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Héra Zoltán: 
Ó kalendárium 

költőknek

A Nyilas havában Jupiter

atyai kegye árasszon el.

Mintha asztalfőn ülnél, lakomán,

ne bánj semmit, csak mesélj,

a tél elé, ha még nem jött volna el,

s bele a télbe, ha megjött már a tél.
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Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!

 

Interjú Csupity Zoltánnal,
községünk korábbi jegyzőjével 

nyugdíjba vonulásának
első évfordulója alkalmából

L.T.: Mi történt Önnel az el-
múlt egy év alatt?

Csupity Zoltán: Először is kö-
szönöm a megkeresést. Az el-
múlt egy év a nyugdíjas élet-
hez történő akklimatizálódás 
jegyében telt el.  A több évtize-
des, kötött napirend szerint zaj-
ló életformámról át kellett állni a 
kötetlenebb életvitelre. Ez, nem 
mindig ment zökkenők nélkül.

L.T.: Egészsége, hogy szolgál?
Cs. Z.: Köszönöm, elfogad- 

hatóan.     
L.T.: Mivel tölti idejét?
Cs. Z.: Időm egy részét a „ház 

körüli” teendők töltik ki, e mel-
lett jut idő a roncsderbi verse-
nyek szervezésére is. Szeretek 
kerékpározni és gyakran járok 
helyi sporteseményekre. 

L.T.: Hiányzik a munka?
Cs. Z.: Ha a rendszeres mun-

kavégzésnek vége szakad, óha-
tatlanul űr keletkezik az ember 
életében. Ez velem is így történt. 
Főleg az első időszakban hiány-
zott a munka. Az idő múlásával 
egyre inkább sikerült hozzászok-
nom a nyugdíjas élethez.   

L.T.: Szokott Kunfehértóra jár-
ni, figyelemmel kíséri a falu éle-
tének alakulását? 

Cs. Z.: Természetesen, családi 
és baráti szálak is kötnek a te-
lepüléshez. Az internet nyújtot-
ta lehetőségeket is kihasználva, 

a Kunfehértói Kalauz-t olvasva 
– amit köszönök a Fehértó Non-
profit Kft-nek – folyamatosan fi-
gyelemmel tudom kísérni a tele-
pülésen történteket. Örömmel 
tölt el, ha eredményes pályáza-
tokról, sikeres rendezvényekről, 
a fejlődés különböző mozzana-
tairól értesülök.  

L.T:: Mint a Sportegyesület ko-
rábbi elnöke, hogyan értékeli a 
Kunfehértó KSE focicsapat idei 
eredményét?

CS.Z.: A csapat jó szereplése 
számomra pozitív meglepetés. 
Tudom, hogy a jelenlegi „dobo-
gós” helyezés mögött vezetők, 
edzők, segítők és a játékosok 
sok-sok munkája van. Kívánom, 
hogy a jelenlegi lendület tartson 
ki még sokáig.  

L.T.: A közösségi oldalon meg-
jelent fényképek alapján több al-
kalommal utazott az elmúlt egy 
évben. Merre járt?

CS.Z.: Valóban, ebben az év-
ben több alkalommal jártunk 
Erdélyben. Kunfehértó test-
vértelepülésén, Disznajón él-
nek barátaink, meghívásaik-
nak tettünk eleget. Abban a 
szerencsében volt részünk, 
hogy szeptemberben velük 
közös kiránduláson vehettünk 
részt a Duna-deltában, ami 
csodálatos élményt nyújtott 
számunkra. ■

Kunfehértó Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15 kódszámú 
felhíváson támogatást nyert Kunfehértó Község Központjának csa-
padékvíz elvezetésére.

A kivitelezői szerződés aláírása és a munkaterület átadása megtör-
tént, a munkálatok várhatóan 2017.11.06-án indulnak és ha az idő-
járás nem szól közbe, kb. hat hétig tartanak.

Az érintett területek: Szabadság tér 1-4.sz., valamint a Rákóczi-
Hársfa-Nádor utca közötti szakasz a páratlan oldalon.   

Köszönjük szíves megértésüket és türelmüket! ■

Virágültetés
Mivel a Csapadékvíz-elvezetés munkálatai november elején elkez-

dődnek, ezért sor került a rózsák áttelepítésére. Ez volt az első lépé-
se a tavaszra tervezett nagyobb mértékű parkosításnak. ■

Fehértó Non-profit Kft.

Kunfehértó Községi Sport-
egyesületének sportfejlesz-
tési programja jóváhagyásra 
került a 2017/2018. évi Tár-
sasági adókedvezmény sport-
támogatási rendszerében, 
melynek keretében támoga-
tást nyert el sportfelszerelé-
sekre, sport,- és egyéb eszkö-
zökre, valamint a sportpálya 
fejlesztésére. ■



K a l a u z
K u n f e h é r t ó i2017. november �. oldal

■

Iskolai hírek
Rajzpályázat

A Kunfehértói Könyvtár ismét 
megrendezte a szokásos, alsó ta-
gozatos diákoknak szóló rajzver-
senyét, idén „Az én hősöm” té-
májában. A gyerekek igen nagy 
számban készítettek pályamű-
veket. Míg az első osztályosok 
főként rendőröket és tűzoltó-
kat rajzoltak, addig a 2., 3. és 4. 
osztályosok már a családtagjai-
kat tekintették hősnek. Az ered-
ményhirdetésre az Általános Is-
kolában került sor, ahol a díjakat 
Huszár Zoltán, polgármester ad-
ta át. 

Az eredmények a következő-
képpen alakultak:

Helyezések: 

1. osztály

1. Majer Zoltán 

2. Kiss Martin

3. Czifra Bianka 

2. osztály

1. Taskovics Máté

2. Madácsi Fruzsina 

3. Szabó-Csanádi Márton

3. osztály

1. Patocskai Csenge

2. Dobos Petra 

3. Király Nóra 

4. osztály 

1. Kiss Levente 

2. Bankos Marcell

3. Huszár Eleonóra 

Különdíj: Bozsik Lilla

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Bogárháton
Az Országos Könyvári Na-

pok keretein belül a Katona Jó-
zsef Megyei Könyvtár szerve-
zésében Kunfehértóra is eljutott 
a Bogárháton: Muslinca Ica és a 
must elnevezésű mesés, ismeret-
terjesztő,  interaktív gyermek-
előadás. Ennek apropóján volt a 
Könyvtár vendége a Kunfehértói 
Általános Iskola három osztálya 
október 4-én. A műsor jól illesz-
kedett a szintén ezen a héten 
tartott Állatok Világnapja alkal-

mából rendezett programokhoz.
Az előadás során Sasvári Zol-

tán és Sasváriné Dr. Borbí-
ró Katalin egy izgalmas szüreti 
kalandra invitálta a lelkes kö-
zönségét, akik különböző bo-
garakkal és rovarokkal ismer-
kedhettek meg élő állatok és 
makettek segítségével. Az elő-
adás érdekessége, hogy a fel-
használt jelmezek, játékok és 
kellékek döntően újrahasznosí-
tott anyagból készültek. ■

Az előadásról
Pedagógusként és amatőr zoológusként mindig is küldetésemnek érez-

tem, hogy megismertessem és megszerettessem az emberekkel az őket 
körülölelő természetet. A rovarvilág bemutatása pedig csodálatos lehe-
tőségeket rejt! Környezetvédőként felvállaltam, hogy feleségemmel, aki 
társam a bemutatókon, ráirányítjuk a figyelmet arra, hogy a hatlábú élő-
lények nélkülözhetetlenek az ökoszisztémában – Sasvári Zoltán.

Bogaras bácsit és Katicát Muslinca Ica hívja meg a kesztölci Velmo 
gazda szőlőjébe szüretre és must készítésre, amit a gyerekekkel együtt 
elfogadnak. A mese során különleges rovarok segítségével a résztve-
vők megismerik a szüretelés és a mustkészítés fortélyait, végül meg is 
kóstolhatják a mustot. Az előadás meseszerűen mutatja be, hogyan 
zajlik a szüret, milyen rovarok élnek a szőlőben és a pincék sötét vilá-
gában. A bemutató interaktív, élménypedagógiai és fejlesztő pedagó-
giai alapon nyugvó játékos foglalkozás egyben. 

(forrás: www.bogarhaton.hu)
A Könyvtárban az összes rajz megtekinthető, nagy szeretettel vár-

nak minden kedves szülőt és nagyszülőt! ■
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Állatok Világnapja 
az Iskolában

2017. október 5-én délelőtt is-
kolánkba látogattak a Halasi Ál-
latvédő Egyesület tagjai, akik 
egy előadással készültek a felelős 
állattartás témakörében, melyet 
egy kötetlen beszélgetés köve-
tett. Végül a gyerekek nagy ér-
deklődéssel fogadták az előadás 
„sztárvendégét”, egy négy hóna-
pos mentett kiskutyát, akit sé-
táltathattak és simogathattak 
is. Ezen a délelőttön lehetőség 
nyílt a felnőtteknek is beláto-
gatni, és megcsodálni a szebb-
nél szebb párnákat, táskákat és 
egyéb kézműves munkákat, me-
lyeket az egyesület tagjai készí-
tettek eladásra, hogy ezáltal is 
bevételhez juthassanak mun-
kájuk finanszírozására. Itt sze-
retnénk megköszönni a vásár-
lásokat és az Egyesület részére 
behozott adományokat is a ked-
ves felajánlóknak! 

A nap folytatásaként délután 
a tanulók hozhatták be kis ked-

Hulladékgyűjtés

Ismét sikeres volt a hulla-
dékgyűjtés iskolánkban! 2017. 
szeptember 29-én rendezték a 
már hagyományos őszi papír-
gyűjtést. Idén is hatalmas men-
nyiséget, 5587 kg-ot hordtak ös-
sze a tanulók és az őket segítő 
ismerősök, felnőttek. Ezen kívül 
182 kg PET palack és 44 kg alu-
mínium doboz gyűlt össze.

Az osztályok közötti verseny 
végeredménye:

 
Alsó tagozat:

I. 4. osztály

II. 3. osztály

III. 2. osztály

IV. 1. osztály

Felső tagozat:

I. 8. osztály

II. 6. osztály

III. 7. osztály

IV. 5. osztály

Gratulálunk nekik!

Nagyon köszönjük minden-
kinek, aki valamilyen formá-
ban támogatta a gyermekeket. 
Külön köszönet az Arany Ka-
pu Zrt.-nek a mérési lehetősé-
gért. ■

venceiket és mutathatták be tár-
saiknak őket. Az ismertetést Ke-
rekes Anna tanárnéni kezdte egy 
farkas bőrrel, amiről mesélt is 
nekünk, majd mindenki megcso-
dálhatta közelebbről is. Ezt kö-
vette a gyerekek kisállatainak 
bemutatása, találkozhattunk 
többek között szakállas agámá-
val, házi macskákkal, imádkozó 
sáskával, mocsári teknőssel, hul-
lámos papagájjal és házi pókok-
kal. ■ Kazinczy Borbála
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Iskolánk tanu-
lói még szeptember 
végén két napon 
keresztül ismer-
kedhettek meg Ma-
gyarország hegység-
alkotó kőzeteivel és 
bepillantást nyer-
hettek a hüllők rej-
télyes világába is 
Nagy József segít-
ségével. Színes, kü-
lönböző megmunkálású ásványok, csigák és kagylók képezték 
még a kiállítás anyagát. A kiállítás ideje alatt vásárlásra is volt 
lehetőség, ahol a gyerekek különleges kagylókkal, csigákkal és 
ásványékszerekkel gyarapodtak. ■

Búcsú

2017. október 20-án nyugdíjbavonulása alkalmából elköszön-
tünk Fischer Lászlóné, Rozika nénitől, akinek ez a nap volt az 
utolsó munkában töltött napja. Évtizedeken keresztül dolgozott 
iskolánkban, tanította a kicsiket az írás, olvasás tudományára. 
Kívánunk Neki hosszú, boldog nyugdíjas éveket és jó egészséget, 
immáron a családja körében! ■

Állatbarátkozó és ásványgyűjtögető

1956-os megemlékezés az Iskolában

2017. október 20-án ünnepélyes keretek között emlékeztünk az 1956-os forradalomra és szabadságharcra. Köszönjük iskolánk irodalmi 
színpadának a színvonalas műsort, illetve mindazoknak, akik elfogadták meghívásunkat, és együtt ünnepeltek velünk. ■
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Interjú Kerti Tiborral

Tibornak egy, Magyarországon még kevésbé ismert szakmája 
van: ő kiropraktőr.  68 éves, élete nagy részét Németországban 
töltötte, néhány éve költözött településünkre. 

L.T.: Kérlek, mesélj magadról, 
hogyan kezdődött a pályafutásod?

Kerti Tibor: Vajdasági származá-
sú vagyok, édesanyám orvos volt, 
édesapám pedig katonatiszt-ügy-
véd. Egészen fiatal koromban sze-
rettem volna eldönteni, hogy me-
lyik szülőm nyomdokaiba lépek, 
gondoltam elmegyek a katonaság-
hoz, ahol egyszerre mindkét szak-
mát csinálhatom. Így kerültem 16 
évesen, betegápolóként egy ma-
gasrangú jugoszláv államfő nyári 
rezidenciájához tartozó klinikára 
Herceg Noviba, ahol nem sokkal 
később már én voltam a vezető.

L.T.: Hogyan kerültél 
Németországba?

K.T.: Egyik este ügyeletes vol-
tam a Klinikán, amikor egy autó-
baleset történt a közelben. A kör-
nyéken a mi intézményünkön 
kívül nem volt más egészségügyi 
központ, de itt nem láthattak el 
akárkit, csak az ország magasabb 
rangú vezetőit és elöljáróit. Én vi-
szont megengedtem, hogy behoz-
zák az idegent, megműtöttük és 
kezeltük, ezáltal megmentettük 
az életét. Még napokig nem tud-

tunk róla semmit, de később ki-
derült, hogy egy németországi 
gyártulajdonos volt. Nagyon há-
lás volt, elsősorban nekem, és 
ebből kifolyólag a későbbiek-
ben is tartottuk a kapcsolatot. 
Mindig mondta, hogy ha egy-
szer ki akarok menni Németor-
szágba szerencsét próbálni, segít 
nekem, csak keressem meg. Egy 
idő után rájöttem, hogy én nem 
igazán szeretem a kommuniz-
must, illetve azt, hogy korlátoz-
va volt a mozgásunk. Úgy voltam 
vele, hogy így is, úgy is mesz- 
sze vagyok az otthonomtól, nem 
számít, hogy ott vagyok vagy Né-
metországban. A felettesemmel, 
Goldstein úrral, nagyon jó vi-
szonyt ápoltam, ő segített elszök-
nöm. Megvette nekem a vonatje-
gyet, majd álcaként begipszelte a 
kezem. Azt mondta, hogy üljek 
fel a vonatra, mintha hazamen-
nék, majd menjek tovább, és ha 
kiérek Németországba, vágjam le 
a gipszet. Amikor megérkeztem, 
már az első pillanattól azt érez-
tem, hogy én itt, otthon vagyok. 
Münchenben a segítőmnek kö-

szönhetően már vártak rám, és el-
vittek abba a kórházba, ahol ál-
lást kaptam.  

L.T.: Miként folytatódott ott az 
életed?

K.T.: A kórházban jól éreztem 
magam egy darabig, de egy idő 
után ráébredtem, hogy nem sze-
retnék másnak dolgozni, a magam 
ura akarok lenni, nyitni fogok egy 
saját praxist. Ekkor kezdtem el újra 
tanulni, ekkor lettem kiropraktőr, 
ezt a Stockholmi Egyetemen vé-
geztem. Ezen kívül még sok egyéb 
kiegészítő képzésre is jártam (töb-
bek között Svájcban és Német-
országban is), hogy minél többet 
tudjak meg erről a területről. Azért 
a kiropraktikát választottam, mert 
a legtöbb embernek a gerincével 
van problémája és az idegszálak is 
onnan indulnak, így sok betegséget 
innen lehet gyógyítani  (erről rész-
letesebben lásd a Mi az a kirop-
raktika? című cikket a 7. oldalon). 
Egyébként jelenleg Magyarorszá-
gon rajtam kívül még öt orvosnak 
van ilyen képzettsége.

Még a kórházban ismertem meg 
a feleségemet, aki akkor gyógytor-
násznak készült. Ekkor találtam 
ki, hogy vele együtt fogom megcsi-
nálni a saját egészségügyi közpon-
tomat, ahol végül rajtunk kívül 
még tíz ember dolgozott. A fő állá-
som mellett ekkor már én magam 
is különböző egészségügyi kurzu-
sokat tartottam, először csak elő-
adóként, majd a saját intézménye-
met is kiegészítettem egy iskolai 
képzéssel. Az egyik ilyen kurzust, 
amely a csigolyák és a csukló spe-
ciális kézzel igazításával foglalko-
zik, le is védettem, azon a néven, 
azt csak én oktathatom (Thera-
pie-Chiropathie-Chiropraktik).  A 
világ több részére is hívtak taníta-
ni, voltam Svájcban, az Egyesült 
Államokban és Kínában is.

L.T.: Egyszer segítettél egy kislá-
nyon, amivel az újságokba is beke-
rültél. Hogyan történt ez?

K.T.: Akkoriban egy well-
nessközpont egészségügyi részle-
gének a vezetője voltam. Egy nap 
megláttam a kislányt, aki egy toló-
kocsiban ült, amíg a család többi 
része a vízben fürdött. Odamen-
tem hozzájuk és elkezdtem velük 
beszélgetni. Kiderült, hogy a kis-
lány sosem tudott járni, de eddig 

egy orvosnak sem sikerült segíte-
ni rajta. Megbeszéltük, hogy meg-
vizsgálom, majd eldöntöttem, 
hogy megpróbálom én meggyó-
gyítani. A központ igazgatója pe-
dig hozzájárult ahhoz, hogy nekik 
fizetés nélkül biztosítsuk a keze-
léseket, ami összesen nagyjából 
nyolc hétig tartott. Az első négy 
hétben injekciókúrával, lézerterá-
piával, speciális masszírozással és 
akupunktúrával kezdtem, hogy 
csökkenteni tudjam a daganatot. 
Két csigolyája állt ki teljesen, azo-
kat a vízben tettem helyre, mert 
ott kevésbé érezte a fájdalmat.  
Ezt követően még további négy 
hétig tartott a kezelése, a gyógy-
tornászokkal felváltva foglalkoz-
tunk vele és végül az én irányítá-
som alatt sikerült életében először 
felállnia. Ez számomra is leírha-
tatlan érzés volt, de a szülei szabá-
lyosan zokogtak. Innentől kezd-
ve ezt gyakoroltuk vele, először 
egy korlát mellett, majd végül már 
egyedül fel tudott állni és néhány 
lépést is megtett. Ezeket a pillana-
tokat nem lehet szavakba önteni.

L.T.: Azóta mi történt a kislán-
nyal? Teljesen felépült?

K.T.: Nem tudom, sajnos meg-
szűnt a kapcsolat, de bízom ben-
ne, hogy az általam elkezdtett fo-
lyamat elérte a célját. Rajta kívül 
még nagyon sok embert sikerült 
meggyógyítanom. Sokan vannak, 
akik azt mondták nekem, hogy 
nélkülem már meghaltak volna. Én 
mindent azért csináltam, hogy se-
gíthessek az embereknek. Az, hogy 
tudtam valamit tenni, sokkal töb-
bet ért nekem, mint a pénz. Amit 
megkerestem, azt el is költöttem. 
Élni kell, ez volt a mottóm. Bejár-
tam a világot, mindenfelé voltam.  
Aztán itt kötöttem ki Kunfehér-
tón, ez az én „szigetem”. 

L.T.: Egy ilyen kiemelkedően si-
keres karrier után miért éppen 
Kunfehértó lett a te „szigeted”?

K.T.: Ez egy hosszú történet. 
A feleségemmel nagyon jó éle-
tünk volt, de az, hogy egész nap 
együtt voltunk, a munkahelyen 
és otthon is, a kapcsolatunk ro-
vására ment, így ő a válás mellett 
döntött. Nehéz időszak után, 
egy magyar kollégám javasla-
tára regisztráltam egy társkere-
ső oldalon, ahol magyar embe-
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rekkel lehetett megismerkedni. 
Itt tetszett meg egy budapesti 
hölgy, akivel megkedveltük egy-
mást, majd többszöri találkozás 
után másfél évig együtt voltunk, 
ezt követően össze is házasod-
tunk. Ennek okán kezdtem el 
házat keresni Magyarországon. 
Egyébként ekkor már néhány 
éve foglalkoztatott, hogy haza-
költözök Szabadkára, azon a 
környéken is néztem házakat, 
majd egy véletlen folytán lel-
tem rá a kunfehértói villára. El-
jöttünk az akkori feleségemmel 
megnézni, igaz csak kívülről, de 
rögtön megtetszett, és a telepü-
lés is.  Továbbá még a szülővá-
rosomtól sincs messze, könnyen 
meg tudom látogatni az ott ma-
radt rokonaimat és barátaimat. 
Úgy döntöttem, hogy megve-
szem, de végül a házastársam 
nélkül, ugyanis időközben ki-

derült, hogy ő nem akarja Bu-
dapestet elhagyni. Ez volt a má-
sodik válásom oka és így aztán 
egyedül költöztem Kunfehértó-
ra.  A házzal rengeteg munka 
volt, nagyon el volt hanyagol-
va, egy barátom segített rend-
be tenni. Időközben felszámol-
tam a kinti üzletem, tudatosan 
készültem a nyugdíjas éveimre. 
Amint erre sor került, úgy érez-
tem én végeztem, ledolgoztam a 
magamét. Egész életemben ta-
nultam és tanítottam, és csak 
egy nyugodt életre vágytam. 

Itt Kunfehértón megleltem 
mindazt, amit kerestem. Itt ta-
láltam meg azt a nyugalmat, 
ami hiányzott az életemből. Két 
éve vagyok itt és nagyon jól ér-
zem magam. A munkával csak-
nem teljesen végeztem, egyedül 
egy gróf családhoz járok vissza 
kezeléseket tartani, néhány ha-

Mi az a Kiropraktika?

A Kiropraktika egy természetes módszer, amely nem a tünetek, 
hanem az okok kezelésével foglalkozik. Nem csupán egy gyógy-
mód, de egy filozófia is egyben, mely a test öngyógyító mecha-
nizmusait aktiválja. A kiropraktika módszere egy egyszerű, de 
fontos alapkoncepcióra épül: a jól működő gerincoszlop és ideg-
rendszer mellett a test könnyebben ellenáll a betegségeknek. A 
kiropraktika lényegében a gerinc tökéletes állapotának létreho-
zására és megőrzésére törekszik. A gerinc – vagyis a gerincosz-
lop által védett gerincvelő – pedig nem más, mint az agy folyta-
tása, a központi idegrendszerünk része. A gerinc csigolyái által 
körülvett és védett gerincvelőben a mozgás és az érzékelés ideg-
pályái futnak. Így gerincünk valóban nem csupán a testünket 
tartja, de testünk minden szervével, a teljes érzékelésünkkel kap-
csolatban áll.

A kiropraktőrt Magyarországon gyakran csontkovácsnak fordít-
ják – tévesen, és az alternatív gyógymódok közé sorolják.  Ugyan-
akkor Nyugat-Európában és a tengerentúlon több mint száz éve 
elismert, bevált és gyakorlott gyógymódnak számít, más orszá-
gokban (például Dániában), már az egészségügyi ellátórendszer 
része. Ma már Madridban, Barcelonában és Londonban is tanít-
ják ezt a típusú orvoslást.

A kiropraktőrnek komoly anatómiai, élettani, ortopédiai, reu-
matológiai és neurológiai ismeretekkel kell rendelkeznie. A spe-
ciális technikák és módszerek öt éves, szigorú egyetemi tanul-
mány során sajátíthatók el, amelynek végén a hallgatók doktori 
diplomát kapnak. A hagyományos medikus-képzéstől eltérően 
itt nem oktatnak farmakológiát és sebészeti ismereteket, ugyan-
akkor jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek az izom- és csontváz-
rendszerre, illetve a neurológiai tanokra. Emellett a kiropraktőr 
hallgatók radiológiából is jóval mélyebb tudásra tehetnek szert, 
mert a röntgen-, és MR-felvételek pontos és szakértő elemzé-
se fontos részét képezi a kezelésnek. A kiropraktőrök személy-
re szabott programmal, gerinckezeléssel és tornagyakorlatokkal 
gyógyítják a betegeket. 

(forrás: www.kiropraktika.net)

Kunfehértói 
vadászokat említ 

a Nimród Vadászújság
A Nimród magazin októbe-

ri számában Dr. Gergely Imre, 
dömsödi vadász dícsérő szavak-
kal tett említést két korábbi kö-
zségi vadőrünkről: 

„E fejezet keretei között sze-
retnék megemlékezni két, nagy-
szerű szakemberről: név szerint 
Huszár Fecóról és Baranyai Robi-
ról, a kunfehértói vadásztársaság 
nagy tudású vadőreiről. Elnézést 
kérek tőlük, hogy a becenevüket 
használom, de soha senkitől nem 
hallottam őket Ferencnek vagy 
Róbertnek szólítani. Nekik kö-
szönhetem az első gímbikámat, 
sok szép disznót, de amivel a leg-
maradandóbb élményekhez jut-
tattak, amiből a legtöbbet töltöt-
ték fel az élmények kincsestárába, 
az az őzvadászat volt.

Kezdőként még erősen visz-
ketett az ujjam, ezért szerettem 
olyan lehetőségeket megragad-

ni, ahol kellő mennyiségű lö-
véshez juthatok. Abban az idő-
ben Fecó bácsiék nem engedték 
a tagságnak, hogy tarvadat selej-
tezzenek, hanem évente egy téli 
napon, három vendégvadászt fo-
gadva, lelövették a keretüket. En-
nek több oka is volt, de ezek kö-
zül a legfontosabb, hogy így csak 
egy napig zaklatták a területet, 
az őzállomány nem volt kitéve a 
folyamatos zavarásnak. A másik, 
kimondatlan pedig az, hogy az 
egy-két, kihágásra hajlamos cim-
bora így nem tudott egy engedél-
lyel akár több sutát is meglőni és 
ezzel jelentősebb károkat okoz-
ni. ... Sok jó bakot lőttem Kunfe-
hértón, és sokat tanultam a helyi 
vadőröktől; köszönet a türelmü-
kért és a jóindulatukért.” ■

(forrás: Nimród Vadászújság, 
105. évfolyam 10. szám, 

2017. október)

vonta. Amikor Németországban 
vagyok, mindig alig várom, hogy 
jöhessek vissza, annyira megsze-
rettem ezt a helyet. Egész éle-
temben az embereket szolgál-
tam. Most már a házzal, a kerttel 
és a hobbimmal szeretnék foglal-
kozni, ezek töltenek fel.

L.T.: Milyen hobbiddal?
K.T.: Van és volt több is. Régó-

ta foglalkozom galambtenyész-
téssel, nagyon szeretem ezeket a 
madarakat, jelenleg is van nyolc-
van belőlük. Ezen kívül egy saját 
fajtát is kitenyésztettem. Festeni 
is szoktam, de csak amatőr szin-
ten, az elkészült képeket elaján-
dékozom, de arra is volt példa, 
hogy egy templom üvegjét fes-
tettem ki. 

L.T.: Úgy tudom, hogy Német-
országban még több mindenbe 
belefogtál.

K.T.: Igen ezek mellett atléti-
kával foglalkoztam még, én vol-
tam a helyi szövetség elnöke, több 
más szervezetben is elnökké vá-
lasztottak, mint például a Ter-
mészetgyógyászok Németországi 
Szervezetében vagy a Bajor Fizi-
koterápiai Egyesületben, illetve a 
bajorországi politikába is belekós-
toltam, mint képviselő.

L.T.: És miért nem maradtál vé-
gül kinn?

K.T.: Megmondom őszintén, 
hogy nem szeretem annyira né-
meteket. Egyrészt úgy érzem, 
hogy kihasználják az embereket 
másrészt pedig, ha külföldiként 
akar valaki elérni valamit, akkor 
neki jóval többet kell érte megten-
nie és küzdenie, mint egy német 
polgárnak. Náluk sokkal jobban 
kell teljesíteni és ezt éreztetik is az 
emberrel. Elég volt, nem akartam 
kinn maradni.

L.T.: Tehát akkor itt vagy 
boldog. 

K.T.: Igen, itt vagyok az. Jelen-
leg boldog párkapcsolatban élek, 
meg van mindenem, amire vágy-
tam. Fontos, hogy az ember sze-
resse azt a helyet, ahol él. Itt úgy 
élek, mintha mindig szabadságon 
lennék. Szeretem ezt a helyet, a 
nyugalmat, a házat. Életem vé-
géig tervezek maradni, itt akarok 
megöregedni. De közben még 
Kunfehértó nevét szeretném is-
mertebbé tenni a tudásom által. 
Arra gondoltam, hogy Németor-
szágban tartott kurzusaim anya-
gát lefordítom magyarra, beszer-
zem a szükséges engedélyeket és 
itt tartok további képzéseket. ■
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Közérdekû információk
Polgármesteri Hivatal
Kunfehértó Szabadság tér 8. 
Tel.: 06/77/507-100  
fax.: 77/507-131
Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő:    07.30-12.00 és 12.45-16.15
Szerda:  12.45 - 16.15
Péntek:  07.30 - 13.00

Háziorvosi ellátás
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Székács István
Hétfőtől - Péntekig 08.00 – 12.00
Hétfőtől - Csütörtökig 16.00 – 17.00
Tel.: 77/407-103 vagy 
        06/30/2490979

gyermekorvosi ellátás
Kunfehértó, Rákóczi u. 13/a
Rendel: Dr. Horváth Katalin
Hétfő: 11:30-13:00
Kedd: 7:15-8:45
Szerda: 15:00-16:00
Tanácsadás és betegrendelés 
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00 
Telefonszám: 30/278-5298
ÜGYELET: Kiskunhalas, Nagy Sze-
der I. utca 1. 16:00-8:00 között, hét-
végén 24 órás ügyelet
Telefonszám:  77/742-575

Védőnői szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 

tanyagondnok 
Horváth István
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 06/30/6196880

Víziközmű 
társulat
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 06/77/407-065
Ügyintéző: Tiringer Eszter
Kedd, Péntek:   07.30-12.00
Szerda: 13.00-18.00

műVelődési Ház és könyVtár
Kunfehértó Béke tér 3. 
Tel.: 77/407-065

Nyitva tartás:
Héfőtől-Péntekig: 08-16.30
Rendezvény esetén külön 
nyitvatartással.

Htkt szszk 
gondozási központ
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/407-506
Részlegvezető: 
Madácsi Erzsébet
Nyitvatartás: 08.00 - 16.00

mosolyvár Óvoda
Kunfehértó Ady e. u. 4.

Vezető: Harnóczi Erzsébet
Tel.: 77/407-137

kunfeHértói általános iskola
Kunfehértó Úttörő tér 7.
Ig.: Czagány Mákosné Móczár Gertrúd
Tel.: 77/507-711

tájHáz
Kunfehértó Kiserdő u. 5.
Látogatható előzetes 
egyeztetést követően.
77/407-065
Tapodi Sándor gyűjtő 
15 óra után 06/30/3157011

szennyVízszippantás
Tel.: 06/30/35-68-658

edf dégáz kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Kertész utca 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök:  ----
Kedd:   16:00-20:00 
Péntek:  8:00-12:00
    
démász kiskunHalas
6400, Kiskunhalas Mátyás tér 2.
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-12:00  
Szerda: 14:00-18:00 

kiskunVíz  munkatársa 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 
13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540

fogorVosi ellátás
Kunfehértó, Szabadság tér 7.
Rendel: Dr. Békássy Bálint
Kedd: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-13:00
Péntek: 8:00-13:00
Telefonszám: 30/297-2473

gyÓgyszertár
Kunfehértó Szabadság tér 11. 
Tel.:06/77/407-012
Nyitva tartás: 
Hétfőtõl-csütörtökig: 08.00 - 17.00
pénteken 08.00-12.00

rendőrség 
Kunfehértó Szabadság tér 10. 
Tel.: 06/20/5396730
Körzeti megb.: Madarász József r.tzls.
Körzeti megb.: Majoros Loránd r.zls.
Tel.: 06/20/5395617

Posta
Kunfehértó Szabadság tér 9. 
Tel.: 77/407-060

A FEHÉRTÓ NON-PROFIT 
KFT. ELÉRHETŐSÉGEI:
Székhely:

Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)
email: 

gazdalkodas.fnk@gmail.com 
vagy 

feherto.nonprofitkft@gmail.com 
tel.szám: 30/4929-953

Ügyfélszolgálat:
Kedd: 8:00-11:30

Csütörtök: 13:00-15:30
Kunfehértó, Tábor u. 27. (Sporttábor)

email: 
gazdalkodas.fnk@gmail.com

tel.szám: 30/4929-953

Településüzemeltetés:
Behány Imre

tel.szám: 30/5528-184

Rendezvényszervezés:
Lukács Tamás

email: 
rendezveny.fnk@gmail.com

tel.szám: 20/422-6730

Tófürdő, kemping, táborok:
Daróczi Ida

email: 
kfto.sporttabor@gmail.com

tel.szám: 30/6352-583

Sporttábori Konyha felhívása!
Ha családi rendezvényt, esetleg lakodalmat szeretne

tartani 2017-ben, jöjjön el hozzánk, kérjen árajánlatot. 

Új megállapodásunkkal 100 főig a Sporttábor If-
júsági Klubjában mi megoldjuk programját.

Gondolja át! Mindent egy helyen.

Horti Norbert vállalkozó Tábor utca 27.  
Tel.:06/70/3404540
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Felújítja lakását, nyaralóját, vagy építkezésbe fog. Bízza a munkát
szakemberre. Festést, mázolást, tapétázást vállalok!

Szanyi György
szobafestő, mázoló, tapétázó

6413 Kunfehértó Jókai u. 41.  Tel.: +36/30/3497529

Községünk vezetése lapunk hasábjain keresztül köszönti
a 80 évnél idősebb helyi lakosokat születésnapjuk alkalmából.

Gratulálunk és további jó egészséget kívánunk
a múlt hónapban születetteknek!

K Ö S Z Ö N T J Ü K

  Köszöntő

Pásztor Józsefnét 

az Ady Endre u. 25-ben, 

aki október 1-én 

ünnepelte 94.

Zsömbör Lajosnét 

a V. körzet tanya 26-ban, 

aki október 3-án 

ünnepelte 85.

Horváth Károlyt 

a II. körzet tanya 67-ben, 

aki október 11-én 

ünnepelte 84.

Törteli Lajos Lászlót 

a Fő u. 12-ben, 

aki október 14-én 

ünnepelte 87.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGy LÁSzLó

háztartási gépszerelő

Tel.: 77/407530 vagy 06/30/2490990

Egyházi események
Katolikus szentmise minden vasárnap 

8:00 órakor és ünnepnapokon
Református istentisztelet minden hónap 

második vasárnapján 14:00 órakor és ünnepnapokon

Azonnali kezdéssel 
állást hirdetünk

a következő munkakörökben:
-AWI hegesztő

-Lakatos
-Segédmunkás (csiszolós)

Munkavégzés helye: 
Faddikorr Kft. 
(Kunfehértó)

Érdeklődni 
a következő tele-
fonszámon lehet: 

30/299-7112
Dudás Sándornét 

a Rákóczi u. 106-ban, 

aki október 25-én 

ünnepelte 87.

Lakossági hirdetés
ELAdÓ!

1 db falimosdó 60/40 
3 db vas vályú új 130 cm

8 fm PVC cső 50ø
4 fm PVC cső 40ø
1 db bőrkötény új 

Telefonszám: 70/664-9481
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Kiadja: 
Fehértó Non-profit Kft.

Fõszerkesztõ: 
Lukács Tamás
Megjelenik: 

havonta 300 példányban
Szerkesztõség címe: 

6413 Kunfehértó, Tábor u.27.
tel: 30/4929-953

email:
feherto.nonprofitkft@gmail.com

Tördelés 
és nyomdai munkák:
Kópia Nyomdaipari Kft.

Kiskunhalas

www.kunfeherto.hu

K a l a u z
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Kunfehértói Kalauz
Lakossági ingyenes apróhirdetési szelvény

A kivágott és megírt hirdetési szelvény leadási határideje minden 
hónap 20-ig. Leadható a Művelődési Ház és Könyvtárban szemé-
lyesen, vagy az intézmény postaládájába, borítékba helyezve. A 
szöveget kérjük, nyomtatott nagybetűkkel írni!

A leadott hirdetés mellé kérjük elérhetőségének, telefonszámá-
nak megadását, hogy pontosíthassunk amennyiben szükség len-
ne rá. _____________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Kérem a fenti lakossági hirdetésem megjelentetését a Kunfe-
hértói Kalauzban. A hirdetés szövegéért a felelősség a hirdetőt 
terheli, és ezt aláírásommal elismerem.   

                                        ______________________________

Ízletes ételek és kiszállítás!
Tisztel Kunfehértóiak!

Tájékoztatom Önöket, hogy a

sporttábori konyha 
2017-ben is várja régi és új előfizetőit,

ahol étkezési jeggyel és Szépkártyával is fizethet.
Nagy adagszámmal, jó minőséggel, helyben fogyasztással
vagy kiszállítással, továbbra is várjuk megrendeléseiket

a konyhánál, Élelmiszer és Vegyeskereskedésben
vagy a 06/70/2053506 telefonszámon.

Rendezvények kiszolgálását és megvalósítását
továbbra is vállaljuk.

Horti Norbert vállalkozó 
Tábor utca 27.   Tel.:06/70/3404540

TELEFoNSzÁM VÁLTozÁS

Tisztelt Lakosság!

Lukács Tamás 

telefonszáma megváltozott, 

a továbbiakban 

a következő számon érhető el:

20/422-6730
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Védőnő ajánlja: Gyermekkori félelmekHa jól visszaemlékezünk, bizto-
san fel tudunk idézni legalább egy 
dolgot, amitől gyermekkorunkban 
féltünk. A normál gyermeki fejlő-
dést számos félelem kíséri, melyek 
együtt alakulnak a személyiséggel. 
Ezek a félelmek a gyermekkor ter-
mészetes kísérőjelenségei, melyek 
abból fakadnak, hogy ők még nem 
értik, nem ismerik fel a különféle 
történések, események okait.

A kisgyermekkori félelmeknek 
még nagyon sokféle oka lehet. A 
legtipikusabb a bűntudat: a szü-
lőkkel szembeni belső indulatok 
bonyolult érzelmek, amelyek meg-
rettenthetik a gyereket. A bűn-
tudat és az azt kísérő szorongás, 
félelem épp úgy lehet a túlkorlá-
tozó szigor, mint a mindent meg-
engedő nevelés következménye. 
A gyermek lelkivilágában a bűn-
tudat gyakran leválik tárgyáról, és 
ún. ,,lebegő szorongás” lesz belő-
le, amely bármibe belekapaszkod-
hat, gyakran olyasmibe, aminek 
kevés köze van a félelem eredeté-
hez (Ranschburg, 2012).

Van, amikor a félelmek a reali-
táshoz kapcsolódnak. Ilyen, pél-
dául amikor a gyerek fél az oltás-
tól, vagy az orvostól. Ha a gyerek 
nem fél, az nem jó jel, mert az azt 
jelentheti, hogy ezek a gyerekek a 
durva bánásmód, vagy súlyos nél-
külözés miatt már kicsi korukban 
elfásultak. A realitásérzék, a ve-
szélyhelyzetek felismerése fokoza-
tosan történik. Három-három és 
fél éves kor előtt a gyerekek még 
nem tudnak végiggondolni oksági 
láncokat, mint például, ha a kon-
nektorba nyúl megrázza az áram, 
vagy ha az úttestre lép elütheti az 
autó. Ezt követően azonban már 
látszik, hogy kezdik megérteni a 
helyzetek kockázatát.

Igazi probléma akkor van, ha a 
félelem, a szorongás a különleges 
helyzettől, vagy eseményektől füg-
getlenül jelentkezik, illetve annyi-
ra elhatalmasodik, hogy megzavar-
ja az egyén kapcsolatait, fejlődését 
és mindennapi életét. A félelmek 
kialakíthatnak fóbiákat, azaz mi-
kor az illető már eleve elkerül bizo-
nyos élethelyzeteket. A pánik és a 
szorongásos betegségek különböző 
fajtái, mint mentális zavar jelent-
kezhetnek. A félelmek leküzdés-
ében a környezetnek, családnak, 
barátoknak is fontos szerepe van. 
A bátorság bizonyos mértékig ta-
nítható. Pl. ha valaki saját maga 
kapcsolja le vagy fel a lámpát, az 
így szerzett kontroll csökkentheti 
a szorongást.

A gyermeki félelem többféle for-
mában megjelenhet: például féle-
lem az iskolától vagy idegen helyek-
től, idegenekkel való találkozástól, 
a nyilvános megszégyenüléstől. A 
tünetei pedig a következőek lehet-
nek: erős gyomorfájdalmak, pszi-
choszomatikus tünetek, túlzott 
óvatosság, pánik, hiszti, vagyis, 
amikor a gyermek képtelen meg-
nyugodni, izzad, de alvási problé-
mák és rémálmok is gyötörhetik. 

Hogyan segíthetünk a félelmeik 
leküzdésében?

Először is soha ne becsüljük le a 
gyerek félelmeit, és igenis beszél-
jünk róluk! Ezek az ő szempont-
jából nagyon is reális félelmek 
lehetnek. Kerüljük az olyan mon-
datokat: „Ne butáskodj! Nincs is 
ott semmi!”

Ehelyett érdemes ehhez hasonlót 
mondani „Megértem a félelmed. 
Anya nézd csak milyen nyugodt! 
Biztonságban vagy velünk!”

Jó, ha megpróbáljuk beskálázni a 
félelmet.

A félelemnek a „mérhetősége” 
már sok gyermeknek okozott meg-
lepetéseket. Hiszen rájöhetett, 
hogy a nagy félelem nem is olyan 
nagy, csupán 4-es erősségű a 0-10-
ig terjedő skálán. A gyermek kép-
zeljen el egy skálát, melynek a 0 
pontja a félelem hiánya, a 10-es 
a maximum félelem. A számolni 
nem tudó gyermekeknél a karjuk 
összecsukásával, kitárásával is el le-
het érni ugyanezt.

Az új dolgok kipróbálása
Fokozatosság, erőltetés nélkül. Ha 

a gyermek izgul, akkor olyan helyet 
válasszunk, ahol kevesen vannak és 
nyugodtan ki tudja próbálni azt a 
tevékenységet, melyet gyakorolni 
szeretne. Kisebb gyermekeknél ér-
demes a szülőnek is a vele tartani.

Alternatívák ajánlása
Amennyiben a gyermek stresszel 

valami új dolog kipróbálása miatt, 
ajánljunk neki alternatív lehetősé-
get. A kérdést érdemes vagylagos 

formában feltenni. „Melyik csúsz-
dán csússzunk le azon a pirosan 
vagy a kéken ott messzebb?”

Engedjük gyermekünknek, hogy 
egyedül tegye a dolgait. 

Néha meg akarjuk védeni őt, ott 
vagyunk a nyomában. A kellő óva-
tosság nem árt, viszont mikor nem 
eshet komoly baja, érdemes hagyni 
próbálkozni.

Határok és szabályok
A gyermeknek a szabadság mel-

lett szüksége van a határokra is, 
mert ez ad neki biztonságot. Eze-
ket a határokat a szülőknek kell le-
fektetnie. Azok a gyermekek, me-
lyek nem mutatnak semmiféle 
félelmet, kialakulhat bennük féle-
lem a határok, szabályok hiánya 
miatt is.  Ide tartoznak a biztonsá-
gi rendszabályok is, például utazás 
vagy eszközhasználat közben.

A saját félelmeink kezelése
A félelem ragadós! Amitől, anya 

vagy apa is fél, a gyermek mi-
ért érezze magát biztonságban? 
Amennyiben egy adott helyzetben 
„ketten ülnek a gödörben” a gyer-
mek teljesen elveszti a biztonságér-
zetét. Ugyanez érvényes abban az 
esetben, ha a gyermek mondjuk, 
uszodába megy, akkor nem célsze-
rű, hogy a víziszonnyal rendelkező 
nagymama kísérje őt el.

A legfontosabb, hogy a félelmek le-
küzdése nem megy egyik napról a má-
sikra, több időt vesz igénybe, hiszen ez 
függ a gyerek korától és a félelem mér-
tékétől is. A legfontosabb itt is a pozi-
tív megerősítés! ■ Sarok Zsófia

Gyermekorvosi rendelés
Rendel: Dr. Horváth Katalin

Rendelési idő: 
hétfő: 11:30-13:00, kedd: 7:15-8:45, szerda: 15:00-16:00. 

TANÁCSADÁS ÉS BETEGRENDELÉS: 
csütörtök: 7:15-8:45, péntek: 11:30-13:00. 

Telefonszám: 30/278-5298

ÜGyELET: Kiskunhalas, Nagy Szeder I. utca 1., 
16:00-8:00 között, hétvégén 24 órás ügyelet, telefonszám:  77/742-575
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Előzetes terveinkkel ellentétben 
az Adventi rendezvényünk 
2017. december 9. helyett 

egy héttel később, 
december 15-én (pénteken), 

újra a Sportcsarnokban 
kerül megrendezésre.  

További 
részletek hamarosan!

Fehértó Non-profit Kft.

Adventi 
ünnepségünk 

is változik

A kunfehértói Halloween


