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Jelenleg még az útalap építése 
zajlik, de hamarosan elkészül az 
aszfaltozás is a Táncsics utcában 
és a Bem utcában, sőt még a Liget 
köz is szilárd burkolatot kap, így 
Kunfehértón már nem lesz egyet-
len egy földes utca sem..   

Kunfehértó Község Önkor-
mányzata a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett pályázati 
kiírásra 2022. február 4-én pályá-
zatot nyújtott be. A műszaki leírás 
tartalma szerint a Hunyadi utca és 
a Táncsics utca összesen 410 mé-
teres szakaszát érinti a pályázat. 

A Magyar Államkincstár április 
14-én értesítette az Önkormány-
zatot, hogy a benyújtott pályáza-
tot sikeresnek értékelte, a vissza 
nem térítendő támogatás össze-
ge: 25.346.596.- Ft. 

Az Önkormányzat úgy döntött, 
hogy saját forrásból biztosítja a 
pályázatban szereplő Hunyadi 
és Táncsics utcákhoz közvetlenül 
csatlakozó Liget köz és Bem utca 
szilárd burkolattal történő ellátá-

sát, ezért megkereste a Geo Út 
Kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen 
árajánlatot a teljes szakaszt érin-
tően. 

Az árajánlat tehát a Táncsics 
utca, Hunyadi utca, Bern utca és 
Liget köz összesen 856 méteres 
szakaszának  a szilárd burkolat-

tal történő ellátásának költségét 
tartalmazza, melynek végösszege 
44.999.910 forint. A különbözet 
bruttó 19.653.314 forint, mely 
összeget  Kunfehértó Község Ön-
kormányzata saját forrásból, a 
2021. évi pénzmaradvány terhére 
biztosítja.                  Juhász D. Géza

GŐZERŐVEL ÉPÜLNEK 
AZ ÚJ ASZFALTOS UTCÁK
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Egy idős fehértói férfi sérült meg 
abban a balesetben, amely június 
9-én, az 5412-es úton, a kunfehér-
tói bekötőútnál történt, ahol egy 
személyautó és egy redőny sze-
relvényeket szállító kisteherautó 
rohant egymásba.

A kisteherautót vezető kiskun-
halasi fuvaros lapunknak elmond-
ta, Jánoshalma irányába közleke-
dett, amikor a kereszteződéshez 
érve látta, hogy a szemből érkező 
Suzuki megáll és balra indexel. Ő 
egyenesen továbbhajtott. Elmon-
dása szerint a Suzukis viszont hir-
telen bekanyarodott eléje. Bár a 
fuvaros vészfékezett, de már nem 
tudta elkerülni az ütközést és bele-

csapódott a Suzuki jobb oldalába. 
A személyautó totálkárosra tört az 
ütközés erejétől. Elsődleges infor-
mációink szerint a személyautó 
sofőrje súlyosan megsérült, őt a 
mentők a kiskunhalasi kórházba 
szállították. A kisteherautót veze-
tő kiskunhalasi fuvaros karcolások 
nélkül megúszta a balesetet. A sé-
rült járműveket a helyszínre érke-
ző kiskunhalasi hivatásos tűzoltók 
áramtalanították. A hatóságok a 
helyszínelés és a műszaki mentés 
idejére az érintett útszakaszt fél-
pályán lezárták. A baleset körül-
ményeit a Kiskunhalasi Rendőrka-
pitányság Közlekedésrendészeti 
Osztályának munkatársai vizsgál-
ják.                             Juhász D. Géza

Kunfehértó Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete a Gondozási Központ és a 
Gyógyszertár és szolgálati lakás 
nyílászáróinak cseréjéről döntött 
a múlt havi testületi ülésen. 

A Képviselő-testület a nyílás-
záró cserére - saját forrásból - 
összesen 4.405.236 Ft összeget 
biztosít a 2022. évi költségvetés 
terhére. A munkálatokat hama-
rosan megkezdi a kivitelező cég.

A Fehértó Non-profit Kft. 
közzétette a 2022-es szezonra 
vonatkozó friss árjegyzékét. 

Felnőtt: 1.000 Ft 
Gyermek (3-14 év): 700 Ft
Nyugdíjas 700 Ft 
Felnőtt félnapos: 700 Ft 
Gyermek félnapos: 600 Ft 
Nyugdíjas félnapos 600 Ft 
Úszójegy (2 óra 500 Ft, kaució: 
500 Ft)
Egész napos családi jegy 
(2 felnőtt+2 gyerek): 3.300 Ft 
Félnapos családi jegy (2 fel-
nőtt+2 gyermek): 2.400 Ft 
Rokkant jegy: 1 fő+1 kísérő 0 Ft 
Lurkó (3-14 év) egész napos, 
fehértói lakcímkártyával: 380 Ft 
Lurkó félnapos (3-14 év) 320 Ft 
Csoportos kedvezmény 20 fő 
felett: 10% 
Szezon bérlet felnőtt 11.000 Ft 
Szezon bérlet gyermek (3-14 
év), nyugdíjas 9.000 Ft 
A félnapos jegy 15:00-tól érvé-
nyes. 
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. 

ÍGY VÁLTOZTAK A 
STRANDBELEPŐK ÁRAI

SÚLYOS BALESET KUNFEHÉRTÓNÁL: 
AUTÓBA CSAPÓDOTT EGY KISTEHERAUTÓ    

NYÍLÁSZÁRÓCSERÉK AZ ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOKON     



BARBIJOE KONYHÁJA

MÁLNÁS FAGYISZENDVICS

HOZZÁVALÓK
A browniehoz:
• 9ek liszt
• 9ek cukor
• 3ek kakaópor
• fél kk. sütőpor
• 2db tojás
• 8ek tej
• 7ek étolaj
• 60g étcsokoládé
A fagylalthoz:
• 1dl habtejszín
• 40g cukor
• 200g friss, vagy fagyasztott málna
• 2dl habtejszín
• 1cs. habfixáló
Összeállításhoz és a díszítéshez:
• 1 tábla étcsoki
• 1 marék pisztácia feldarabolva

ELKÉSZÍTÉS
1. Melegítsük elő a sütőt 180 fokra, 
egy kb. 20X30 cm-es tepsit bélel-
jünk ki sütőpapírral.
2. A brownie hozzávalóit keverjük 
össze, öntsük a tepsibe, és hőlég-
keveréssel süssük 8 percet. Nem 
jó túlsütni. Baja nem lesz tőle, csak 
sokkal tömörebb tésztát kapunk, 
ha tovább marad a sütőben. Ha 
kész, tegyük félre, hogy kihűljön.
3. Ha kihűlt, vágjuk ketté, az alsó 
réteg köré tegyünk szögletes tor-

takeretet, ha ez nincs, akkor több 
rétegbe hajtott alufóliacsíkot te-
kerjünk köré, ezzel fogjuk megaka-
dályozni, hogy a fagyi a dermedés 
előtt kimásszon a sütirétegek közül.
4. Készítsük el a málna fagyit: 1dl 
tejszínbe tegyük bele a 40g cukrot 
és melegítsük addig, míg a cukor 
teljesen feloldódik. Amíg forró, ke-
verjük bele a fagyasztott málnát. Ez 
teljesen lehűti a masszát így nem 
kell a hűtéssel bajlódni.
5. 2dl tejszínt habfixálóval verjük 
kemény habbá, vegyítsük össze a 
málnás krémmel.
6. Kenjük az alsó browniera, simít-
suk egyenletesre és tegyük rá a fel-
ső sütilapot. Finoman nyomkodjuk 

rá, hogy kiszorítsuk az esetleges 
légréseket.
7. Fedjük le folpackkal és tegyük be 
a fagyasztóba néhány órára, vagy 
egy éjszakára. 
8. Másnap aprítsunk fel egy marék 
pisztáciát. Olvasszunk fel egy tábla 
étcsokoládét. 
9. Vegyük ki a fagyasztóból a sütit 
vágjuk fel tetszőleges méretű sze-
letekre, 
10. Egyesével mártsuk csokimázba 
a szeletek tetejét és azonnal szór-
juk meg a pisztáciával, hiszen a hi-
deg sütire rögtön rádermed a csoki.
11. Dobozoljuk be és tegyük vissza 
a fagyasztóba tálalásig.
Két hétig tárolható a fagyasztóban. 

Július van, így aztán hivatalosan is itt 
a fagylaltszezon. Ha pedig fagyis sze-
zon van, akkor készítsünk házi fagyit. És 
ha már van házi fagyink, miért ne készí-
tenénk belőle egy fagyiszendvicset. Két 
szuper csokis brownie réteg között elte-
rülő bőséges, tejszínes málnafagyi, a te-
tején csokoládémázzal és pisztáciával. 

Ez egy igazi villantós desszert és sokkal 
bonyolultabbnak látszik, mint amilyen va-
lójában. Mindenképp a javára írandó az 
is, hogy előre elkészíthető, tálalás előtt 
csak a fagyasztót kell kinyitni és máris le-
het szervírozni.  Természetesen a brow-
nie rétegek közé kerülhet más ízesítésű 
fagylalt, és mind a fagyi, mind a brownie 
fogyasztható külön-külön is.
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Miért dől ki egy fa, miért  szakadnak 
le az ágai szélcsendes időben?

BARBIJOE KONYHÁJA
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Az eset június 28-án, napközben, 
szélcsendes időben történt. A ren-
dőrök elmondták, délelőtt még min-
dent rendben találtak, majd nemso-
ká újra arra haladtak el járőrözés 
közben, akkor vették észre, hogy 
a legnagyobb rekkenő hőségben 
leszakadt az öreg fűzfa egyik fele. 
A sokmázsás, hatalmas faágak le-
szakították a villanyvezetéket és az 
optikai kábelt, így az áramszolgálta-
tó és a kábeltévét üzemeltető cég 
munkatársai is a helyszínre érkez-

tek és megkezdték a károk felszá-
molását. A munkálatok idejére a 
villamoshálózat érintett szakaszát 
áramtalanítani kellett, utána tudták 
csak megkezdeni a helyreállítását. 
A kiskunhalasi tűzoltók a bejelen-
tést követően nemsokkal a hely-
színre érkeztek és láncfűrészekkel 
bontották le a sérült, beteg fát. Az 
áramszolgáltató szakemberei eme-
lőkosárral segítették a kiskunhala-
si tűzoltók munkáját. Azt egyelőre 
nem tudni, hogy keletkezett-e kár 

a két nyaralóépületben és a kerí-
tésekben. Monda Tamás, a Fehér-
tó Non-profit Kft. ügyvezetője arról 
tájékoztatott, hogy a leszakadt ága-
kat és a fatörzset már másnap el is 
szállították és hasznosítani fogják: a 
sporttábor fűtésnél. Másra sajnos 
nem jó a faanyag, mert a közepe 
már teljesen elkorhadt. Az eset so-
rán személyi sérülés nem történ, de 
ez csak a szerencsén múlt, hiszen a 
fa jó része az úttestre zuhant, ahol 
egész nap sok nyaraló közlekedik. 

HATALMAS FA 
SZAKADT RÁ KÉT 
NYARALÓÉPÜLET 
KERÍTÉSÉRE

Greguss Viktor, a kis-
kunhalasi Zöld Közös-
ségért Természetbarát 
Egyesület elnöke kérdé-
sünkre elmondta: a fűzfa 
és a nyárfa, valamint a 
többi puhafa is hajlamos 
a spontán dőléshez, nem 
kell hozzá erős szélvihar 
sem. Az oka pedig az, 
hogy gyorsan korhadó, 
lazább szerkezetű a fa 
anyaga. A gombák és ro-
varlárvák gyorsan bont-
ják a faanyagot, üregeket 
képezve a törzsben és a 
vastagabb ágakban is. Ez 
a szerkezetgyengülés és 

az egyre nagyobb, nö-
vekvő lombtömeg miatt 
borul ki a fa. A viharban 
persze a mozgatás ha-
tására ez könnyebben 
előfordul, de van olyan, 
mikor azt még kibírja a fa. 
Az ágat, a törzset viszont 
tovább gyengítik a le-
bontók, és már nem kell 
hozzá nagyobb erőha-
tás, hogy leszakadjanak.. 
A szakember azt is hoz-
zátette, a spontán dőlés 
tavasszal a leggyakoribb, 
amikor a fa több száz li-
ter vizet és annak súlyát 
veszi fel a koronájába.

A kunfehértói üdülőfaluban 
járőröző készenléti rendőrök 
riasztották a Kiskunhalasi 
tűzoltókat a Körtefa utcába, 
ahol egy hatalmas fűzfa egyik 
fele leszakadt és teljesen 
maga alá temette két ingatlan 
kerítését, valamint az úttestet 
is eltorlaszolta.



A mintegy 2 millió forint 
értékű autót a bérlete-
sek között sorsolták ki a 
rendezvény utolsó előt-
ti napján. Idén is Huszár 
Zoltán polgármester húz-
ta ki a fődíjat, amit Szalai 
Lili, egy 16 éves sziget-
szentmiklósi lány vihetett 
haza, némi segítséggel, 
ugyanis a hölgynek még 
nincsen jogosítványa, au-
tója viszont igen. 

A fődíj mellett nagyjá-
ból 3 millió forint érték-
ben sorsoltak ki egyéb, 
többnyire a BMW-hez, 
vagy az autózáshoz köt-
hető nyereményeket, fel-
ajánlásokat.
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MINDEN EDDIGI 
REKORDOT 
MEGDÖNTÖTT
A BMW TALÁLKOZÓ 
KUNFEHÉRTÓN

Tavaly új helyszínt keresett ma-
gának az ország legnagyobb autós 
találkozója. A választás Kunfehér-
tóra esett és úgy tűnik, a BMW 
rajongók elégedettek voltak, mert 
idén ismét ez a kis falu adott ott-
hont a rendezvénynek.

– Tavaly csináltunk egy közvé-
lemény-kutatást a találkozó után, 
és tíz emberből  kilenc és fél, tehát 
technikailag túlnyomó többség, 

kilencvenöt százalék azt mondta, 
hogy maradjunk itt tekintettel a 
környezet szépségére és a konst-
ruktív önkormányzati hozzáál-
lásra. A helyiek is szinte hasonló 
százalékban várják a rendezvényt 
a visszajelzések és az információ-
ink alapján. Úgyhogy nincs miért 
elmenni máshová. Nem beszélve 
arról, hogy a területi adottságok 
is sokkal jobban kihasználhatók 

itt. Megvan a Drift Aréna helye is, 
ami egy sarkalatos pontja a ren-
dezvénynek. Tekintettel arra, hogy 
ez egy technikai rendezvény, és 
könnyen el lehet úgy lehetetlení-
teni, ha azokat a programponto-
kat, amik tradicionálisan hozzátar-
toznak ehhez a rendezvényhez, 
azokat nem engedélyezik, vagy 
megkurtítják a területet. Itt Kunfe-
hértón szó sincs erről.

Soha nem vettek részt ennyien az „R.C.S 
MeetUp” nemzetközi BMW találkozón, mint 
az idein, ahol 18. születésnapját is ünnepelte 
a rendezvény. Medgyes Attila főszervezővel 
beszélgettünk, Európa második legnagyobb 
BMW találkozójáról.

Egy szigetszentmiklósi 16 éves lány nyerte meg az X5-öst
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Nagyon jók a technikai adottságok, 
tekintettel arra, hogy a Drift Aréna 
helyszíne távol esik a strandtól, 
így azt teljesen külön szektorként 
tudjuk kezelni. 

Úgy tudom, jóval több látogató ér-
kezett idén a találkozóra.
– A most rendelkezésre álló ada-
taink szerint tavaly 5600 belépő 
vendégünk volt. Az idei év min-
den szempontból  csúcsot dön-
tött, 8300 belépő emberrel és kö-
zel 1500 autóval. Ez persze nem 
mind fizetővendég, mert  ingye-
nes vagy kedvezményes belépési 
opció is, kezdve a gyerekektől a 
helyieken át, az üdülőtulajdono-
sig. Tehát összességében jelen-
tősen erősödtünk, de nem csak 
létszámban, hanem programok 
és az attrakciók terén is. Igazából 
aki kilátogatott, megtalálta a neki 
való kikapcsolódást, szórakozást, 
és nagyon keresnie sem kellett.

Vasárnap aztán rátettek még egy 
lapáttal és déltől már bárki ingyen 
beléphetett a rendezvényhelyszín-
re és minden szolgáltatást igénybe 
is vehetett, sőt, még strandbelépőt 
sem kellett fizetni.
– Igen, nagyon-nagyon sokan 
megrohamozták a strandot. Igaz-
ság szerint –  a Fehértó Non-profit 
Kft-vel közösen – szerettünk volna 
valahol kedvébe járni a környék-

belieknek, a kompromisszum-
készségüket, a türelmüket szeret-
tük volna megköszönni. És az is 
nagyon fontos számunkra, hogy 
ez a nagyon szép környezetben 
lévő fürdő, ezáltal is egy komoly 
reklámlehetőséget kapjon a me-
gyében, sőt azon is túl. Persze az 
a szándék is vezérelt, hogy akik 
kihasználták ezt az ingyenes op-
ciót, reményeim szerint máskor is 
eljönnek majd. Tehát ez egyelőre 
vetés volt, ha úgy tetszik. Hiszem 
azt, hogy aki nem vet, az nem arat. 

Nagyon sok gyereket lehetett        
látni a rendezvényen. Ők lesznek 
az utánpótlás?

– A rendezvény gyerekbarát, csa-
ládbarát. Ezt nem győzöm elég-
szer hangsúlyozni. Igen, nagyon 
fontosnak tartom az utánpótlás 
képzést. Tavaly 850 gyerekkar-
szalagot osztottunk ki, idén közel 
1500-at, tehát a fiatalok száma 
majdnem megduplázódott. Csak 
a vasárnapi ingyenes délutánon 
800 gyerek jelent meg, velük 
együtt persze a felnőtt kísérőik-
kel, szüleikkel. Mi úgy kezeljük ezt, 
mint egy hobbi, szabadidős tevé-
kenység és sporttevékenység is 
egyszerre. Tehát ez egy összevont 
dolog, mert vannak itt versenyzők, 
vannak itt sportolók, van persze, 
aki teljesen amatőr, hobbiszerelő, 

“BÜSZKE VAGYOK ERRE A 

VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLET-

RE, AMIT KÉPVISEL HUSZÁR 

ZOLTÁN POLGÁRMESTER ÉS 

MONDA TAMÁS ÜGYVEZETŐ, 

AKINEK ITT IS SZERETNÉM 

MEGKÖSZÖNNI A KÖZÖS 

MUNKÁT, ÉS PERSZE A NA-

GYON ÜTŐKÉPES ÉS SZOR-

GALMAS CSAPATUKNAK IS, 

AKIK HIHETETLEN ERŐFE-

SZÍTÉSEKRE KÉPESEK,”



Medgyes Attila, a rendezvény főszervezője
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van, aki versenyszerelő, és van, 
aki egyszerűen csak szereti az 
autóját gyagyázni, és ebbe a fia-
talokat valamilyen szinten szeret-
nénk belevonni. Nemcsak azért, 
hogy tíz év múlva is legyen fiatal 
BMW-s vendégünk, – de persze 
azért is, nem leszek álszent – ha-
nem azért, mert azt látom három-
gyerekes családapaként, hogy a 
fiatalok rengeteget ülnek a moni-
tor előtt, tableteznek, telefonoz-
nak, és egyszerűen virtuálisan élik 
meg azokat az élményeket, amit 
mi gyerekkorban igen “veszélye-
sen” éltünk a nyolcvanas években. 
De amit mi gyerekkorban megél-
tünk, én senkivel nem cserélném 
el. Mert ez egy olyan csodálatos 
és mély élmény, amit nagyon saj-
nálnám, hogyha nem próbálnám 
meg lehetőség szintjén átadni a 
gyerekeknek. Tehát kimondottan 

autóspecifikusan választunk akár 
egy légvárat, akár egy óriáscsúsz-
dát. Mindenhol a technikai dolgok 
vannak porondon, még ha rejtve 
is. Legyen az egy arcfestés, ahol 
emblémát festünk a hölgyek és a 
gyerekek arcára, vagy versenya-
utót, vagy valamilyen autós dol-
got. Nyilván lehet bármit kérni, de 
ezek az alapfelállások, és bizony 
a csillámtetoválásnál is a BMW-s 
feliratok, MM-es logók vannak 
többségben szándékosan azért, 
hogy hirdessük az “igét”, és igenis 
szedjük az áldozatainkat, azokat 
a gyerekeket, akik nemsokára fel-
cseperedve, oszlopos tagjaivá vál-
nak ennek az egésznek.

14 éves kor alatt ingyenes volt a 
belépés, ugye?

– Igen, 14 éves kor alatt min-
denképp ingyenesen szeretnénk,

– Ez a rendezvény drága napje-
gyekkel rendelkezik és drága bér-
lettel. Igaz, hogy rengeteg szolgál-
tatás jár a bérletbe, a sátrazástól 
kezdve a fürdőbelépőn keresztül, 
a programok ingyenes használa-
ti lehetőségén keresztül, robogó 
kölcsönzés, vízibicikli stb, de nem 
kell semmiért fizetni öt napon 
keresztül. Viszont van egy sétáló-
jegyünk 4000 forintért, ami dél-
után kettőtől este hétig tart, tehát 
gyakorlatilag 5 óra hossza minden 
délután. 

Viszont aki helyi lakcímkártyá-
val rendelkezik, az üdülőtulajdo-
nosok, akik előzetes regisztrációt 
követően kettő jegyet kaptak, illet-
ve akik Soltvadkertről érkeznek – 
mert sokat köszönhetünk Soltvad-
kertnek is -, ők ingyen bejöhettek 
idén is. 

Ez egy profitorientált idegenfor-
galmi, kereskedelmi rendezvény. 
Cél az, hogy idehozzuk a vendé-
get, azzal együtt a pénzét, és itt 
helyben költsük el. A helyieket 
pedig helyzetbe hozzuk, legye-
nek kedvezményezettek, legyenek 
nyertesei ennek az ügynek azo-
kért a kompromisszumokért, amit 
ebben az esetben el kell viselni. 

Biztos vagyok benne, hogy egy 
településnek a fejlődése azon is 
múlik, hogy mennyi pénzt hoz-
nak ide, és hogy itt költik el. Ha 
ez    összhangban van az ideho-
zott energiákkal, akkor szerintem 
fejlődésnek tud indulni.

hogy bejöjjenek a gyerekek, és 
nemcsak bejöhetnek ingyenesen, 
hanem ingyenes az összes szá-
mukra kínált program is, tehát 
legyen az egy ugrálóvár, óriás-
csúszda, vízi csúszda, hullámszörf, 
BMW-s, autószimulátorok, de lehet 
beszélni itt a lábhajtós gokartokról 
is, illetve a SUP kölcsönzésről, vagy 
a vízibicikliről, tehát ők gyakorlati-
lag szabadon jönnek-mennek, és 
szabadon vesznek igénybe min-
denféle egyébként fizetős szolgál-
tatást is. Ezzel is próbáljuk rávenni 
a szülőket, hogy hozzák ki őket. 

A helyiek, a kunfehértói lakcímkár-
tyával rendelkezők, ismét kedvez-
ményesen látogathatták a találko-
zót.
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Büszkék vagyunk arra, hogy például a vízibicikliknek a vásárlása, a 
tavalyi rendezvény bevételéhez is köthető. Hozzáteszem, hogy a pénz 
nincs megcímkézve, bármit is lehet a bevételekből venni, de egy picit 
úgy érezzük, hogy ehhez nekünk is közünk van, és nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy a Fehértó Non-profit Kft. vezetése ilyen előrelátó 
volt, és tóparton jól látható fejlesztésekre fordította a bevételt. Nagyon 
büszke vagyok erre a vállalkozói szemléletre, amit most képvisel Hu-
szár Zoltán polgármester és Monda Tamás ügyvezető, akiknek itt is 
szeretném megköszönni a munkájukat, és persze a nagyon ütőképes 
és szorgalmas csapatuknak is, akik hihetetlen erőfeszítéseket tettek 
azért, hogy minden jó legyen. És igenis, ez mutat előre. 

Juhász D. Géza

Anyakönyvi hírek

Elhunytak

Házasságot kötöttek

Születtek

Sperling Judit Margit  

&
Gyenizse Gábor 

2022.06.25.

Fehér Károly 

Nagy-Sarkadi Lászlóné

Herczeg Viktor

Szilágyi Máténé 

Sziládi Sándor Béla

Kunfehértó vezetése
köszönti a 80 évnél idősebb helyi lakosokat, 

születésnapjuk alkalmából! 
Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk,

a múlt hónapban születetteknek!       

Dr. Benkő Zsolt Ernőt
az Ady Endre utca 2-ben, aki

június 7-én ünnepelte 81.

Van Gastel Gerardus Henricust
a Szárcsa utca 21-ben, aki 
június 28-án ünnepelte 82.

Erdélyi Sándornét
a Rózsa utca 1-ben, aki

június 2-án ünnepelte 82.

Greksa Józsefnét
a Petőfi utca 83-ban, aki

június 12-én ünnepelte 85.

Hájas Sándornét
a Petőfi utca 11-ben, aki
június 7-én ünnepelte 93.

Nagy Istvánnét
a Jókai utca 59-ben, aki

június 22-én ünnepelte 89.

születésnapját!     

Sarok Mihálynét
a Petőfi utca 51-ben, aki

június 2-án ünnepelte 90.     

Horváth Károlynét
a II. körzet tanya 67-ben, aki

június 4-én ünnepelte 80.

Köszöntjük
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HA SZERETI A A KÉZILABDÁT, 
EZT NE HAGYJA KI!
Már negyedik éve rende-
zik meg Kunfehértón a 
Fehér Tone Strandkézi-
labda tornát július 22-24 
között. Demeter Ádám a 
rendezvény főszervezője 
elmondta, a tavalyi évhez 
hasonlóan idén is 16 női 
és 16 férfi csapatból áll a 
mezőny. 
— Nagy örömünkre szol-
gál, hogy a lassan-las-
san kiöregedő játékosok, 
csapatok helyét átveszik 
a fiatalok. Többen olya-
nok neveztek a tornára, 
akik tavaly az utánpótlás 
tornán vettek részt. Idén 

is pénteken késő délutáni 
indul a torna, és éjfélig, 
is elnyúlnak a meccsek. 
Eredményhirdetés vasár-
nap délután lesz, addig 
folyamatosan két pályán 
zajlanak a mérkőzések.  A 
rendezvény házigazdája 
Tóth István, informáci-
ókkal szolgál azoknak is, 
akik eddig még nem isme-
rik ezt a sportágat. A meg-
újult pályákért köszönet 
Fehértó Önkormányzatá-
nak, Huszár Zoltán pol-
gármester úrnak és Mon-
da Tamásnak — közölte 
Demeter Ádám.

A RENDEZVÉNY 14 ÉVEN ALULIAKNAK INGYENES!


