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Terménykiállítás a Szüreti Napon

Kosztolányi Dezső: 
Őszi reggeli

Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket
üvegtálon. Nehéz sötét-smaragd
szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét,
megannyi dús, tündöklő ékszerét.
Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról,
és elgurul, akár a brilliáns.
A pompa ez , részvéttelen, derült,
magába-forduló tökéletesség.
Jobb volna élni. Ámde túl a fák már 
aranykezükkel intenek felém.

Megújult a Szüreti Nap

Az idei évben bizonyos változá-
sok mentek végbe a szüreti ren-
dezvényünk lebonyolításában. 
Az eddigiektől eltérően idén ko-
rábban, szeptember harmadik 
hetében került megrendezés-
re a Szüreti nap, bízva a jó idő-
ben, hogy az egy egész napos ese-
ménnyé bővülhessen, továbbá 
a szüreti bál az Erdei Ferenc té-
ren kerülhessen megtartásra. Bár 
egész héten elég rossz idő volt, 
ennek köszönhetően az előké-

születi munkálatok is szakadó 
esőben zajlottak, de szombatra 
szerencsére az időjárás kegyeibe 
fogadta a rendezőket és a kiláto-
gatókat, ugyanis verőfényes nap-
sütésben indulhatott el az esemé-
nyek sorozata.

A szervezők az idei alkalommal 
az Erdei Ferenc tér minden szeg-
letét kihasználták, többek kö-
zött a gépkiállítás is a tér terüle-
tére került, továbbá igyekeztek 
a dekorációra is nagy hangsúlyt 

fektetni. Ehhez színes szalago-
kat és lufikat használtak (me-
lyekből a traktorokra is került), 
de a rendezvényt igazán autenti-
kussá a berendezett „présház”, a 

terménykiállítás, illetve a Fehér-
tó Non-profit Kft. dolgozói által 
egész nap viselt népi jellegű ru-
hák tették.  

Lehetőség volt mustot kóstolni, 
palacsintát enni a Vöröskereszt 
jóvoltából, valamint kemencében 
sült kenyérlángost fogyasztani 

Vass László önzetlen felajánlásá-
nak és segítőinek köszönhetően. 
A gyerekeket a Mosolyvár Óvo-
da pedagógusai kézműves foglal-
kozással a Népi játszóház pedig 

hagyományos fajátékokkal vár-
ta egész nap.  A tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is volt íjászat, ami 
újra nagyfokú érdeklődésre tett 
szert, sokan próbálták ki, hogy 
milyen jól tudnak ezzel a hagyo-
mányos eszközzel bánni.

Folytatás a 2. oldalon. 
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Folytatás az 1. oldalról.
A kirakodóvásár is évről-év-

re színesebbé válik. Idén töb-
bek között fafaragó termékek, 
házi szörp, méz és a Kézmű 
Kft. kézzel készített ajándé-
kai voltak megvásárolhatóak 
a megszokott édesség és játé-
kárus mellett. 

A szervezők egy mini Gaszt-
ro-udvart is kialakítottak, 
ahol egymás mellett a Luca 
Kürtöskalács, a Sóstó Csár-
da, a Kerecsen Pub, a Fritt-
mann Borászat és a Savanya 
Pálinkaház várta azokat, akik 
étel- és italkülönlegességre 
vágytak.

A hosszú évek hagyománya-
inak megfelelően a Szüreti 
Napi futóversennyel indult a 
reggel. A gyerekek és felnőt-
tek egyaránt egy rövid beme-
legítés után, már izgatottan 
várták a rajtolás pillanatait. 
A verseny nyolc korcsoport-
ban és fiú-lány kategóriában 
került megrendezésre. Ezen 
kívül még két hagyományos 
versenyünk eredményhirde-
tésére került sor, a Csőszver-
seny, valamint Magyar Vörös-
kereszt helyi alapszervezete 
által meghirdetett házi lekvá-
rok versenye (ezekről bőveb-
ben a Szüreti Napi versenyek 
eredményei cikkben olvashat-
nak). Ezt követően a színpa-
don 11.30–tól a programok 
sorozatát a Zsanai Népdalkör 
műsora kezdte. 

A szépen feldíszített trakto-
rok az ebédszünetet követő-
en indultak el a felvonulásra, 
hogy végig járják a falu utcáit. 
A menet az Iskolánál ért vé-
get, ahonnan a gyalogos fel-
vonulás folytatódott, kiegé-
szülve a babakocsisok népes 
táborával. A gyalogos felvo-
nulást a Kisbíró, valamint egy 
lovaskocsi vezette fel, melyen 
a Rézhúros Banda zenészei 
húzták a talpalávalót. Séta 
közben csinos hölgyek borral 
és pogácsával kínálták az ut-
cán álló érdeklődőket és pár 
kedves szóval csatlakozásra 
invitáltak.

Az Erdei Ferenc térre vissza-
érve a sátor zsúfolásig meg-

Megújult a Szüreti Nap
telt és elkezdődhettek a dél-
utáni programok a színpadon. 
Az Ünnepi műsor keretében a 
Mosolyvár Óvoda lurkói, az 
Általános Iskola diákjai, majd 
a Gondozási Központ lelkes 
kis csapata szórakoztatta a 
közönséget előadásaikkal.

A Rézhúros Banda és a Kis-
kun Táncegyüttes idén kö-
zös produkcióval készült, az 
előzetes egyeztetések alapján 
egészítették ki egymás műso-
rait. Ez a gyakorlatban azt je-
lentette, hogy a koncert ideje 
alatt a néptáncosok a Szín-
pad előtti területen látványos 
koreográfiával színesítették a 
zenészek előadását, míg ami-
kor a Kiskun került sorra, ak-
kor az üllési banda kísérte 
végig őket élő zenével, amely-
nek végén spontán táncház is 
kialakult, a kilátogatók közül 
is többen csatlakoztak a pro-
fikhoz.  A színpadi program-
sorozatot két műsor zárta, 
mégpedig a kunfehértói Kis-
kun Citerazenekar művészei, 
illetve a rémi Gyöngyvirág 
Népdalkör énekesei. Ezúton 
is köszönjük minden kedves 
fellépőnek a részvételt!

A rendezvény azonban itt 
korántsem ért véget, hiszen 
egy rövid technikai átállást 
követően a Virág-Nagy Duó a 
sátorban hajnalig tartó utca-
bállal szórakoztatta a mulat-
ni vágyókat.

A Fehértó Non-profit Kft. 
csapata, mint szervezők kö-
szönetet szeretnének mondani 
mindazoknak, akik a rendez-
vény sikeres lebonyolításában 
segítettek. Hálásan köszön-
ik, hogy ilyen szép számban 
kilátogattak a Szüreti Nap-
ra, és remélik, hogy minden-
ki jól szórakozott, a megújult 
Szüreti Napon. Aki pedig a 
megszokott bálra vágyik, már 
nem kell sokat várnia, ugyan-
is a „Kunfehértói Általános 
Iskoláért Alapítvány” szerve-
zésében november 11-én ke-
rül megrendezésre az első jó-
tékonysági Márton Napi bál. 

A fotókat köszönjük állan-
dó fotósunknak, Fekete Imré-
nek. ■

Szüreti Napi versenyek eredményei

A futóverseny eredményei
Az idei versenyen közel 150 nevező volt, akik közül a következő 
eredmények születtek.

I. Korcsoport (óvoda)
Lány:  1. Huszár Anna Sára, 2. Tóth-Baranyi Zsófia, 
Fiú: 1. Daróczi Bendegúz, 2. Patocskai Tamás

II. Korcsoport (7-8 év)
Lány: 1. Rontó Nóra, 2. Szűcs Renáta, 3. Madácsi Fruzsina
Fiú: 1. Darányi Brendon, 2. Vicsek Bálint, 3. Erdélyi Ferenc Bence

III. Korcsoport (9-10 év)
Lány:  1. Patocskai Csenge, 2. Dobos Petra, 3. Tósaki Réka
Fiú:  1. Ficsór Gergő, 2. Faragó Roland, 3. Lajkó Levente 
Nimród

IV. Korcsoport (11-12 év)
Lány: 1. Patocskai Emese, 2. Erdélyi Fanni, 3. Bata Anita
Fiú: 1. Németh Gergő, 2. Faragó Róbert, 3. Tusori Amadé

V. Korcsoport (13-14 év)
Lány: 1. Szanyi Zsanett, 2. Erdélyi Tímea, 3. Faragó Natália
Fiú: 1. Pap Zoltán, 2. Pap Gergő, 3. Onódi-Orbán Alexander

VI. Korcsoport (15-35 év)
Lány: 1. Kozma Anita, 2. Kozák Nikolett, 3. Gyenizse Dóra
Fiú: 1. Kovacsev Kristóf, 2. Kocsis Márk József, 3. Kovács 
Dávid

VII. Korcsoport (35- )
Nő: 1. Krámli Krisztina, 2. Sallay Beáta, 3. Kazinczi Borbála
Férfi: 1. Patocskai Tamás, 2. Taskovics Sándor, 3. Tóth-Baranyi 
Tamás

A Csőszversenyen összesen 11 induló volt, amelyek közül a 
közösségi oldal lájk-szavazása alapján az első helyezést Kozma 
Anita csősze nyerte el, Az ejtőernyős csősz, avagy a TÖKéletlen 
landolás néven (a Csősztalálkozó idén már csak képkiállítás for-
májában valósult meg).

A házi lekvárok versenyének eredményei

Összesen 13 személy 24 féle lekvárral nevezett.
1. helyezett – Szanyi Zsanett és Cintia – sárgabarack lekvár
2. helyezett – Szalai-Hegyi Tímea – diabetikus lekvárok
3. helyezett – Gömzsikné Faddi Katalin – rebarbara lekvár

További nevezők: Begala Cintia Vivien, Budai Kálmán, Gömzsik 
Bernadett, Harnóczi Lizett és Lilien,  Juhászné Kati, Lajkó Fe-
renc, Nagyné Sikár Csilla és Szabó László

A Vöröskereszt helyi szervezete a lap hasábjain szeretné meg-
köszönni a Tesco-Global Áruházak Zrt.-nek és minden továb-
bi támogatójának a segítséget, valamint mindazoknak, akik ilyen 
szép számban hozták ki a lekvárjukat. 
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Falugyűlés volt
Az idei évben 2017. szeptem-

ber 25-én tartotta meg az Ön-
kormányzat az évente szoká-
sos Falugyűlését, amelyre szép 
számban voltak érdeklődők. 

Mint minden évben, így most 
is a két falugyűlés között elha-
lálozott lakosainkról való meg-
emlékezéssel nyitott Huszár 
Zoltán, polgármester, majd 
azon gyermekek nevét ismertet-
te, akik az eltelt bő egy évben 
születtek. 

Ezután a különbözõ meghí-
vott vendégek tartották meg 
rövid beszámolójukat, majd te-
hettek fel nekik kérdéseket az 
érdeklődők. Ők a következőek 

voltak: Szabó Imre, a Kiskun-
halasi Falugazdász Központ 
vezetője, Madarász József, kör-
zeti megbízott, Barta József, a 
Kiskunsági Víziközmű Szolgál-
tató Kft. munkatársa, Petőfi 
Sándor a DÉMÁSZ képviselet-
ében, Versegi László, a Kunság-
Halas Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft., Hegyes Edina, 
a Viziközmű Társulat elnöke 
és Pap Ádám, építész, az Arcu-
lati Kézikönyv szerkesztője.

Ezt követően Huszár Zoltán, 
polgármester tartotta meg be-
számolóját az elmúlt évben 
végzett önkormányzati mun-
káról. Így többek között kitért 

Helyesbítés
További jó hírről kell be-

számolnunk a 2017. évi 
szeptemberi számban megje-
lent nyertes iskolai pályázat-
tal kapcsolatban, ugyanis a 
legelső hírekkel ellentétben 
a 63,5 millió forint támo-
gatás helyett összesen 77,2 
millió Ft összegű pályázati 
hozzájárulást nyert az intéz-
mény az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program 
EFOP-4.1.3- 17 kódszámú, 
„Állami fenntartású közne-
velési intézmények tanulást 
segítő tereinek infrastruktu-
rális fejlesztése” nevű kiírá-
son. ■

a folyamatban lévő és a nyer-
tes pályázatokra, a saját erős 
beruházásokra, beszámolt a 
költségvetés állásáról, a szociá-
lis ellátásról és a civil szerveze-
tek támogatásáról is. Érintet-
te még a hulladék kezelésének 
kérdéskörét és a famegújítási 
programot. 

Majd az Egyebek napiren-
di pont következett, ahol to-
vábbi kérdéseket tehettek fel 
a jelenlévők. A legtöbb kér-
dés a Víziközmű Társulathoz 
irányult, illetve az ivóvíz- és 
szennyvíztisztítással volt kap-
csolatos. ■

Fehértótól Dubrovnikig…
2017. szeptemberében a ”Ha-

tártalanul” program keretében 
az idén már másodszor hagy-
ták el hazánk területét a hetedik 
osztályosok. Az áprilisi kirándu-
láshoz hasonlóan a balotaszállá-
si és a kisszállási iskolák diákjai 
utaztak együtt a kunfehértói ne-
bulókkal. Természetesen most 
ősszel az elmúlt tanév hatodiko-
sai élhettek a lehetőséggel.

Az úticél a horvát tengerpart, 
avagy Dalmácia volt. Minden 
felkeresett helynek volt ma-
gyar vonatkozása, így felidéz-
tük a középkor híres királyait és 
eseményeit: László, Kálmán, II. 
András, a fia IV. Béla és Nagy 
Lajos királyunk fontos alakjai 
Dalmácia történelmének. A vá-
rak, templomok, múzeumok, a 
végtelenül hangulatos óvárosok 
megtekintése mellett nagy örö-
münkre kétszer is tudtunk für-
deni a hihetetlenül tiszta vizű, 
csodálatosan kék Adriában.

Jártunk Karlovacban (Károlyvá-
ros), Splitben, Trogirban, (Trau 
szigete, ahová IV. Béla mene-
kült a tatárok elől) Sibenikben, 

Zadarban (Zára), s egy rövidke 
boszniai időzés után Dubrovnik 
látott minket vendégül. 

A szállásunk egy különleges 
szépségű helyen, Omisban volt: 
a hatalmas sziklafalak és a ten-
ger övezte kisváros mindannyi-
unk számára felejthetetlen.

Pályázati   
felhívás!
Kunfehértó Község Kép-

viselő-testülete a BURSA 
HUNGARICA Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2018. évi 
fordulójára 

a hátrányos helyzetű, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok 
számára 

önkormányzati ösztöndíj-
pályázatot ír ki 

„A” típusú (jelenlegi felső-
oktatási hallgatók) és  

„B” típusú (felsőoktatá-
si tanulmányokat kezdeni 
kívánók) 

önkormányzati ösztöndíj-
rész elnyerésére.

A pályázatokat 2017. no-
vember 7-ig lehet benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalban.

A pályázat részleteiről a 
www.emet.gov.hu honlapon, 
vagy  

a Polgármesteri Hivatalban 
tájékozódhat.

Kunfehértói Polgár-
mesteri Hivatal

Kunfehértó és Dubrovnik kö-
zött körülbelül 1000 km a tá-
volság, sokan még életükben 
nem voltak ilyen messze a szü-
lői háztól. De élményekkel fel-
töltődve, vidáman érkeztünk 
vissza településünkre. ■ 

Stammer József
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”Az út maga a cél” – 
beszélgetés Patocskai Tamással

L.T.: Mióta sportolsz?
Patocskai Tamás: Arra emlék-

szem, hogy a családunkban mindig 
is fontos volt a mozgás, édesapám is 
aktívan kézilabdázott főiskolás ko-
ráig és velem együtt minden testvé-
rem gyerekkorától kezdve sportolt 
valamit. Szüleim mindig is vittek 
minket úszni, édesapám focizott 
velünk és mindig biztattak arra, 
hogy menjünk, küzdjünk, nyerjünk 
és akarjunk. Tehát ez a kezdetek-
től bennem van, hogy mozogni jó, 
mozogni kell, mert az erősíti a tes-
tet és egészségesebbek leszünk tő-
le. Nagyon fontos ebben a szülők 
szerepe, hogy a gyermek két-három 
éves korától kezdve lássa, mozog-
ni kell, nem a kifogásokat keresni, 
hogy fáradt vagyok meg rengeteg a 
munkám meg most hideg vagy ép-
pen meg meleg van, hanem a gyerek 
kedvéért igenis menni kell. 

Az általános iskolában már al-
só tagozaton részt vettünk a kör-
nyékbeli iskolák közötti verse-
nyeken, diákolimpiákon, mezei 
futóversenyeken, atlétikai versenye-
ken, második osztálytól kezdve he-
ti két atlétikai edzésem volt. Elein-
te játékosan, majd ahogy látta az 
edzőnk hogy ki miben és mennyi-
re tehetséges speciális versenyszá-
mokra edzettünk. Én a futásokban 
voltam jó, alkatomból kifolyólag in-
kább a hosszabb távokon. Sosem 
voltam egy „villám gyerek”, de jó 
erős tempóban sokáig tudtam fut-
ni. Egészen a középiskola végéig ki-
sebb nagyobb szüneteket iktatva fu-
tó karrierembe a foci is velem volt. 
Mindig is szerettem rúgni a labdát 
és úgy egyébként a csapatjátékokat, 
amiben tudtam kamatoztatni a fu-
tásban megszerzett edzettségemet 
is. Az iskolai csapatok mellett fo-
ciztam még a kiskunhalasi megye I. 
osztályú serdülő csapatban, majd az 
egyetem végeztével a munkahelyem 
révén még felnőttként is hat évig űz-

tem a labdarúgást.
Szóval a kérdésre válaszolva elég 

hamar az életem részévé vált a moz-
gás, ezen belül is a futás, amiben si-
keres is voltam és ez még több moti-
vációt adott, ami ugye, mint tudjuk 
rendkívül fontos főleg egy kisgyerek 
számára. 

L.T.: A sport űzése gyerekkorodtól 
kezdve kitartott egészen máig?

P.T.: Nem teljesen. Az egyetemi 
tanulmányaim végeztével Kelebi-
án kezdtem dolgozni és ott laktam 
hat évet. Itt egy kis focizás mellett 
nem a sport volt életem központi 
eleme. Nem futottam rendszeresen, 
nem jártam versenyekre, leginkább 
munka volt és családalapítás. 2010-
ben költöztem vissza Kunfehértó-
ra, 2014-ig dolgoztam még alkal-
mazottként egy állattenyésztéssel 
foglalkozó cégnél, majd ezt köve-
tően saját kis gazdaságomat épít-
gettem. Ezen időszaktól mondható 
el, hogy újra virágkorát éli bennem 
a mozgás iránti vágy. Mindig is újra 
csatasorba akartam magam állítani 
és elkezdeni rendszeresen sportolni, 
mert igaz, hogy egész nap megy az 
ember, fizikai vagy szellemi munkát 
végez, de mindig kell valami másfaj-
ta mozgás is, ami lehet a barátok-
kal egy kis tornatermi foci vagy bi-
ciklizés vagy séta vagy a fű lenyírása 
vagy bármi, ami kicsit más mint a 
megszokott tevékenység. Nekem 
kézenfekvő volt, hogy ismét elkezd-
tem kocogni. Volt a faluban a Szü-
reti futóverseny, a Farsangi futás és 
mivel ezek a gyerekeknek kötelező-
ek voltak én is mentem velük. 

Abban, hogy most újra aktívan 
mozgok, és hogy megjelent az éle-
temben a triatlon, mint új sportág 
kihagyhatatlan szerepe van kivá-
ló sporttársamnak és jó ismerősöm-
nek Taskovics Sándornak ki maga 
is többszörös ironman, maratoni fu-
tó és korosztályában az ország leg-
erősebb tűzoltója (lásd a Kunfehér-
tói tűzoltó a legjobbak között című 
cikket). Feleségeink révén ismerked-
tünk össze, mikor megtudtam, hogy 
Sanyi már ironman és hogy ő rend-
szeresen fut, még nagyobb lett a 
motivációm.

L.T.: Mi is pontosan az Ironman?
P.T.: Ez egy gyönyörű és össze-

tett sportágnak, a triatlonnak a hos-
szútávú változata. A triatlonnak sok 
változata van, különböző távok van-
nak, sprint számtól az olimpiai tá-

von át az ironman távig. Itt úszással 
kezd az ember, majd versenybringá-
ra pattan, és a végén futással fejezi 
be. Ezen a távon 3,8 km-t úszunk 
legtöbbször nyílt vízben, majd 180 
km bicikli következik, a végén pedig 
egy maratoni 42 km-es futás. Eze-
ket folyamatosan közvetlenül egy-
más után próbáljuk teljesíteni minél 
rövidebb idő alatt. 

L.T.: Most először vettél részt?
P.T.: Nem, 2015-ben teljesítettem 

ezt a távot először, majd az idén má-
sodszorra. Mindkét verseny Nagy-
atádon volt az országos hosszútávú 
triatlon bajnokság keretében, körül-
belül 650 elszánt sportoló társaságá-
ban. Ennek a távnak a leküzdéséhez 
12 óra 24 perc folyamatos mozgásra 
volt szükségem.

L.T.: Más versenyekre is jársz?
P.T.: Alapvetően továbbra is a fu-

tás maradt az a sport, amit a legegy-
szerűbben és legolcsóbban tudok ki-
vitelezni a mindennapokban, mert 
az Ironman egy technikai sport is, 
és nem mellesleg nem egy olcsó 
sport, de ha az ember ügyes és akar-
ja, kivitelezhető annak is, aki most 
akar belevágni. Havonta egy-két 
versenyre szoktam benevezni, szi-
gorúan a családi élethez igazítva a 
versenynaptáram, mert a család az 
első és csak utána jöhet a hobbim. 
Ezek a versenyek általában félma-
ratonok, évente egy-két maraton 
vagy rövidebb távú versenyek, mi-
nél közelebb a lakhelyemhez, hogy 
ne menjen el sok idő, illetve pénz az 
utazásra, mert elég a nevezéseket is 
kifizetni, sajnos azok sem olcsók. 

L.T.: Milyen sikereket értél már el?
P.T.: Minden versenyen amatőr-

ként indulok, nem vagyok semmi-
lyen szakosztályban vagy egyesü-
letben sem, így az amatőrök között 
a korosztályomban vannak apró si-
kereim helyezéseim, dobogós he-
lyeim, de mivel a versenyeken min-
dig indulnak profi sportolók is, akik 
rendszeresen heti 4-5-6 alkalommal 
edzésterv alapján edzővel készülnek, 
így én velük nem tudom felvenni a 
versenyt, bár nagyon igyekszem. 

L.T.: Hogyan szoktál készülni a 
különböző versenyeidre?

P.T.: Felkészüléseimet a verse-
nyekre természetesen, mint hob-
bi-sportolónak a mindennapok 
határozzák meg. Mivel a gazdasá-
gomban egy személyként vagyok a 
főnök és a rabszolga is, így sokszor 

munka után késő este vagy hajnal-
ban „futkározgatok” a határban az 
erdei utakon, olykor a falun keresz-
tül. Ez persze nem jön össze min-
dennap, de hetente legalább két al-
kalommal igyekszek időt szánni 
rá. Ilyenkor 10-15-20 km-t futok, 
ahogy éppen a család vagy a mun-
ka engedi.

Magára az Ironman-re nem lehet 
eleget készülni. Mivel ez három kü-
lönböző sportágból áll, így minden-
ből próbál az ember egy kicsit fej-
lődni mire eljön verseny ideje, de 
ahogy említettem nem engedhetem 
meg magamnak a rendszeres edzé-
seket. Szóval nem mondhatom el, 
hogy teljesen felkészülten érkeztem 
a versenyre, kifejezetten a bicik-
li volt a leggyengébb számom, ezt 
tudtam a legkevesebbet gyakorol-
ni. Ezen kívül az Ironman esetében 
nagyon fontos, hogy a verseny előtt 
az ember megtervezze a megméret-
tetés alatti frissítést és táplálékbe-
vitelt, melynek technikai kivitele-
zésében a segítőknek nagy szerepe 
van. Feleségem mindig velem volt, 
támogatott segített és egyben aggó-
dott értem. 

De mint a legtöbb minden az élet-
ben a versenyzésnél is fejben dől-
nek el a dolgok. Ha az ember úgy 
áll oda, hogy már pedig, ha törik, ha 
szakad, ezt most megcsinálom, an-
nak meg lesz az eredménye, még ha 
szenvedni is kell. A sport sok min-
den mellett erre is megtanít. 

L.T.: Mi ösztönöz a legjobban?
P.T.: Engem a futás megnyugtat, 

kikapcsol a hétköznapokból, van 
időm gondolkodni közben. A fu-
tást magányos sportnak tartják és 
az is, de még sincs egyedül az em-
ber, főleg ha a természetben tölti az 
idejét. Szeretem, ha jó eredménye-
ket érek el és látom, hogy a befek-
tetett energiának és időnek van ér-
telme, de általában minden mással 
is így van. Saját magammal szem-
ben, a magam elé kitűzött időered-
mények érdekelnek. A nagyatádi 
eXtremeMan verseny mottója is a 
következő: ”Az út maga a cél”. Ha 
valaki kitűz maga elé valamit, és azt 
teljesíti, már nyert.

Ami ezen kívül nagyon fontos, az 
a gyerekeimnek való példamutatás. 
A sporton keresztül rengeteg dol-
got tanulhatnak meg, ami az élet-
hez szükséges. Monotonitás tűrése, 
türelem, kitartás, akarat, szenvedés, 
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alázat másokkal szemben, elismerés, 
vereség, veszteni tudás és abból újra 
felállás és így tovább. Mindezek el-
engedhetetlenek az élethez. A sport 
tartást és bátorságot ad, rengeteg 
barátságot és élményt nyújt. A spor-
toláson keresztül megtanulhatják, 
hogy saját erőből akarattal bármit 
el lehet érni. Ha valamit elkezdünk, 
azt befejezzük. Rendszerességre és 
fegyelmezettségre nevel és itt nem 
is beszéltem még az egészségmeg-
őrző szerepéről. Szerencsére gyere-
keim ezt érzik, nagyon ügyesek és 
lelkesek a sportban, és ez örömmel 
tölt el.

Ha pedig azt látják, hogy Apa nem 
nyer, még a dobogón sem áll, nincs 
baj, nem tör össze, csinálja tovább, 
edz, dolgozik, hogy jobb legyen, 
nem adja fel. Mindezt játékosan és 
enyhe szigorral, de következetesen 
kell a gyerekekbe beletáplálni mi-
nél hamarabb. Mellettük kell len-
ni, ha elesnek, mellettük, ha nyer-

nek vagy vesztenek, ezért mi szülők 
tehetünk a legtöbbet, nem a testne-
velő tanárok.

L.T.: Mit tervezel még a közeljövőben?
P. T.: Az év hátralevő részében 

terveim között szerepel három-négy 
félmaraton és egy maraton teljesí-
tése, továbbá néhány kisebb verse-
nyen való indulás. 2018-ban a leg-

főbb versenyem ismét a nagyatádi 
eXremeMan – Ironman verseny 
lesz, ahova újra elviszem az egész 
családomat, feleségemet, aki min-
den versenyen hű társam és segí-
tőm, aki mindig biztosítja a nyu-
godt „háttérországot”, amíg én a 
hobbimat űzöm.

L.T.: Van konkrét, kitűzött célod?

Tamás eredményei 2017-ből (a teljesség igénye nélkül)

Bordány Félmaraton táv: 21km  
összetett 2. helyezés korosztály  2. helyezés   induló: 300 fő  időeredmény: 1:28
Hód-Futás Hódmezővásárhely táv: 21km 
összetett: 2. helyezés korosztály:  1. helyezés induló: 400 fő  időeredmény: 1:24
Izsák félmaraton táv: 21km
összetett: 4. helyezés korosztály:  2. helyezés induló: 250 fő   időeredmény: 1:29
Baja Kikelet félmaraton táv: 21km
összetett: 13. helyezés korosztály:  9. helyezés induló: 500 fő  időeredmény: 1:25
Halasi Szüreti futóverseny táv: 8km
összetett:  2. helyezés  induló: 80 fő időeredmény: 0:31
Nagyatád eXtremeMan – Ironman           
összetett: 290. hely. korosztály:  95. helyezés induló: 650 fő időeredmény 12:24

P.T.: Céljaim vannak természete-
sen, a legfőbb mindig önmagam le-
győzése, időeredményeim megja-
vítása. Pontosabban fogalmazva a 
félmaratoni időmet szeretném 1:20 
alá, a maratoni időmet 3:00 alá és 
hát az Ironman időmet pedig 11:00 
óra alá szorítani, mindezeket pedig 
40 éves korom előtt. ■

Kunfehértói tűzoltó a legjobbak között

Taskovics Sándornak hívnak, 2009 óta élek Kunfehértón 3 gyermekem van Máté, Bence és Vince. Feleségem 
Csesznák Verka, grafikus, rajz-vizuális nevelés tanár. 2004-ben diplomáztam a Pécsi Tudományegyetemen, mint 
testnevelő tanár, úszás szakedző-oktató. 2006-ban lettem tűzoltó a Kiskunhalasi tűzoltóságon, 2009 óta pedig 
szolgálatparancsnoki beosztást töltök be. Tűzoltó sportversenyeken a kezdetektől részt veszek. Az Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság által rendezett egyéb sportrendezvényeken is rendszeresen indulok. Több alka-
lommal végeztem dobogós helyeken triatlon, atlétika, terep és tájfutó versenyeken, teljes bevetési felszerelésben 
végrehajtott lépcsőfutó versenyszámokban és tűzoltó erőpróbákon. Nagyon szeretek sportolni. A kerékpározás, a 
futás és az úszás áll hozzám legközelebb. Tucatnyi alkalommal teljesítettem már futva a maratoni távot (42 km), 
de futottam már körbe a Balatont is - ami közel 200 km - 4 nap alatt. A hosszútávú erőpróbák közül a ked-
vencem az Ironman triatlon, ami 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és egy maratoni futásból áll. 
Ezt eddig 3 alkalommal teljesítettem és ha minden jól megy jövőre behúzom a negyedik strigulát. A sportered-
mények mellett büszke vagyok arra, hogy az idei évben az általam vezetett szakmai versenycsapat a Bács-Kiskun 
Megyei szakmai vetélkedőt megnyerte, továbbá a vezetők egyéni versenyében az első helyet sikerült megszerez-
nem. Ezzel a csapattal az Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn az 5. helyen végeztünk, valamint a legszaksze-
rűbben beavatkozó csapatnak járó különdíjat is nekünk ítélték oda.

Taskovics Sándor augusztus vé-
gén vett részt és ért el sikereket 
Orosházán a nemzetközi TFA 
(Toughest Firefighter Alive) elne-
vezésű tűzoltó sportversenyen, ami 
szabad fordításban annyit tesz, a 
Legerősebb Tűzoltók Versenye.

A verseny maga két napos, ahol 
az első napon hat részfeladatot kel-
lett teljesíteniük a versenyzőknek. 
Elsőként két 15 kilós kannát kellett 
20 méteren át cipelniük, majd ah-
hoz, hogy a következő feladathoz 
eljussanak, egy 3 méteres akadá-
lyon kellett átmászniuk. A folyta-
tásban egy 75 kilogrammos fém-
tömböt kellett eljuttatni a kijelölt 
helyre egy 10 kilós kalapács segítsé-
gével. Ezután egy klasszikusabb fel-
adat következett, egy autó motor-
háztetejét kellett felfeszíteni, majd 
kiemelni onnan egy 70 kilós akku-
mulátort. Ezt követően egy faágat 
kellett eltávolítaniuk egy kézifűrész- 
szel. Az utolsó feladatban pedig 20 
kilós súlyokat kellett körbevinniük 
egy derékig érő vizes medencében. 
Annyi könnyítést kaptak a ver-
senyzők, hogy a medencében nem 
kellett a teljes egyenruhát és felsze-
relést viselniük, nem úgy, mint a 
többi feladatnál.

A második napon is több feladat 
várta a tűzoltókat. Az első két fel-
adatnál légzőkészülékben kellett 
kihúzniuk két-két 40 méter hosszú 
tömlőt a versenyzőknek, majd 100 
ütést kellett mérni egy 6 kilós kala-

páccsal. Ezután egy 2 méteres aka-
dályon küzdötték át magukat, majd 
egy 80 kilogrammos bábut cipeltek 
60 méteren keresztül. Az utolsó fel-
adat egy kicsit összetettebb volt, 
két 15 kilós kannát cipeltek fel egy 
állványra, majd kötelek segítségével 
két tömlőt húztak fel, végül levitték 
a kannákat az állványról, átjuttat-
ták azokat egy 6 méter hosszú 1,2 
m átmérőjű  cső-alagúton, majd be-
futottak a célba. (forrás: baon.hu)

Sándor a legerősebb tűzoltók 
versenyén 2008 óta minden évben 
indul, korábban végzett már csa-
patban és egyéniben is a 2. és a 3. 
helyen is, de idén először sikerült 
feljutnia a dobogó legfelső fokára 
a magyar versenyzők közül, a 40 
év feletti kategóriában. De a teljes, 

nemzetközi mezőnyben is a har-
madik helyezést érte el és tovább-
ra is motivált. Sándor elmond-

ta, hogy jövőre fel szeretne érni a 
lengyel és a szlovák kollégái mellé 
vagy akár elé is. ■

Sándor baloldalt fekete pólóban
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Interjú Kozma Anitával, 
a kunfehértói szobrász hallgatóval 

L.T.: Mikor jöttél rá, hogy 
képzőművész szeretnél lenni?

Kozma Anita: Hét éves 
koromban.

L.T.: Azóta alkotsz is?
K.A.: Hát anyukám mindig azt 

mondta, hogy én nagy valószí-
nűséggel ceruzával a kezemben 
születtem, mert mindig rajzol-
tam, oda is, ahova nem kellett 
volna. Van egy nagyon aranyos 
története is ezzel kapcsolatban. 
Mikor egyszer a falra rajzoltam, 
ő büntetésből elvette tőlem a 
ceruzáimat, majd a sarokba ál-
lított, háttal a falnak. De én 
ekkor a zsebemből elővettem 
még egy ceruzát és úgy rajzol-
tam tovább, hogy oda sem néz-
tem. Szóval ez a rajzolás eléggé 
hamar  megjelent nálam. Óvo-
dában és általános iskolában is 
már sok képzőművészeti szak-
körre jártam. 

Tudatosan a középiskolás ko-
romban kezdődött el ez komo-
lyabban, de már hét éves ko-
romban eldöntöttem, hogy 
művészeti iskolába megyek. Ti-
mi, a legidősebb nővérem ez-
időtájt volt a középiskolai 
továbbtanulás előtt és én is né-
zegettem a pályaválasztási tájé-
koztatót. Abban tűnt fel a kép-
zőművészeti iskola és kezdtem 
el érdeklődni a családomnál, 
hogy mi is ez pontosan. Mikor 
ezt nagyjából elmagyarázták 
nekem, eldöntöttem, hogy oda 
fogok menni.

L.T: És oda is mentél?
K.A.: Igen, Kecskemétre a 

Kandó Kálmán Szakközépisko-
la Kondor Béla művészeti tago-
zatán végeztem szobrászként.

L.T.: A középiskola folyamán 

már egyértelművé vált, hogy 
művészeti felsőoktatásba fogsz 
menni? Oda rögtön sikerült fel-
vételt nyerni?

K.A.: Igen egyértelmű volt. 
Érettségi után, egy évet marad-
tam még technikumon, amit ar-
ra használtam ki, hogy teljes 
mértékben felkészüljek a felvé-
telire, mivel a képzőművészeti 
egyetemen elég komoly, össze-
tett, többfordulós felvételi eljá-
rásnak kellett megfelelni, de ne-
kem sikerült elsőre bekerülni. 

L.T.: Most hogy állsz az 
egyetemmel?

K.A.: Most vagyok negyed-
éves, ezen kívül még egy év 
van hátra. Az egyetemi meste-
rem (ebben az iskolában mes-
ter-tanítvány viszony van, akit 
a hallgató választ ki, majd a ta-
nulmányai során a mester vé-
gig mentorálja, korrigálja, segíti 
és tanácsokkal látja el) folyton 
azt mondja, hogy már a máso-
dik évben kezdjünk el a diplo-
mamunkánkon gondolkozni és 
azzal foglalkozni, de ez általá-
ban nem így szokott összejön-
ni. Még fogalmam sincs, hogy 
mi lesz a diplomamunkám.

De nagyon sok ötletem van 
a jövőre vonatkozólag. Valójá-
ban én olyan alkotói metódus-
sal dolgozom, hogy több min-
denbe is belenyúlok. Van egy 
gondolatom, elindulok azon a 
szálon, de abból jön egy újabb 
gondolat akkor jön még egy va-
lami és így tovább. A munkássá-
gom elég kaotikus lehet első rá-
nézésre és aki nem ismer jobban, 
azt hiheti, hogy a műveimet nem 
egy személy csinálta. 

Ebben az évben képviselt 
fő irányzatnak a korábbi év-
ből voltak előzményei. Az ak-
kor választott két-három irányt 
szeretném továbbvinni és egy-
begyúrni. Majd elválik, hogy 
sikerül-e. De biztos vagyok 
ebben, hogy most is lesznek 
ide-oda nézelődéseim. Az egye-
tem eleve azért van, hogy kísér-
letezzünk. Mert, ha kinn leszek 
már a „való életben”, akkor ezt 
nem biztos, hogy jó szemmel 

nézik. Végülis vannak olyanok, 
akik hatvan évesen sem talál-
ták meg az útjukat, szóval nem 
gondolom, hogy baj lenne, hogy 
én is keresem a sajátomat. 

L.T.: Mennyi idődet veszi 
igénybe az iskola? Reggeltől dél-
utánig benn vagy?

K.A.: Igazából ez attól függ, 
hogy az ember mennyire fana-
tikus. Szerintem én az vagyok. 
Igyekszem minden reggel nyolc 
órára bemenni a műterembe és 
ameddig csak lehet ott marad-
ni. Ha a délutáni elméleti órá-
im engedik, akkor még vissza-
megyek azokat követően is.

Első évben még több az elmé-
leti óra, mint a gyakorlati, majd 
ahogy haladunk előre ez meg-
cserélődik. Az ötödik év lényeg-
ében már csak a diplomamun-
káról szól.

L.T.: És mik a jövőbeli 
terveid?

K.A.: Szeretnék még egy évet 
maradni tanári szakon, amivel 
középiskolai szintig művésze-
ti tanár lehetek, szakköröröket 
tarthatok. Ebben az országban 
nem vagyunk olyan helyzetben, 
hogy bármilyen képzőművész 
után kapkodjanak, így kell egy 
olyan áldozatot hozni, hogy le-
gyen egy „polgári” szakmánk 
is. De sokkal több lehetőség van 
egy ilyen képzettséggel, mint azt 
az emberek gondolnák. Számos 
olyan vállalkozás van, ahova ki-
mondottan szobrászt keresnek 
például mintázásra, gipszöntés-
re, kőfaragásra, de a színházak 
is előszeretettel alkalmaznak 
szobrász végzettségűeket dísz-
letgyártásra vagy éppen maszk-
készítésre. Előfordul olyan is, 
hogy valaki már egy befutott 
szobrász kezei alatt dolgozik.

Annak, hogy csak ez legyen a 
foglalkozásom, nem igazán van 
realitása. Kivéve, ha csinálok 
egy olyan vállalkozást, ami erre 
épül, mint például a középisko-
lai tanárom bronzöntödéje.

A másik lehetőség, hogy az 
ember bekerülhessen ebbe a 
művészeti vérkeringésbe, az, ha 
nagyon sokat pályázik kiállítási 

lehetőségekre és ösztöndíjakra. 
Olyan is van, hogy egy konkrét 
szobor elkészítésére lehet jelent-
kezni. De vannak fiatalosabb 
kezdeményezések is, mint pél-
dául a Sziget Fesztiválon az Art 
Zone, ahova, ha sikerül beke-
rülni pénzjutalommal jár. 

L.T.: Mekkora realitása van 
egy saját műhelynek? 

K.A.: Nehéz megvalósítani, 
persze Pesten vannak bérelhe-
tő műtermek, alkotó műhelyek, 
de ezen még igazán nem gon-
dolkoztam. Ennyire előre még 
nem tervezek. Alapvetően tisz-
tában vagyok azzal, hogy ebben 
a világban is fontos a Budapest 
közelség. 

L.T.: Külföldben nem 
gondolkozol?

K.A.: Nem. Ott sem lenne 
könnyebb. Nem gondolom azt, 
hogy nekem külföldön kelle-
ne érvényesülnöm. Magyar va-
gyok, itt születtem, itt kaptam 
az impulzusokat. Ha kimennék 
egy idegen országba a saját kis 
identitásommal, ott lehet, hogy 
a munkásságom teljesen táj-
idegen lenne és nem is értenék 
meg azt. Itthon több esélyem 
van arra, hogy érteni is fogják, 
amit közölni akarok. Viszont 
az nagyon szép lenne, ha kül-
földön is elismernének. Olasz-
országban szeretnék tenni majd 
egy nagyobb volumenű körbe-
tekintést, de alapvetően az itt-
honi közeg az első. 

L.T.: Ha van egy ötleted az-
zal rögtön elkezdesz foglalkozni 
vagy sokáig gondolkozol rajta és 
később látsz neki?

K.A.: Is-is. Van olyan, hogy 
szoktam rajta „ülni” egy dara-
big, mire úgy gondolom, hogy 
ezt ténylegesen meg kell csinál-
ni. Attól függ, hogy maga az öt-
let mit kíván. Ha valamihez kell 
egy átgondoltság, ami nem en-
gedi meg a játékosságot, akkor 
hónapokig is szoktam gondol-
kozni rajta. De van olyan ötlet 
is, ami csak úgy tud tovább fej-
lődni, ha abba ténylegesen be-
lekezdek, akkor jönnek a vázla-
tok, rajzok, építkezések és majd 
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folyamatában alakul ki valami. 
L.T.: Hogy születik meg egy 

ihlet benned?
K.A.: Ezt nem tudnám így 

megfogalmazni. A legtöbb mun-
kám belső indíttatású, magamat 
adom ki benne. Egyszer csak jön 
egy gondolat, egy fogalom vagy 
egy érzés vagy éppen látok vala-
mit. Nagyon sok minden adhat 
ihletet. Alapvetően úgy gondo-
lom, hogy az ember személyisé-
ge úgy alakul ki, ahogyan lerea-
gál bizonyos dolgokat. Nagyon 
sokat számít az, hogy mi jön 
a külvilágból, de ugyanolyan 
fontos az is, hogy azt én ho-
gyan fogom fel. Nagyon nehéz 
ezt megfogalmazni, nem igazán 
szoktam erről beszélni... A kö-
rülöttem lévő dolgoknak én va-
gyok az ura. Én vagyok a saját 
kis világomnak az „istene”. Én 
teremtek valamit és én fogadok 
be valami mást. És ez a körület-
tem lévő dolgokra úgy van ha-
tással, ahogy azt én szánom. 

L.T.: Huszonhárom éves ko-
rod ellenére komoly világlátá-
sod van.

K.A.: Volt egy ismerősöm 
aki azt mondta, hogy a nyuga-
ti világban én egy keleti gon-
dolkodású ember vagyok. Na-
gyon sok múlik azon, hogy az 
„ÉN” mit csinál, hogyan reagál. 
Az az egyik legnagyobb hata-
lom, ha az ember a saját maga 
felett tud uralkodni. Szerin-
tem ez minden emberben meg 
van csak most egy olyan kort 
élünk, ahol sok olyan tényező 
van, ami ezt elnyomja. Gon-
dolok itt a modern technikára 
vagy a médiára. Az ember fo-
lyamatosan csak olyan impul-
zusokat kap, amik „butítják”, 
melynek következtében nem 
tud magától semmilyen prob-
lémát megoldani, mindent ké-
szen a kezébe és a fejébe ad-
nak. Én például okostelefont 
nem is használok és amíg tehe-
tem nem is fogok. Mert nagyon 
sok előnye van, de ez a sok 
előny igazából elkényelmese-
déshez vezet és ezzel hátrányt 
is képez. A másik ehhez hason-
ló dolog, hogy én Pesten bicik-
livel járok mindenhova, nem 
szeretem a tömegközlekedést. 
Ez által sokkal több helyet fe-
dezek fel, mintha csak célirá-
nyosan mennék vagy beütném 

a címet a GPS-be és vakon kö-
vetném. Az ember ma nem ta-
nul meg gondolkodni, hanem 
beírja az adott problémát az in-
ternetes keresőbe, ahol kap egy 
kész megoldást, ami egyáltalán 
nem is az ő egyéniségéhez sza-
bott dolog, de ezt egy kényel-
mes megoldásnak találja és be-
lemegy, ezáltal pedig egy csomó 
élménytől megfosztja magát, 
amiből a személyisége is tudna 
építkezni. 

L.T.: A művészet kellett ah-
hoz hogy ilyen fejlett életfelfogá-
sod legyen?  Vagy ez már alap-
ból benned volt és ezt egészíti ki 
a művészet? Te hogy látod?

K.A.: Hát erre a kérdésre a 
szüleim biztos, hogy jobban 
tudnának válaszolni mint én. 

Nem gondolnám hogy a mű-
vészet okozta ezt, hogy én ilyen 
személyiség vagyok, hanem ez 
mindig is bennem volt. Min-
dig úgy éreztem, hogy egy ki-
csit fejlettebb vagyok a velem 
egykorúaknál, mindig is kicsit 
máshogy gondolkodtam. Ennek 
köszönhetően gyerekkoromban 
sok negatív tapasztalatom is 
volt. A gyerekek nehezen vise-
lik, ha valaki, aki velük egyko-
rú sok mindenben különbözik 
tőlük, ezért nem is tudnak vele 
mit kezdeni. De ez is az életem 
része volt és meg kellett tanul-
nom kezelni. 

Nem gondolom, hogy a művé-
szet alakított ki bennem ilyen 
felfogást, lehet pont azért let-
tem művész mert ez bennem 
volt. Ez egy olyan kérdés, ami-
re nem igazán lehet válaszol-
ni, csak további kérdéseket 
feltenni.

L.T.: Melyik munkádra vagy 
legbüszkébb? Van-e olyan, amit 
ki tudnál így emelni?

K.A.: Szerintem nincs. Azok-
ra a munkáimra, amelyeket én 
„bevállalok” és megcsinálok, ar-
ra mind büszke vagyok. De nem 
is igazán büszke szoktam len-
ni, hanem ha elkészül valami 
azt inkább lezárom magamban: 
„ezt is sikerült megcsinálnom”.

L.T.: Akkor másképp kérde-
zem. Van kedvenc munkád?

K.A.: Olyan sincs. Egy anyu-
ka tudja mondani, hogy melyik 
gyereke a kedvence? Én ugyan-
ezt érzem, ők mind a kis gyer-
mekeim. (nevet) ■

Könyvtári felhívás
Tisztelt meglévő 

és leendő Olvasóink! 
Figyelmükbe sze-

retnénk ajánlani új 
könyveinket, ame-
lyek folyamatosan 
frissülnek. A tel-
jesség igénye nél-
kül egy kis ízelítő a 
kínálatból: 

Gyermek és ifjúsá-
gi irodalom: Daniela 
Drescher – Gyere ve-
lem a sellők birodal-
mába! | Leiner Lau-
ra – Bexi sorozat 

Szórakoztató irodalom: Robert Masello – A Romanov-kereszt | 
Lucinda Riley – Viharnővér 

Életrajzok: C.W. Gortner: Az 
isteni Marlene | Hahner Pé-
ter: 33 Szerelemi háromszög a 
történelemben

Továbbá új szolgáltatásként fo-
lyóiratokat is lehet már nálunk 
kölcsönözni, kínálatunk szinte 
minden érdeklődési kört lefed. 

Részlet az ajánlatunkból: Petőfi 
Népe, Múlt-kor (történelmi ma-
gazin), Nők Lapja, Best, Bravo, 
IPM, Sportime. 

Mindenki szeretettel várunk a 
kunfehértói könyvtárban! ■

A 2017/2018-as 
tanév első osztályosai – 

osztályfőnök: Gyetvai József
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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 Úrfi Edit
Kedd 14.00-16.00  
Csütörtök 13.00-16.00
Pénteken páros héten: 09.00 - 10.00 
páratlan héten 13.00 - 14.00 
Tel.: 77/407-622 
vagy 06/20/8074447
Rendel: Dr Székács István
Hétfő, szerda: 08.00 - 11.00 
Tel.: 77/407-103 
vagy 06/30/2490979

Védőnői szolgálat
Kunfehértó Rákóczi u. 13/a 
Tel.: 06/30/5114421
Védőnő : Sarok Zsófia 
Nyitvatartás: naponta 08-09-ig 
fogadóóra
Kedd: 13.00-14.00 -ig 
Csecsemő tanácsadás
Minden 4. csütörtökön 

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  munkatársai 
folyamatos elérHetőséggel:
Bankos Zsolt
Tel.: 06/20/4146974

13.00-15.00 Terhes tanácsadás 
Tanácsadás: 77/407-540
fogorVosi ellátás
Kunfehértó Szabadság tér 7. 
Tel.: 77/507-011
Rendel : Dr. Herczeg László
Hétfő 08.00-12.30
Kedd 14.00-18.00
Szerda 13.00-18.00
Péntek 08.00 -12.30

fogorVosi magánrendelés
Kunfehértó Rákóczi u. 26. 
Tel.: 06/30/2198386
Rendel: Dr. Böszörményi József
péntek 15.00 - 17.00  
szombat 09.00 - 11.00

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

Csatári Károlyt 
a Rákóczi u. 4-ben, 

aki szeptember 7-én ünnepelte 80.

Csatári Sándornét 
az Ady Endre u. 12-ben, 

aki szeptember 20-án ünnepelte 87.

Gömzsik Péternét 
a József Attila u. 31-ben, aki 

szeptember 13-án ünnepelte 83.

Huszár Jánosnét 
a Rákóczi u. 9-ben, aki 

szeptember 1-én ünnepelte 81.

Jónás Vencelt 
az Arany János u. 10-ben, aki 

szeptember 11-én ünnepelte 85.

Kecskés Antalnét 
a Jókai u. 45-ben, aki 

szeptember 9-én ünnepelte 86.

Kis Istvánt 
a Kossuth u. 12-ben, aki 

szeptember 10-én ünnepelte 81.

Lakos Benőnét 
az Óvoda u. 2-ben, aki 

szeptember 10-én ünnepelte 92.

László Jánosnét 
a III. körzet tanya 9-ben, aki 

szeptember 11-én ünnepelte 81.

Magyar Mihálynét 
a Kossuth u. 23-ban, aki 

szeptember 2-án ünnepelte 82.

Pintér Józsefnét 
a Rákóczi u. 7-ben, aki

szeptember 22-én ünnepelte 82.

Pintér Károlynét 
a IV. körzet tanya 21-ben, aki 

szeptember 18-án ünnepelte 82.

születésnapját.

Vállalom: hűtő, fagyasztó, automata mosógép, egyéb háztartási

gépek és klímák javítását, karbantartását. 
NAGy LáSzLÓ

háztartási gépszerelő

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

Anyakönyvi Hírek

Elhunytak:
Vörös Lajosné (szül.: 1937)

Vecsernyés Mihály Ferencné (szül.: 1929)
Cseri Sándorné (szül.: 1944)
Schaffer Béláné (szül.: 1937)

Őszinte részvétünk!

Egyházi események
Katolikus szentmise minden vasárnap 

8:00 órakor és ünnepnapokon
Református istentisztelet minden hónap 

második vasárnapján 14:00 órakor és ünnepnapokon

Született:
Kuris Lotti 2017. 09. 03. an: Nagy Erika

Szabó Zénó 2017.09. 27. an: Toldi Renáta
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk 
az újszülötteknek és az anyukáknak is!

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

Tegzes Károlyt 
a Rózsa u. 2-ben, aki szeptember 2-án ünnepelte 83.
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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
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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

Gólyahír

Kuris Lotti
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zetést a kunfehértói labdarúgó-
csapatban történő játékért.

A Bozsik Program keretében 
32 fő gyermek rendelkezik já-
tékengedéllyel, ebből 11 fő az 
U13-as (2005-2006), 8 fő az 
U11-es (2007-2008), 8 fő az 
U9-es (2009-2010) és 5 fő az 
U7-es (2011-2012) korosztály-
ban szerepel. A négy korosztály 
felkészítését Nagy István mel-
lett Szabó Ferenc végzi társa-
dalmi munka keretében, akik-
nek a gyerekek nevében ezúton 
köszönjük meg a segítségét. Ki-
emelendő, hogy a környékbe-
li települések közül jellemzően 
csak a városi rangú települések 
tudnak Bozsik csapatokat indí-
tani, így mi itt Kunfehértón kü-

lönösen büszkék lehetünk arra, 
hogy sikerült összeverbuvál-
ni annyi ifjú focistát, hogy ki 
tudjunk állni a soron követke-
ző meccsekre.  Arra szeretnénk 
kérni ugyanakkor a tisztelt szü-
lőket, hogy továbbra is támo-
gassák gyermekeiket a Bozsik 
Programba való részvételre, il-
letve aki a fenti évszámok vala-
melyikében született és szeretne 
csatlakozni az adott korosztály-
hoz, az feltétlenül jelezze ezt a 
szándékát felénk, örömmel ves-
szük az új játékosok jelentkezé-
sét! Fontos megemlíteni, hogy a 
Bozsik Program nem zárja ki a 
vegyes csapatok indulását, így 
akár lányok is jelentkezhetnek. 
Szívesen vesszük még azon szü-
lők vagy futballszerető emberek 

jelentkezését is, akik szeretnék 
elkísérni a csapatokat a soron 
következő tornára, vagy részt 
tudnak vállalni a gyerekek szál-
lításában, mert általában nem 
fér fel minden gyerek a közsé-
gi kisbuszra, így a kisbusz mel-
lett saját autókkal is szállítjuk a 
gyerekeket.

Nagy változás az Egyesület 
életében, hogy a jövő évtől kezd-
ve megpróbálunk részt venni az 
államilag meghirdetett TAO 
programban (Társasági adóked-
vezmény sporttámogatási rend-
szere). Ez egy elektronikus fe-
lületen benyújtandó pályázat 
leadásával kezdődött, amit ha 
nehézségek árán is, de végül si-
került beadnunk, így most már 

a kiírás eredményét várjuk. Ha 
sikerrel járunk az eddigi költ-
ségvetésünk többszörösével 
gazdálkodhatnánk. A pályázat 
fő elemei közé az eszköztár bő-
vítése, sportruházat beszerzése, 
edzői költségek beállítása tarto-
zik, míg a legnagyobb részét a 
sportpálya öntözőrendszerének 
a kialakítása és egy önálló öntö-
zőkút fúrása képezi.

A változás és fejlődés jegyében 
az Egyesület megújította és egy 
kicsit modernizálta az egyesü-
leti logót (lásd a cím mellett 
fent). Aki szeretné az új formá-
tumú logóval népszerűsíteni az 
Egyesületet és Kunfehértót, an-
nak autóra ragasztható matri-
cát adunk, mely a Polgármesteri 
Hivatalban ingyen átvehető.

Lendületben a Kunfehértó KSE

A Kunfehértó KSE U13-as csapata 
(Kiskunhalas, MEDOSz pálya - 2017)

A Sportegyesület elnökeként 
szeretném bemutatni az idén 
40 éves Kunfehértó KSE jelen-
legi munkáját. Az Egyesület el-
nöki posztját egy éve vettem át 
Csupity Zoltán jegyző Úrtól, aki 
az 1977-es magalakulás óta ve-
zette az sportegyesületet. E cikk 
hasábjain keresztül szeretném 
megköszönni munkáját, mivel 
véleményem szerint nélküle, va-
lamint Nagy István, edző és Da-
najka János, támogató társa-
dalmi munkája nélkül ma nem 
lenne futballcsapat Kunfehér-
tón. A magánszemélyek mellett 
természetesen köszönetet kell 
mondani Kunfehértó Község-
nek is, mivel az anyagi támoga-
táson kívül az Önkormányzat 
térítésmentesen biztosítja a fut-
ballcsapatnak a tóparti sportpá-
lyát és az öltözőket, valamint 
fuvarozza mind a felnőtt, mind 
a gyermek csapatokat a vidéki 
meccsekre.

A Kunfehértó Községi Sport-
egyesületben jelenleg csak fut-
ball szakosztály működik. Töb-
ben feltették már nekem a 
kérdést, hogy ez miért van így, 
miért nem támogat az Egyesület 
más sportágakat is? A válasz saj-
nos nagyon egyszerű, az Egye-
sületnek az Önkormányzati 
anyagi támogatásán és a Bozsik 
programból befolyó állami tá-
mogatáson kívül semmilyen más 
bevételi forrása nincs, ugyanak-
kor elmondható, hogy még ez a 
két bevételi forrás se fedezi tel-
jes mértékben az éves működési 
költségeket, így az elmúlt évben 
is csak néhány magánszemély, 
illetve az Aranykapu Zrt. támo-
gatásával sikerült „nullára” ki-
hozni a költségvetést. 

A futball tekintetében jelen-
leg 31 fő felnőtt játékosnak van 
igazolása, azaz ezt a létszámot 
figyelembe véve messze ebben 
a sportágban tudunk a legtöbb 
sportolónak játéklehetőséget 
biztosítani. Nem utolsó szem-
pont, hogy a sportok közti nép-
szerűséget tekintve is egyértel-
műen a futball tölti be a vezető 
szerepet. Fontos kiemelni, hogy 
a Kunfehértó KSE-ben szereplő 
futballisták amatőr futballisták, 
azaz a játékosok nem kapnak fi-

Az újságcikk megjelenése adta 
alkalmat megragadva szeretnék 
mindenkit meghívni a futball 
bajnokság hátralévő hazai és 
idegenbeli meccseire, melynek 
őszi menetrendje a következő:

2017. október 7. 15.00 óra, 
Kunfehértó KSE – Bácsboko-
di SK

2017. október 15. 15.00 óra, 
Dunafalva SE - Kunfehértó 
KSE

2017. október 21. 14.30 óra, 
Kunfehértó KSE – Garai KSE

2017. október 28. 14.30 óra, 
Bajaszentistváni SK - Kunfehér-
tó KSE

2017. november 4. 13.30 óra, 
Kunfehértó KSE – Kisszállá-
si SC

A bajnokság állásával kapcso-
latos tájékozató, hogy csapa-
tunk jelenleg hat mérkőzésből 
hatot megnyerve vezeti a Me-
gyei III. Osztály Déli csoport-
ját, melyhez külön gratulálunk 
a játékosoknak!

Végezetül szeretném megkö-
szönni azoknak szurkolóknak a 
támogatását, akik rendszeresen 
kijönnek a csapat hazai meccse-
ire vagy elkísérik a csapatot az 
idegenbeli mérkőzésekre. To-
vábbá itt szeretném megköszön-
ni Szalai Jánosnak (II. körzet) a 
támogatását, aki a legutóbbi já-
tékunk alkalmára egy birkát 
ajánlott fel megfőzésre, melyet 
a csapat egy újabb győzelemmel 
honorált.

Amennyiben anyagilag is tá-
mogatni szeretné az Egyesüle-
tet, azt 53100032-10001026-
00000000 bankszámla számra 
történő banki átutalással tehe-
ti meg, mely összeg átutalásá-
ról támogatói igazolást állítunk 
ki, ami az adóalapból leírható! 
■ Ficsór Béla, KSE Elnök
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Vadásznap 2017 
Az idei évben kétszeresen jubi-

lált a Vadásznap, ugyanis 2017. 
szeptember 9-én tartották meg a 
25. megyei és a 10. kunfehértói 
rendezésű Szent Hubertusz Va-
dász- és Horgásznapot a Tófür-
dő területén.  A nagyszerű időjá-
rásnak és a színes programoknak 
köszönhetően az egész napos 
rendezvényre több mint ezeröt-
száz fő látogatott ki. 

Az idei évben 35 Bács-Kiskun 
megyei vadásztársaság fogadta 
el a meghívást, kitelepülve hely-
ben készített ételekkel várták 
vendégeiket.

A tiszteletjeggyel meghívottak 
ez alkalommal többen jöttek el, 
mint a korábbi években, a kikül-
dött 90 meghívóból körülbelül 
75-öt használtak fel. 

A program a hagyományoknak 
megfelelően a kürtszóval kezdő-
dött, majd az ünnepi köszöntők-
kel és szentmisével folytatódott. 
Nem maradhatott el a vadászki-
tüntetések átadása és az új va-
dászok ünnepélyes fogadalom-
tétele sem (harminc új vadász 
lett beavatva, de összesen a ta-
valyi évben 120 fő vizsgázott le. 
Az országos tendenciának meg-
felelően a vadásztársadalom 
megyénkben is folyamatosan 
növekszik).

A színpadon két sztárfellépő 
is volt: Szeredy Krisztina ének-
művész és Forgács Gábor szín-
művész szórakoztatta a nap má-
sodik felében a közönséget.  A 
délután többi részében tombola-
húzás és vadászkutya bemutató 
volt még. 

A Tóparti Galériában az előre 
meghirdetett ifjúsági gyermek-
rajz-versenyre beérkezett és zsű-

rizett pályamunkák, illetve kü-
lönböző vadásztrófeák voltak 
megtekinthetőek.

A színpadi produkciók mellett 
sikeresek voltak az egyéb szó-
rakozási lehetőségek is: a lég-
fegyveres céllövészeten, az íjász 
céllövészeten és a horgász célba-
dobó versenyen mintegy négy-
száz versenyző vett részt a nap 
folyamán. 

A gyerekek sem unatkoztak, 
ugyanis egész nap légvár és hor-
gász szakkör várta őket.

Idén első alkalommal grillver-
senyt is hirdettek a szervezők: 
itt négy fős csapatokat vártak, 
ahol a háromfogásos menüt kel-
lett a zsűri elé tálalni. A menü-
ben szerepelnie kellett vadhús-

nak és halnak is. Hét csapat 
mérette meg magát az összesen 
500.000 Ft összdíjazású értékes 
nyereményekért.

A zsűri elnöke: Vári Dániel 
grillséf volt, Magyar Vadász-
lap gasztronómiai rovatától, 
további tagok pedig, Lovas Jó-
zsef (a Grilltársaság Kft. ügy-
vezetője), illetve a két fellépő 
művész: Szeredy Krisztina és 
Forgács Gábor.

 A versenyeredmény a követ-
kezőképpen alakult:

* I. helyezett – The Four 
Grillfather

* II. helyezett – Dunai Va-
dászok (Dunamenti Kossuth 
Vadásztársaság)

* III. helyezett – holtver-

senyben helyi csapatok – Só-
gorok (Kisszállás), Sületlenek 
(Kunfehértó)

 Lakos Dénes, a Fejértó Va-

dásztársaság elnöke elmond-
ta, hogy az Országos Magyar 
Vadászkamara vezetősége a 
Vadásznap kapcsán minden-
nel elégedett volt és megkö-
szönték a szervezők munká-
ját. De ezen kívül minden 
további visszajelzés is pozi-
tív hangvételű volt. Ebben 
nagy szerepe volt a kunfehér-
tói Önkormányzat, valamint a 
Fehértó Non-profit Kft. nagy-
mértékű segítségének, melyet 
ezúttal szeretne megköszön-
ni a Fejértó Vadásztársaság, 
mint szervező. ■


