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Birtokba vehették a lakók és az 
arra közlekedők a  Hunyadi utcá-
ban, a Táncsics utcában, a Bem 
utcában és a Liget közben is az 
új aszfaltos utat. Huszár Zoltán 
polgármester elmondta, az ott 
lakó ingatlantulajdonosok közül 
többen jelezték, nagyon örülnek 
az aszfaltos útnak. Végre nem 
kell  a port nyelniük, vagy sárban 
közlekedniük. - Ezzel a beruházás-
sal elértük, hogy nincsen már földes 
utcája Kunfehértónak - mondta la-
punknak a polgármester.

Több házhoz - az utat építő vál-
lalkozással külön megállapodás és 
szerződés után - aszfaltbejárókat 
is építettek, ezzel még komforto-
sabbá téve az ingatlanra való be-
jutást. 

Mint arról már beszámoltunk, 

az Önkormányzat a Magyar Falu 
Program keretében meghirde-
tett pályázati kiírásra még febru-
ár 4-én nyújtotta be a pályázatát, 
amelyben a műszaki leírás szerint 
a Hunyadi utca és a Táncsics utca 
összesen 410 méteres szakaszát 
érinti a pályázat. 

A Magyar Államkincstártól ápri-
lis közepén kapta meg az értesí-
tést az Önkormányzat, mely sze-
rint a támogatást elnyerte a falu, 
és 25.346.596 forint vissza nem 
térítendő támogatásban része-
sült. A képviselő testület úgy dön-
tött, hogy saját forrásból biztosítja 
a pályázatban szereplő Hunyadi 
és Táncsics utcák 856 méteres 
szakaszához csatlakozó Liget köz 
és Bem utca szilárd burkolattal 
történő ellátását. A teljes beru-
házás így 44.999.910 forintba ke-

rült. A különbözetet, amely  bruttó 
19.653.314 forint volt,  Kunfehér-
tó Község Önkormányzata saját 
forrásból, a 2021. évi pénzmarad-
vány terhére biztosította.  

Huszár Zoltán arról is beszélt 
lapunknak, hogy ezzel a faluban 
az útfejlesztések nem állnak le. 
Nagy küzdelem folyik továbbra is 
azért, hogy a Rákóczi út új aszfalt-
burkolatot kaphasson. - Minden 
lehetőséget, pályázatot ki akarunk 
használni, hiszen már teljesen kész 
terveink vannak, csak a forrásra vá-
runk. Bízunk benne, hogy még eb-
ben a helyhatósági választási ciklus-
ban sikerült elindítani és be is fejezni 
az építési munkálatokat. És persze 
arra is megragadunk minden lehe-
tőséget, hogy az üdülőfalu útháló-
zatát is tovább fejlesszük - mondta. 
el a polgármester                 

ELKÉSZÜLT AZ ASZFALTOZÁS 
NINCS MÁR FÖLDES UTCA KUNFEHÉRTÓN
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A Kiskőrösi Tankerületi Köz-
pont a köznevelési intézményben 
végzett áldozatos munkájáért El-
ismerő Oklevelet adományoz He-
gedűs-Bite Mihálynénak, a mi Ka-
tánknak.

Kata 1985. szeptember 1-óta 
dolgozik a Kunfehértói Általános 
Iskolában iskolatitkárként. Az eltelt 
37 év alatt kimagasló tevékenysé-
get végezett, és áldozatos munká-
jával hozzájárult az intézményben 
a gyermekekkel, tanulókkal kap-
csolatos nevelő-oktató tevékeny-
séghez. Munkája során az admi-
nisztráció mellett kiemelt figyelmet 
fordít arra, hogy a kisgyermekek 
otthonosan, biztonságban érezzék 
magukat az intézményben. Nagy 
empátiával gondoskodik a testi és 
lelki sebekről, jó kapcsolatot ápol 
a szülőkkel. Az iskola valameny-
nyi feladatának, programjának 
szervezésében aktívan részt vesz, 
talpraesettségével, agilitásával len-
dületet visz a munkafolyamatokba. 
Rugalmasan alkalmazkodott az 
évtizedek alatt oly sokszor válto-
zó jogszabályi környezetekhez, a 
fenntartó váltáshoz, az egyre in-
kább teret nyerő informatikai hát-
térhez. Munkáját a körültekintés, 
a pontosság jellemzi, a felmerülő 
problémákra globálisan tekint. Az 
intézményben eltöltött közel négy 
évtized akkora tapasztalat és ru-

tin birtokába juttatta, hogy most 
könnyedén nyújt segítő kezet min-
denkinek, legyen az felnőtt vagy 
gyerek. Talán a sors humora, hogy 
a telefonszáma is egy ismert kül-
földi segélyhívó számaival, a 911-el 
kezdődik. Számára nem létezik le-
hetetlen, csak a csodákra kell várni 
kicsit. Ha a gondjával bárki hozzá 
fordul, első mondata: „Mondjad 
kincsem!”  Forrás: Kunfehértói Álta-
lános Iskola Facebook

A Kiskunsági Víziközmű – Szolgáltató 
Kft. tájékoztatása szerint ivóvíz hálózat 
fertőtlenítési és hálózat tisztítási mun-
kát végeznek a kunfehértói ivóvízháló-
zaton. A munkálatok a faluban augusz-
tus 14-ig tartanak majd. 

A fenti időszakban a víz minőségé-
nek romlásával, időszakos vízhiánnyal 
és nyomás csökkenéssel kell számolni.    
Ivóvízszükségletüket az esetleges rövi-
debb vízhiányos időszakok áthidalására 
előtárolással szíveskedjenek biztosítani 
- kérik a Kiskunvíz Kft. munkatársai.

A Fehértó Önkormányzati Köz-
szolgáltatási és Kulturális Non-
profit Kft. pályázatot hirdet 
pénzügyi ügyintéző munkakör 
betöltésére. A munkaviszony 
időtartama: határozatlan 
idejű munkaviszony, 3 hónap 
próbaidővel.Munkavégzés 
helye: 6413 Kunfehértó, Tábor 
u. 27. és Kunfehértó, Béke tér 
3. Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő .A munkakörhöz 
tartozó főbb tevékenységi 
körök: házipénztár kezelési 
feladatok, kimenő számlázás 
teljes körű kezelése, külön-
böző analitikák vezetése, 
vagyonnyilvántartás vezetése, 
adatszolgáltatások elkészíté-
se, leltározási feladatokban 
való részvétel, egyszerűsített 
foglalkoztatások bejelentése, 
pályázatok elszámolásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

Pályázati feltételek: 
- Cselekvőképesség 
- Büntetlen előélet 
- Felhasználói szintű számító-
gépes ismeret 
- Legalább középfokú iskolai 
végzettség. 

További részletek:
www.kunfeherto.hu

MUNKALEHETŐSÉG A
FEHÉRTÓ NON-PROFIT 

KFT-NÉL 

ELISMERŐ OKLEVELET VEHETETT ÁT 
ÁLDOZATOS MUNKÁJÁÉRT  
HEGEDŰS-BITE MIHÁLYNÉ

KÉSZÜLJÖN RÁ: FERTŐTLENÍTIK AZ IVÓVÍZ HÁLÓZATOT     



BARBIJOE KONYHÁJA
SNIDLINGES 

KENYÉRKOSZORÚ

HOZZÁVALÓK
A kenyérhez:
600 g liszt 
4 dl langyos víz 
1 cs. szárított élesztő 
1 ek. olívaolaj 
1 ek. só
1 tojás a kenéshez 
1dl tej a locsoláshoz
A töltelékhez:
5 ek. olvasztott vaj 
50-100 g szeletelt sonka 
1 csokor metélőhagyma

ELKÉSZÍTÉS

1. A kenyér hozzávalóiból gyúrjunk 
puha, rugalmas tésztát. A vizet fo-
kozatosan adagoljuk, mert a liszttől 
függ, hogy felveszi-e mind a 4 dl-t. 
A kész tésztát takarjuk le, és kelesz-
szük a duplájára (15-30 perc a hő-
mérséklettől függően).
2. Közben aprítsuk fel a snidlinget, 
majd a sonkát kockára és olvasszuk 
fel a vajat.
3. Ha a tészta megkelt lisztezett fe-
lületen gyúrjuk át és nyújtsuk 1cm 
vastagra. Kenjük meg a vajjal és 
szórjuk meg a hagymával és a son-
kával. Tekerjük fel, majd vágjuk fel 
kb. 4cm magas csigákra. 
4. Sütőpapírral bélelt tepsi közepé-

be helyezzük el a camembert sajtot 
és ezt is tekerjük körbe egy sütőpa-
pír csíkkal. Lazán tegyük a sajt köré 
a csigákat. 
5. Takarjuk le és pihentessük a 
tésztát 15-30 percig, közben me-
legítsük elő a sütőt 200 fokra. 
6. Kenjük mag a csigákat felvert to-
jással (ez a lépés ki is maradhat). 

7. Süssük a középső rácson 20 per-
cig.
8. Vegyük ki a sütőedényt és min-
den csigát óvatosan locsoljunk meg 
1-2 evőkanál tejjel, majd tegyük 
vissza a sütőbe 3-5 percre.
9. Vágjuk le a sajt kemény tetejét, 
borsozzuk, ha kell sózzuk is meg és 
tálaljunk. jó étvágyat!

A finom, fűszeres kenyér szólóban is 
megállja a helyét, de az olvadt sajttal iga-
zán parádés fogást tehetünk az asztalra. 
Ebben a receptben sonkát és metélő-
hagymát használtam, de nagyon finom 
fokhagymával, petrezselyemmel, rozma-
ringgal vagy vaj helyett mustárral meg-
kenve is. 

A pihentetési időkre érdemes odafi-
gyelni, mert minél melegebb van a kony-
hában, annál kevesebb kelesztési idővel 
kell számolni.

Kísérletezzetek, készítsétek el és öröm-
mel tálaljatok. Meglátjátok, a család hálás 
lesz, hogy tesztalany lehet.
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Ismét megjelent a hínár, küzdenek 
ellene a horgászok

BARBIJOE KONYHÁJA
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A Kunfehértói Általános Iskola évek 
óta a Kisszállási Sallai István Álta-
lános Iskolával közösen szervez ki-
rándulásokat a 7. osztályosoknak, a 
Határtalanul pályázat segítségével. 
Igyekeznek minden évben más-más 
országba ellátogatni. 
Idén Szlovénia természeti és törté-
nelmi emlékeivel ismerkedtek meg, 
különösképpen azokkal, amelyek a 
magyar történelemmel vagy a kül-
honi magyarsággal valamilyen kap-
csolatban állnak. A pályázati kiírás a 

mindenkori 7. osztályos tanulóknak 
ad lehetőséget az utazásra. 
A szervezők idén is sajnálattal ta-
pasztalták, hogy több szülő elzár-
kózik ettől a remek lehetőségétől 
és nem teszi lehetővé a gyermeke 
számára a külföldre való utazást. 
Ebben a tanévben harminchárom 
kunfehértói és kisszállási tanuló él-
hetett át  csodás élményeket. Meg-
ismerhették a szlovéniai magyarság 
életét, látogatást tehettek ősi ma-
gyar várakban és nemesi kastélyok-

ban is. Több legendát megismerhet-
tek és színesíthették ismereteiket. 
Nagyon értékes történelmi emlék-
helyeket látogathattak meg és nem 
utolsó sorban Szlovénia csodálatos 
természeti értékeit is bejárhatták. A 
Júlia Alpok, a Bledi-tó vagy az Adri-
ai-tenger örök emlék marad a gyer-
mekek számára. Mindezen túl egy 
kis gasztronómiai élményünk is volt, 
megkóstolták a nagyon finom Bledi 
krémest és a híres Trojanski fánkot 
is.                   Forrás: delalfoldinfo.hu

CSODÁS 
HELYEKEN 
JÁRTAK A 
KUNFEHÉRTÓI 
DIÁKOK

Helyi horgászok egy 
csoportja kezdte meg 
az ismét felbukkanó hí-
nár irtását a IV-es tavon. 
Akadtak apró segítőik is, 
akik lelkesen hordták ki a  
növényt a tóból. Monda 
Tamás tógazda emlékez-
tetett, a hínár elszaporo-
dásával már volt gond a 
tavakban. A fürdőtóban a 
2010-es évek elején már 
annyira elszaporodott a 
hínár, hogy már a fürdő-
zés is kellemetlen volt. 
2014-ben szakértőket 
kért fel az Önkormány-
zat. A javaslat szerint a 

téli hónapokra a vízszint 
csökkentését ajánlották, 
hogy a hínár ne tudjon 
áttelelni, valamint a tava-
szi fotoszintézis beindu-
lása előtt a vízfelszín felé 
törekvő növény vágását, 
kaszálását tanácsolták. 
A két javaslat alkalmazá-
sa meg is hozta az ered-
ményt, mára gyakorlatilag 
hínármentes a fürdőtó. 
Ezt a megoldást, vagyis 
a víz leapasztását nem 
lehet a horgásztavakban 
alkalmazni, így marad a 
vágás és a lekaszált hínár 
kitakarítása.              J.D.G.

Gyönyörű emlékekkel gazda-
godhattak azok a kunfehér-
tói és kisszállási hetedikes 
diákok, akik a Határtalanul 
programnak köszönhetően 
jutottak el Szlovéniába és 
Horvátországba.
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A kunfehértói Tőfür-
dő területén július 15-én 
és 16-án megrendezett 
Fehértone Fesztiválról 
természetesen a rend 
őrei sem hiányozhattak. 
Az egyenruhások megra-
gadták az alkalmat, és a 
közrend- és közbiztonság 
folyamatos fenntartása 
mellett szóba elegyedtek 
a fesztiválozó fiatalokkal. 
Az érdeklődő fiatalok pon-
tos tájékoztatást kaptak a 
szerződéses határvadász 
jogviszonyról, valamint a 
jelentkezési feltételekről.

A szerződéses határva-
dászattal kapcsolatos in-
formációk itt érhetőek el: 
www.police.hu
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ÓRIÁSI CSATÁK A PARTON: 
HUSZONKILENC 
CSAPAT VETT RÉSZT A 
IV. FEHÉRTONE STRAND-
KÉZILABDA TORNÁN

Demeter Ádám főszervező la-
punknak elmondta, az elmúlt 9 
évben, mióta ilyen jellegű esemé-
nyeket szerveznek, ennyi változ-
tatás a nevezések terén az utolsó 
héten még nem történt. Egy héttel 
az első sípszó előtt 15 női és 16 
férfi csapat szerepelt a nevezők 
listáján, majd a sorsolás előtti na-
pokban felgyorsultak az esemé-
nyek, több lemondás és új csapat 

jelentkezése után 13 női és 16 
férfi csapat indult a tornán. 

A szervezők azt is elmondták, 
hogy ugyan ez nem megszokott 
és nagyban nehezíti az előkészü-
leteket, de a lemondások sajnos 
indokoltak voltak és mivel időben 
történtek, így lehetett kezelni őket, 
egyet kivéve, mert az már az ere-
deti kiírás szerinti kezdés előtt 
három órával e-mailben érkezett, 

így férfi mezőnyben 15 csapat ma-
radt. Azon kívül, hogy ez a csapat 
az egész lebonyolítást megnehezí-
tette, azóta sem kaptak választ az 
utolsó pillanatban történt lemon-
dásra. 

Péntek délután már érkeztek a 
csapatok a szálláshelyükre, és a 
regisztráció után kicsit ismerked-
tek is a pályákkal. – Rengeteg pozi-
tív visszajelzést kaptunk a megújult

NEGYEDIK ALKALOMMAL VÁGTAK NEKI A 
CSAPATOK A FEHÉRTONE STRANDKÉZILABDA 
TORNÁNAK JÚLIUS 23-ÁN KUNFEHÉRTÓN, A 
MEGÚJULT HOMOKOS PÁLYÁKON.

A Fehértone Fesztiválon is toborozták a határvadászokat
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és megszépült tópart miatt, illetve 
a homokos pályák új elhelyezése is 
mindenkinek elnyerte a tetszését. A 
tavalyi évben még sok kellemetlensé-
get okozó drótkerítés eltűnt a part és 
a sportpálya között, ez mindenkinek 
nagy örömöt okozott – nyilatkozta 
Demeter Ádám. 

Az összecsapások szombaton 
reggel kezdődtek. A szervezők 
munkájának és a Fehértó Non-
Profit Kft. segítségének köszönhe-
tően gördülékenyen játszottak le 
a fiúk és lányok este 8 óráig össze-
sen 47 mérkőzést, úgy hogy vél-
hetően az év legmelegebb napja 
volt, a hőmérő 41-43 fokot is mu-
tatott. A játék dinamikájának kö-
szönhetően általában 25-30 per-
cet töltenek a játékosok. A pályák 
folyamatos locsolása enyhítette 
valamelyest a kánikula okozta ér-
zetet, de így is minden tisztelet 
megilleti a játékosokat, akik fe-
gyelmezetten játszották végig a 
tornát. Szombat estére minden 
csapat túljutott a csoportkörökön 
és kezdődhetett a „pihenés”. 

Vasárnap reggel 9 órakor folyta-
tódtak a mérkőzések. Az éjszakai 
vihar lehűtötte kicsit a levegőt és 
mivel napközben sem tért vissza 
az őrjítő meleg, így aznap már a 
slagok sem kerültek elő. A torna 
zárásaként először a női döntő, 
majd utána a férfi döntő zajlott, 
az eredményhirdetésre délután 

5 óra körül került sor. – A tornán 
részt vettek már 4 éve visszajáró 
csapatok is, illetve nagy örömünkre 
egyre több a fiatal csapat, akik pár 
éve még, vagy akár most is, az után-
pótlás bajnokságokban játszottak – 
mesélte Demeter Ádám.

A lányoknál favoritként szereplő 
SZBI csapata a döntőben kikapott 
a Hot Shots csapatától. A szerve-
zők elmondták, hogy ugyan mind 
a kettő csapatot kedvelik, mivel 
évek óta visszatérő játékosokról 
van szó, de ebben az esetben ők 
is nagyon örültek a győztesnek, 
mivel nekik most sikerült először 
elérni kupagyőzelmet. A férfiaknál 
is meglepetés csapat nyerte a tor 

nát. A főleg fiatal kiskunhalasi játé-
kosokból álló Totálkár, kiegészül-
ve soltvadkerti játékosokkal 2-0-
ra győzedelmeskedett a nagyon 
jól teljesítő Szeszpanyol felett. – A 
tornáról elmondható, hogy nagyon 
jól sikerült, mindenki jól érezte ma-
gát és visszavágynak. A csapatokat 
nem lehet településekhez kötni már, 
nagyon sokan több helyről állnak 
össze, de érkeztek játékosok a teljes-
ség igénye nélkül Budapestről, Mis-
kolcról, Tiszaföldvárról, Mezőtúrról, 
Szegedről, Orosházáról, Veresegy-
házáról és természetesen a környe-
ző településekről, Kiskunhalasról, 
Kiskőrösről, Soltvadkertről, Kecel-
ről is – összegezte a főszervező.

“A SZERVEZŐK 

MUNKÁJÁNAK ÉS A 

FEHÉRTÓ NON-PROFIT KFT. 

SEGÍTSÉGÉNEK 

KÖSZÖNHETŐEN 

GÖRDÜLÉKENYEN 

JÁTSZOTTAK LE 

A FIÚK ÉS LÁNYOK ESTE 

8 ÓRÁIG ÖSSZESEN 

47 MÉRKŐZÉST”
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A környéken a nyár talán leg-
kiemelkedőbb programja évtize-
dek óta a kunfehértói Sör & Grill 
Fesztivál, amely az utóbbi évek-
ben már megújult tartalommal és 
leginkább a fiatalokra fókuszálva 
várja a vendégeket.  Az idei Fe-
hér Tone Fesztivál azonban né-
mileg szakított ezzel a trenddel és 
a szervezők gondoltak a régebb 
óta fiatalokra, így meghívtak olyan 
előadókat, mint Caramel, vagy pél-
dául az ország jelenleg legnépsze-
rűbb előadóját, Ákost is. Persze 
minden korosztály megtalálta a 
maga ízlésének megfelelő zenét. 
Pénteken fellépett a fiatalok egyik 
nagy kedvence a Soulwave, aztán 

ByeAlex és a Slepp varázsolta el a 
közönséget, volt Necc Party, ahol 
a ’90-es és 2000-es évek slágere-
ire tombolhatta ki magát a pub-
likum.  Szombaton a New Level 
Empire kezdett, majd Molnár Fe-
renc Caramel érkezett a színpad-
ra. Közben már hatalmasra nőtt a 
tömeg, mire a BSW kezdett, telje-
sen megtelt a szinpad előtti tér. A 
nap utolsó fellépője Dzsúdló volt, 
a hangulat is a csúcsra ért. Éjfél 
után a DJ-k vették át a színpadot. 
Már az első nap is tömegek láto-
gattak ki a megkapó szépségű tó-
partra, de szombaton talán még 
többen döntöttek egy felhőtlen 
bulizás mellett. 

Huszár Zoltán polgármester 
úgy nyilatkozott, azért is tették át 
a rendezvényt a már megszokott 
helyszínről, hogy kényelmesebben 
elférjenek a fesztiválozók és a víz-
parti hangulat pedig még fokozza 
az örömfaktort. - Akik kilátogattak 
a kunfehértói fesztiválra, biztosan 
nem bánták meg, mindegyik előadó 
a legjobbat adta, a közönség pedig 
igazán hálás volt a produkciókért. 
Igazi fesztiválhangulat volt, nagyon 
sok pozitív visszajelzést kaptunk 
mind a látogatók, mind az előadók 
részéről. 

Monda Tamás, a fesztivált szer-
vező Fehértó Non-profit Kft. ügy-
vezetője kérdésünkre elmondta, 
még nincsenek végleges adatok, 
de a rendezvényre belépők szá-
ma megközelítette a tízezret. – A 
maroknyi csapatom és jómagam is 
már hetek óta, szinte minden időn-
ket és erőnket odaszánva, a ren-
dezvény szervezésén, majd a lebo-
nyolításán dolgoztunk. Azt hiszem, 
egy igazán színvonalas és sikeres 
rendezvényen vagyunk túl. Persze 
még többet szerettünk volna kihozni 
a fesztiválból, de nagyjából két hó-
nap állt a rendelkezésünkre, hogy 
minden előadót,  leszervezzünk, ki-
alakítsuk az új helyszínt, biztosítsuk 
a színpadnak és a fénytechnikának

KÖZEL TÍZEZREN LÁTOGATTAK IDÉN 
A FEHÉRTONE FESZTIVÁLRA
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az energiaellátást, előkészítsük a terepet a vendéglátó egységeknek, büfék-
nek, biztonsági szolgálatot, szállásokat intézzünk, és még új díszkivilágí-
tást is telepítettünk, ami igazán hangulatossá tette a tópartot.  Amit még 
nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy az előadóktól kivétel nélkül, csak 
dicséretet, elismerő szavakat kaptunk. Többen - köztük Ákos és csapata is 
- azt mondták, hogy ilyen fogadtatást, kiszolgálást, ellátást, mint Kunfehér-
tón, nem sok helyen kapnak az  egész országban – részletezte a cégveze-
tő, majd hozzátette: - Ők már biztosan a jó hírünket viszik, és persze az a 
sok-sok ezer vendég is, akiktől szintén sok pozitív visszajelzést kaptunk. Itt, 
az újság hasábjain is szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, 
aki bármivel is segítette és hozzájárult a Fehértone Fesztivál sikeréhez. 

Juhász D. Géza

Anyakönyvi hírek

90. SZÜLETÉSNAPJUKAT 
ÜNNEPELTÉK

HÁZASSÁGOT 
KÖTÖTTEK

SZÜLETETT

Pinte Sándor  
&

Pécsi Loretta
2022.07.02.

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

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

Szucsán Jánosnét
a Kiserdő utca 14-ben, aki
július 15-én ünnepelte 83.

Bozsóki Ilonát
a IV. körzet tanya 33-ban, aki 

július 21-én ünnepelte 82.

Nagy Józsefnét
a Jókai utca 17-ben, aki
július 3-án ünnepelte 88.

Herczeg Péternét
a II. körzet tanya 100-ban, aki

július 22-én ünnepelte 90.

Dávid Pétert
a Hársfa utca 7-ben, aki
július 7-én ünnepelte 85.

Bajusz Sándort
a Deák tér 4-ben, aki

július 26-án ünnepelte 90.

Varga Sándornét
a Széchenyi utca 18-ban, aki
július 20-án ünnepelte 81.

Bertalan Imrénét
a Rákóczi utca 92-ben, aki 
július 22-én ünnepelte 84.

Gyuris Mihálynét
a Rákóczi utca 14-ben, aki
július 27-én ünnepelte 80.

Szlobonyi Lajost
a Radnóti utca 22-ben, aki
július 1-én ünnepelte 83.

Csáki Mihálynét
a Radnóti utca 15-ben, aki
július 1-én ünnepelte 86.

 
Orbán Károly Mihálynét

a Herman Ottó út 16-ban, aki
július 13-án ünnepelte 89.

születésnapját!     

Köszöntjük
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TELEPÍTÉS: GYÖNYÖRŰ PONTYOK ÉRKEZTEK A FÜRDŐTÓBA
Nagy mennyiségű, összesen 

1,8 tonna hal érkezett a tavakba. 
Az I. tó, vagyis a fürdőtó ad ott-

hont annak a 13 mázsa halnak, 
amely Szolnokról érkezett au-
gusztus 3-án. 

Az uszonyosok között szép 
számmal vannak nagytestűek is. 
A telepítéskor az egyes példá-
nyokat nem mérték le, de mint 

Dávid Csaba ellenőr elmondta, 
6-8 kilogrammos, de akár na-
gyobb, extra méretű pontyok is 
kerültek a Fürdőtóba. Hamaro-
san érkezik további 1 tonna hal a 
tóba, és ötszáz kilogramm ponty 
a III. tóba is. A Kunfehértói Előre 
Horgász Egyesület vezetősége 
a horgászoktól nyomatékosan 
azt kéri, fokozottan figyeljenek a 

méretkorlátozás szabályainak be-
tartására (pontyoknál: 35-50cm, 
amuroknál: 55-70cm), mert erre 
irányuló ellenőrzések várhatók. 
Szabályszegés esetén az egyesü-
let halőrei a MOHOSZ 2022-es 
szabályzata szerint fognak eljárni, 
ami a területi jegy visszavonását 
és a vásárlástól való eltiltást ered-
ményezi 1-5 évre.

KUNFEHÉRTÓ KINCSEI A THORMA JÁNOS MÚZEUMBAN
A képen az egyik ritkának számító 
ún. kerék- vagy küllős fibula látható. 
Többet is megtudhat a fibulákról, 
fibulakutatókról ha ellátogatnak a 
Thorma János Múzeumba. A kiál-
lítás augusztus 14-ig látogatható. 
„…A kunfehértói Állami Gazdaság 
területén földmunka során kerültek 
elő emailos fibulás szarmata sírok, 
1953-ban és 54-ben. A megneve-
zésben benne foglaltatik a funk-
ció is: a nyak tájékán, a vállaknál, a 
mellkason kibontott fibuláknak el-
sősorban praktikus szerepük volt, a 
felsőruha összefogását szolgálták. 
A Kárpát-medencében a honfogla-

lás előtt nem használtak gombokat, 
korábban – a bronzkortól kezdve 
– fibulával tűzték meg a ruházatot, 
amelynek aztán koronaként kifi-
nomult divatja alakult ki. Anyaga, 

díszítettsége, kidolgozottsága nagy-
ban függött viselőjének társadal-
mi helyzetétől, vagyoni állásától…„        
(Részletek Vörös Gabriella: Szarma-
ták két folyó között című könyvéből)


