átlagéletkor is a fiatalodást mutatja. 
Ezért az Önkormányzat egy újabb 
nyolc főt befogadó Mini Bölcsi 
csoportszoba építését tervezi a 
közeljövőben. –  A három éve 
átadott bölcsi szinte az első perctől 
teljes kapacitással üzemel, és egyre 
nagyobb az igény a bővítésre – 
közölte lapunkkal Huszár Zoltán 
polgármester.           Juhász D. Géza



ŐK KAPNAK IDÉN FACSEMETÉT:



"Minden a nő" címmel kiállítás nyílt 
a nemzetközi nőnap alkalmából   
Kunfehértón a Közösségi Színtér 
és Könyvtár Közösségi Tér Galéria 
termében, Bartháné Markovics 
Zsuzsi dunaújvárosi alkotó 
„sajátos firkász„ képeiből. Zsuzsi 
közel négy éve alkot és ezalatt 
több mint kétezer képe látott 
napvilágot. Témái középpontjában 
a „NŐK” állnak és arra a kérdésre, 
hogy miért csak hölgyeket jelenít 
meg, egyszerű választ adott: mert 
sokszínűek, csodálatosan lehet 
őket ábrázolni. Alkotásai egy-egy 
személyes élmény megjelenítése 
nyomán születtek, melyeket 
először a közösségi médiában 
mutatott meg, majd a dunaújvárosi 
közönség, később pedig a 
kiskunhalasi művészet kedvelők 
is egy tárlaton ismerhettek meg. 
Zsuzsi alkotásai azért sajátosak 
mert munkáiban több művészeti 
irányzat, az expresszionizmus, 
impresszionizmus, valamint 

a szürrealizmus jegyei is 
felfedezhetők, gyakran kombinálva 
a három irányzatot. A művésznő 
autodidakta módon sajátította el 
az ábrázolás különböző formáit. 
Szénnel, grafittal, akrillal, olykor 
temperával dolgozik, néhány 
alkotásán ecsetvonások is 
felfedezhetők. Kiskunhalasra, a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából, 
Kollár Tímea közreműködésével 
jutottak el képei, majd március 
8-án nőnap alkalmából 
Kunfehértó adott otthont alkotásai 
bemutatásának. 
A tárlatot Ercsi Dániel a 
Kiskunhalasi Bibó István 
Gimnázium végzős tanulója 
nyitotta meg, Nagy Ferenc 
Mezőfalváról pedig három verssel 
színesítette a programot. Kollár 
Tímea szervező köszönetét 
fejezte ki a Fehértó Non-
Profit Kft munkatársainak a 
közreműködésért. A tárlat 2022.
április végéig látható.

KIÁLLÍTÁS NYÍLT A KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR ÉS KÖNYVTÁRBANDIÁKOKNAK HIRDETETT 
RAJZVERSENYT AZ 
ÖNKORMÁNYZAT
Közösségi kiállítást, rajzpályázatot 
hirdetett a kunfehértói 
önkormányzat a falu 70. 
születésnapja alkalmából az 
alsó tagozatos tanulók számára 
Otthonom - Kunfehértó címmel.
A pályázó diákok a településhez 
kötődő legjobb élményüket – 
kirándulást, ünnepséget, falunapot, 
tóparti fürdőzést – rajzolhatják 
le. A beérkezett pályamunkákból 
kiállítás nyílik majd a Kunfehértói 
Közösségi Színtér és Könyvtárban.
forrás: baon.hu

MÁSODIK HELYEN 
VÉGEZTEK A HATODIKOSOK 
A TERMÉSZETISMERETI 
VERSENY  ÍRÁSBELI 
FORDULÓJÁBAN
Tankerületi természetismereti 
versenyen vettek rész a Kunfehértói 
Általános Iskola diákjai. A 
versenyt az ötödik- és hatodik 
osztályos tanulóknak hirdették 
meg, csapatverseny formájában. 
A diákoknak az év élőlényeiből, 
valamint a nem szeretem állatokból 
kellett alaposan felkészülniük. Az 
irásbeli fordulót online tartották 
meg március 24-én, délután. 
A csapattagoknak mindössze 
harminc percük volt arra, hogy 
megválaszolják a homoki gyíkra, 
a zöld küllőre, a nagylevelű hársra, 
valamint a bodorkára vonatkozó 
feladatokat. A versenyzők egy 
bemutatót is készítettek a nem 
szeretem állatokról. A Kunfehértói 
Általános Iskolát egy hatodik 
osztályos csapat képviselte, 
melynek tagjai Rántó Gyöngyvér, 
Bor Bendegúz és Szabó-Csanádi 
Márton voltak. A versenyt az 
előkelő második helyen zárta  a 
kunfehértó i iskola csapata. 



ISMÉT KUNFEHÉRTÓN LESZ A BMW TALÁLKOZÓ

A Kunfehértói Előre Horgász 
Egyesület április 16-án szombaton, 
finomszerelékes horgászversenyt 
rendez a Versenytavon (IV-
es tó) Jelentkezni a 2500 Ft-os 
nevezési díj megfizetésével Csala 
Jenőnél  a 06 30 337 3438-as, vagy 
Murányi Gyulánál a 06 70 421 
8536-os telefonszámon április 
15-én  (péntek) 20:00-ig lehet. A 
versenyre más egyesületek tagjait 

is várják a szervezők. A verseny 
előtt a közös reggeli zsíros kenyér 
lesz. Horgászni 1 darab spiccbottal, 
1 horoggal lehetséges. A célhal a 
kárász, minden más fogott halat 
azonnal vissza kell engedni a vízbe!
Etetőanyag és szemes takarmány 
mennyisége maximum 3 kg lehet, 
élőanyag limit azonban nincsen.
Kötelező a minimum 2 méteres, 
keretes haltartó szák használata. 

Az első három legtöbb halat fogó 
versenyzőt éremmel és oklevéllel 
díjazzák majd.  A gyülekező 6:30-
kor a Horgásztanyánál lesz majd, 
ahol ismertetik a szabályokat, majd 
a helyeket sorsolják ki. A helyek 
elfoglalása után a verseny 7:00 
és 14:00 óra között tart. A halak 
mérlegelést követően, azonnal 
visszakerülnek a vízbe. 
forrás: KEHE Facebook.

FINOMSZERELÉKES HORGÁSZVERSENYT RENDEZ A KEHE

Újra Kunfehértó ad otthont június 
15-től 19-ig, a 18!"RCS MeetUp" 
BMW találkozónak. Tavaly nagy 
sikert aratott a falubeliek körében 
is a rendezvény, hiszen ingyenes 
sétálójegyet is kapott minden 
kilátogató fehértói lakos.
Az idei, nagyszabású rendezvény 
ismét sok látnivalót és programot 
tartogat a vendégek és nézelődők 
számára. A gyönyörű új és 
régebbi BMW-k mellett megint 
jönnek a nagy népszerűségnek, 
rajongótábornak örvendő 
drift-szörnyek is. A szervezők 
készülnek autós és egyéni 
vetélkedőkkel, driftpályával, 
hangnyomásmérésel, BMW 
szimulátorokkal, bungee 
jumpinggal,  egy nagyon erős 
zenei felhozatallal, sok-sok 
szülinapi meglepetéssel,  látványos 
programokkal, mint például 
az őrült autók versenye. Ebben 
az  időszakban a strandon is új 
szolgáltatók  várják az érkezőket: 
a vízen lehet SUP deszkázni, 
és bevetik a bogár Volkswagen 
vízibicikliket is. A családok és a 
kicsik sem fognak unatkozni, mert 
lehet játszani a területeken lábbal 

hajtós gokartokkal, ugrálóvárral, 
népi fajátékokkal, és persze a 
foglakozások sem maradhatnak 
el. A buliba vágyó fiatalokat 
esténként neves DJ-kkel várja 
a "Party Arena". A rendezvény 
látogatható bérlettel, napijeggyel 
és délutáni sétálójeggyel. A 14 éves 
kor alatti gyermekeknek a belépés  
és a programok is a szokásokhoz 
híven ingyenesek lesznek! 
Ugyanúgy mint tavaly,  a 
helybeliek, a kunfehértói 

lakosok lakcímkártyával, az 
üdülőtulajdonosok pedig a 
Fehértó Non-Profit Kft-nél 
jelentkezve juthatnak ingyenes 
sétálójegyekhez. A rendezők 
mindenkit szívesen látnak, 
nem kell BMW-snek lenni 
a belépéshez, sőt! A bérletet 
vásárlók nyereményjátékának 
fődíja idén is egy igazi BMW 
gépkocsi lesz! További infók: 
www.rcs.hu, facebook.com/
racingclubsoltvadkert



SÜTÉS NÉLKÜLI SAJTTORTA

Beköszöntött a tavasz és hamarosan a húsvét is 
kopogtat az ajtón, ezért egy egyszerű, de nagyon 
finom sajttortát hoztam. Kevés hozzávalóval, gyors 
elkészítési idejével ez egy verhetetlen alaprecept. 
Nem tartalmaz zselatint, ezért vegetáriánusok is 
fogyaszthatják. Krémesen habos, lágy textúrája van. 
Nem túl édes. Fokozhatod az ízélményt citrusokkal, 
szezonális gyümölcsökkel, befőttel, lekvárral, 
csokidarabokkal, vagy karamell öntettel. 
Néhány tipp az elkészítéshez: a krémsajt legyen 
szobahőmérsékletű, a tejszín pedig hűtött. A 
porcukrot érdemes átszitálni, a kész tortát pedig 
tálalás előtt legalább egy éjszakát kell hűteni.

ELKÉSZÍTÉS

Az alaphoz:
• 170g zabkeksz 
• 70g olvasztott vaj
A krémréteghez: 
• 500g krémsajt (mascarpone)
• 80g porcukor
• 200ml tejszín
• 1 kanál vaníliakivonat
• 1cs. habfixáló 

1. Törjük össze a kekszet, majd alaposan 
keverjük össze az olvasztott vajjal.
2. Egy 18-20cm-es kivehető aljú tortaforma 
alját béleljük ki sütőpapírral. Nyomkodjuk bele 
a vajas kekszmorzsát.
3. A szobahőmérsékletű krémsajtot a vanília 
kivonattal, és az átszitált porcukorral keverjük 
levegősre. 
4. Egy másik tálban, a hűtött tejszínt, a 
habfixálóval verjük teljesen keményre, majd a 
két krémet spatulával keverjük össze és simítsuk 
a kekszrétegre. 
5. Letakarva hűtsük a tortát legalább 8 órát 
a hűtőben. 
6. Tálaláskor egy meleg késsel lazítsuk meg 
a forma oldalát, majd emeljük ki a tortát a 
formából.
7. Díszítsük kedvünk szerint, én most 
szamócát és habcsókot használtam. 

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK

APRÓHIRDETÉS
KUNFEHÉRTÓN A FALUBAN VAGY 

AZ ÜDÜLŐTERÜLETEN ÚJ VAGY 
ÚJSZERŰ, LEHETŐLEG EGYSZINTES 

HÁZATVÁSÁROLNÉK 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 TAVASZ 2022
Sokáig velünk maradt a tél, a 
mínuszaival együtt! A legnagyobb 
gond, persze a szárazság a földeken. 
Itt helyben. Ami még ennél is 
nagyobb gond, az tőlünk keletebbre 
zajlik, ahol ugyancsak szárazság 
van a pincékben megbújó, a háború 
elől menekülő anyák és gyermekek 
szívében. Akik már-már vízhez 
sem jutnak. Ilyen most ez a világ, és 
senki nem tudja megjósolni, hogy 

a helyzet meddig és mennyire 
eszkalálódik! Már évek óta gond 
a víz, a csapadékhiány. Erre az 
esztendőre sem jósolnak szebbet a 
meteorológusok. Ettől függetlenül 
a tónak élnie kell, és biztos, 
hogy mindent megtesz ennek 
érdekében az önkormányzat.  
Bízzunk a szebb tavaszban, 
és abban is, hogy a járványt a 
napsütés megfékezi...azt is. 

Előttem porzik már a tavasz,
de talpam alatt még ott a tél ,
előttem egy újabb útszakasz,
mitől az ember jobbat remél! 

Most hátamon, az üres zsák,
mert télen minden kifogyott, 

maradtak a szárított morzsák, 
amit az idő többször kimosott! 

Emlékeivel a telem elköszönt,
és már bólogat a gyöngyvirág, 

lázadnak a fűszálak a tóparton, 
áldást ad éjjelente a holdvilág! 

Köszöntöm a napot reggelente, 
mert a levegő is megváltozott,

és pillangó száll a két kezemre, 
hisz egy új élettel próbálkozott! 

Kunfehértói tavasz 2022   

DARÓCZI RÉKA REMEKELT A TEKÓ-OLIMPIÁN
A napokban zajlott le a kiskunhalasi 
II. Rákóczi Ferenc Katolikus 
Gimnázium és Technikum 
általános iskolásoknak rendezett 
tanulmányi versenye, a TEKÓ-

Olimpia, amelyen a kiskunhalasi 
és a környező települések általános 
iskoláinak 7. és 8. osztályos tanulói 
mérhették össze tudásukat, négy 
versenyszámban. A Ma-Teko-ló 

(Matematika) versenyen Daróczi 
Réka, a Kunfehértói Általámos 
Iskola 7. osztályos tanulója az 
előkelő harmadik helyen végzett. 
Forrás: Facebook







Egy nagyon népszerű, a 
gyermekeket a sport szeretetére 
tanító program indult Kunfehértón. 
Erről kérdeztük meg a szervező 
szakembereket. 
Mikor indult a faluban a Szilády 
RFC ovi foci programja? 
Vince Attila, a Szilády RFC 
vezetőedzője: Ez hosszabb távra 
nyúlik vissza, hiszen Bozsik 
alközpontként is hozzánk tartozott 
Kunfehértó. Majd, amikor később 
átalakították a szakmai programon 
keresztül a településeket, azóta, 
mint körzetközpont működünk 
és továbbra is hozzánk tartozik 
Fehértó. Ebből adódóan nagyon 
jó sportbaráti kapcsolat alakult ki 
a szakmai stábok között. A tavalyi 
évben merült fel először annak 
a lehetősége, hogy kiterjesszük a 
kapcsolatainkat, így az utánpótlásra 
terelődött leginkább a hangsúly, 
különösen az ovi focira. Azon 
felül nagyon sok gyerek érkezett 
hozzánk Fehértóról és így próbáltuk 
megkötni azt az együttműködési 
szerződést, ami biztosítja, hogy 
heti kétszer tudok dolgozni kint. 

Egy fehértói szakembert, Nagy 
Istvánt vontuk ebbe be, akit már 
régebbről ismertünk. Pista papa 
az óvodában a gyermekek körében 
nagy kedvenc, de feladatot vállal a 
helyi felnőtt csapatnál is. Emellett 
Ficsór Béla egyesületi elnök is aktív 
szerepet vállal, mint szponzor, 
támogató az utánpótlással 
kapcsolatos munkánkban. 
Nemrégiben az óvodában is 
vezetőváltás volt, és szerencsénkre 
Angyalné Maróti Tímea 
személyében egy sportszerető 
személy került az intézmény élére. 
Ennek is köszönhetően tudtuk 
szépen felépíteni a kunfehértói ovi 
foci programunkat, ahová egyre 
több kisgyerek jár, de hozzánk, a 
Sziládi RFC-be is szép számmal 
érkeznek a kis focisták. 
Milyen jellegűek a foglalkozások és 
hány gyerek vesz részt azokon?
Dervadevics Gábor, a Szilády 
RFC szakmai vezetője: Nagy 
Istvánnal közösen dolgozunk a 
fehértói ovifocis srácokkal. Főként 
ő foglalkozik a gyerekekkel, nekem 
többnyire a szakmai részről és a 
létszámokról számol be. Télen 
bent az óvodának a termében 

vannak a foglalkozások, jó időben 
pedig mennek ki a műfüves 
pályára. A polgármesteri hivatal 
is besegít, hiszen a falubuszt a 
rendelkezésünkre bocsátották, így 
a kicsik ki- és beszállítása is meg 
van oldva. A foglalkozásokról 
időnként készülnek képek, 
beszámolók, amelyeket meg lehet 
találni a Sziládi RFC közösségi 
oldalán. A legutóbbi foglalkozáson 
13-an vettek részt, de ez a létszám 
folyamatosan bővül, egyre többen 
kapnak kedvet. A foglalkozás 
nem kifejezetten a fociról szól, 
inkább játékos feladatok vannak, 
de tartalmaznak olyan labdás 
játékelemeket is, amelyek a 
labdarúgás alapjait is tartalmazza. 
Nekünk elsősorban az a feladatunk 
és célunk, hogy a gyerekekbe 
kialakítsuk a sporthoz való 
kötődést, a játék iránti szeretetet. 
Tehát a labdarúgásról itt azért 
még nem beszélhetünk, inkább a 
játékokon keresztül vezetik rá a 
pedagógusok, edzőink a gyerekeket 
arra, hogy majd, ha arra kerül a sor, 
7 éves koruk környékén, akkor már 
tudjunk velük labdarúgó specifikus 
gyakorlatokat is elsajátítani.  J.D.G.

NAGY SIKER AZ OVIFOCI



A tavaszi 2. forduló igazi 
rangadónak ígérkezett, a második 
helyezett Dunagyöngye SK 
csapatához látogattunk egy igazi "6 
pontos" mérkőzésre. 
A meccs szörnyen indult, 
átrohantak rajtunk, melynek az lett 
az eredménye, hogy a 17. percben 
már 3-0-ra vezetett az ellenfél. 
Ezután magához tért a csapat, a 
félidőben még szépítettünk Grácz 
Roland révén, így 3-1-es állásnál 
vonult szünetre. A második félidőt 
úgy kezdtük, mint az elsőt. Jött 
a hazai gól: 4-1. Majd a játékunk 
feljavult, Horváth Ákos góljával 
4-2-re zárkóztunk fel a 75. percben. 
A végén mindent megtettünk az 
egyenlítésért ami sajnos nem jött 
össze, a hazaiak egy utolsó perces 
kontrából újabb gólt szereztek. 
Végeredmény: 5-2
A tabella élén így változás történt, 
a Dunagyöngye SK vette át a 
vezetést a jobb gólkülönbségének 
köszönhetően. 
A vereség után óriási bizonyítási 
vágy volt a csapatban, ami meg is 

látszott a pályán. A Kenderes Se 
csapatát fogadtuk és nem voltunk 
szívélyes vendéglátók. Már az első 
félidőben eldőlt a meccs, 7-0-ás 
vezetésnél mehettünk pihenőre! 
A második félidőben még három 
góllal sikerült megtolni a szekeret, 
így a vége magabiztos 10-0! Gsz: 
Horváth Ákos 6 (!), Grácz Roland 
1, Délceg Dusán 1, Tóth Zorán 1, 
és egy öngól. 
A magabiztos győzelem után újra 
kemény meccs várt ránk, a Gara 
csapatát fogadtuk hazai pályán. A 
végig kiegyensúlyozott meccsen 
inkább mi voltunk fölényben, 
de a vendégek kapusa nagyszerű 
napot fogott ki. Az első félidőben 
nem esett gól, de ettől függetlenül 
nagyon jó és lendületes meccset 
láthattak a kilátogató nézők! 
A 2. félidőben több cserét is 
végrehajtottunk és még nagyobb 
elánnal rohamoztuk az ellenfél 
kapuját, ám két kapufáig jutottunk 
csak. Amikor már mindenki 
elkönyvelte a gól nélküli döntetlent, 
a  85. percben a játékvezető 

büntetőt ítélt a javunkra, amit 
Horváth Ákos magabiztosan 
értékesített, ezzel nagyon fontos 3 
pontot szereztünk ismét! 
A 18. fordulóban a gyengébb 
játékerőt képviselő Bácsbokod 
csapatához látogattunk, ahol újra 
magabiztos győzelmet arattunk 
idegenben, félidőben 4-0, a vége 
9-0 lett! Gsz: Horváth Ákos 4, Suba 
László 2, Délceg Dusán 1, Komlós 
Dávid 1, Tóth Zorán 1. 
Írta: Bozsóki Viktor
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