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ÉVZÁRÓ AZ ISKOLÁBAN 
Véget ért a tanév, amely a Covid-
járvány miatt teljesen más volt, 
mint az eddigiek. A gyerekeknek 
jóval nagyobb önfegyelmet kellett 
tanúsítaniuk a maszkviselés  
és a rendszeres fertőtlenítés 
miatt, de elfogadták a helyzetet 
és betartották az előírásokat.  
Rendhagyó volt a karácsony, 
a farsang és az anyák napja is, 
az ünnepségeket zárt körben, a 
szülők nélkül kellett megrendezni. 
Tavasszal tantermen kívüli 
digitális oktatásra állt át az iskola, 
ahová áprilisban az alsósok, majd 
később a felsősök térhettek vissza. 
A tanévzáró ünnepséget a 
Kunfehértói Általános Iskola 
előtti park fái alatt rendezték 

meg. Az eseményen több 
százan vettek részt, szülők, 
nagyszülők várták a diákokkal 
együtt a bizonyítványosztást. A 
szorgalmas gyermekek átvehették 
jól megérdemelt jutalmukat.
Az okleveleket és könyveket  
Czagány-Mákosné Móczár 
Gertrúd intézményvezető és 
Huszár Zoltán polgármester adta 
át a diákoknak. 
Kitűnő tanulmányi eredményt ért 
el és könyvjutalomban részesült: 
Czifra Dorina, Csontos Dénes, 
Dobos Luca, Dorcsák Dorina 
Jázmin, Herczeg Hanna, Horváth 
Zente, Huszár Alíz Dóra, Kovács 
Regina, Nagy Milán, Rafai Fanni, 
Szalai Zsombor, Patocskai Tamás, 

Patyi Norina, Somogyi Diána 
Ibolya, Bársony Alexandra, 
Huszár Anna Sára, Herczeg 
Róbert Dominik, Pajkos Dóra, 
Rózsa Vilmos, Turán Patrik, 
Rántó Gyöngyvér, Szabó-Csanádi 
Márton, Tósaki Réka, Daróczi 
Réka, Rafai Marcell, Huszár 
Eleonóra és Maruzsa Maja.
Könyvjutalmat kapott: Rántó 
Kincső, Huszár Zsombor és 
Szanyi Cintia.
Oklevelet kapott: Kiss Botond, 
Pálfi Liliána, Szőke Hanna, 
Ambrus Boglárka, Vargacz Ádám, 
Czifra Bianka, Rajcsics Viktória, 
Kazinczi Martin, Vicsek Bálint, 
Dobos Petra, Bernát Marcell, Kiss 
Levente, Jenován Petra.



Két darab nagyteljesítményű fűnyírótraktor kezdte 
meg a munkát Kunfehértón. A Stiga kistraktorok 
gyakorlatilag a felére csökkentik a fűnyírás idejét. 
A fürge kis masinák nagyméretű fűgyüjtőkkel 
rendelkeznek, így egy-egy ürítés között jóval nagyobb 
területet tudnak lenyírni. A gépek elsősorban a 
tófürdő környezetét fogják rendben tartani, de már 
dolgoztak a sportpályán is - tudatta lapunkkal 
Monda Tamás, a Fehértó Non-profit Kft. ügyvezetője. 

JÖN A BÜNTETÉS 
Szigorú intézkedéseket vezetnek be az illegálisan 
elhelyezett hulladék elhelyezése kapcsán. Tarthatatlan 
állapotok alakultak ki a vízmű telep mögötti területen, 
ahová nem csak magánszemélyek, de kiskunhalasi, 
jánoshalmi és egyéb települések vállalkozásai hordják ki 
nem csak a zöldhulladékot, hanem gyakorlatilag 
válogatás nélkül bármilyen szemetet. Az Önkormányzat 
határozott lépéseket tesz a hulladékot elhelyezőkkel 
szemben, minden esetben feljelentést fog tenni, 
amelynek súlyos bírság lesz a vége. Az ingatlanon több 
éjjel is látó kamerát helyeztek el és megfigyelik a 
szemetelőket.
 

HALTETEPÍTÉS A TAVON

ÚJ FŰNYÍRÓTRAKTOROK ÁLLTAK MUNKÁBA 

Földi kémiai szúnyoggyérítést végeztek június 22-
én Kunfehértó közigazgatási területén, mintegy 
300 hektáron. A szúnyoggyérítéshez Deltasect Plus 
1,2 ULV szúnyogirtószert használtak, amelynek a 
hatóanyaga Deltametrin. Az irtást este kilenc órakor 
kezdték a tófürdő és a horgásztavak körül, majd 
az üdülőterületen és a faluban is kikerült a szer a 
levegőbe. A melegködös technológia során egy nyitott 
égésterű motorba fecskendezik az irtószert, ami a 
gépből forró köd formájában távozik. Ez a melegköd a 
levegőbe jutva felszáll. Az irtószer apró cseppjei órákig  
lebegnek a légtérben, eközben lassan szétterülnek és 
behatolnak a sűrű növényzet közé, valamint a repülő 
szúnyogok légzőcsatornájába jutnak, kifejtve irtó 
hatásukat. Idén nyáron eddig kevesebb vérszívóval 
találkozhattunk, de ez nem csak a jó időben elvégzett 
gyérítésen múlt. A csapadékszegény, aszályos időjárás 
sem kedvez a szúnyogok szaporodásának: nincsenek 
pangó pocsolyák, vízállások. Ha esik is egy kis eső, a 
forróságban szinte minden nedvesség azonnal elpárolog. 

Az elmúlt napokban megtörtént az év második 
telepítése. Összesen egymillió nyolcszázezer forint 
értékben telepítenek közel húsz mázsa halat a 
horgásztavakba. Az elmúlt héten már  tíz mázsa hal 
meg is érkezett Harkakötönyből és további nyolc 
mázsa fog érkezni hamarosan. Az I-es tóba 500 kg, 
a II-es tóba 300 kg,III-as tóba 200 kg háromnyaras 
ponty került. Az I-es és III-as tavakon július 9-ig 
vezettek be korlátozást, a II-es tavon továbbra is 
korlátozás nélkül lehet horgászni.

KEVESEBB A SZÚNYOG 



MASZK SEM KELL ÉS A VÍZ IS NAGYON JÓ
A Népegészségügyi Főosztály 
munkatársai – a szezon megkezdése 
előtt és a fürdési idény alatt is 
– fokozottan és folyamatosan 
ellenőrzik a közegészségügyi és 
járványügyi előírások, valamint  
egyéb  –  a fürdőzők és dolgozók 
egészségének védelme érdekében 
hozott – intézkedések betartását 
– közölte a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal. A tájékoztatás 
szerint a természetes fürdővizek a 
koronavírus fertőzés szempontjából 
nem jelentenek kockázatot, 
biztonsággal üzemeltethetők a 
tavakon kialakított strandok. A 
természetes fürdővizek többségénél 
egy szezonban általában 4-5 
mintavétel történik, attól 
függően, hogy az üzemeltető által 
meghatározott fürdési szezon milyen 
hosszú. A szakemberek akkreditált 
laboratóriumban elemzik a mintákat, 
amelyekben szennyező baktériumok 
jelenlétét vizsgálják. A fürdőhelyek 
nyitását minden esetben mintavétel 
előzi meg, mely valamennyi 
Bács-Kiskun megyében kijelölt 
természetes fürdővíz esetében – így 

a Kunfehértói Tófürdő strandján is 
– megfelelő vízminőséget mutatott. 
Szerencsére az időjárás is kegyes, 
végre meleg a víz és szabadon 
lehet élvezni a strand nyújtotta 
kikapcsolódási lehetőségeket. 
Gőzerővel működnek a büfék a 
sétányon és lent a parton is, így 
mindenki megtalálhatja az ízlésének 
megfelelő ételt és italt. A járványügyi 
szabályozások értelmében a 
standokon, de már a zárt terekben, 
éttermekben, szálláshelyeken sem 
kell maszkot viselni, és nem kell a 
belépéshez védettségi kártya sem, 
így gyakorlatilag végre ugyanúgy 
élhetünk, mint a járvány előtti 
időszakban. Rendezvényeket is 
lehet már tartani, így augusztusban 
akár kisebb szabadtéri programok is 
lehetnek majd a tóparton, de erről a 
következő lapszámban fogunk írni. 
Egy biztos, a BMW találkozó utolsó 
símításait végzik a szervezők. Ezzel 
kapcsolatban van új fejlemény is: nem 
csak a kunfehértói lakcímkártyával 
rendelkezők látogathatják majd a 
rendezvényt ingyenes sétálójeggyel, 
hanem az üdülőtulajdonosok 

is két-két fővel részt vehetnek a 
délutáni programokon, ahol szintén 
nem kell a védettségi kártya. Az 
ingyenes belépőt a helyieknek 
és az üdülőtulajdonosoknak is, 
regisztráció után, az Kunfehértói 
Önkormányzatnál lehet majd 
átvenni.

HÁROM NAPIG A KÉZILABDÁÉ LESZ A FŐSZEREP 
A KuPi strandkézilabda kupa 
nagy tapasztalattal rendelkező 
szervezőpárosa, Demeter Ádám 
és Nagy Gábor már harmadik 
éve rendezik meg a Fehértone 
Strandkézilabda Kupát a tóparton.
Július 23-a és 25-e között várják az 
egyik leglátványosabb labdajáték 
szerelmeseit. A mérkőzések 
már pénteken este 6 órkakor 
elkezdődnek és a tervek szerint 
éjfélig tartanak majd, szombaton 
reggel 9-től folytatódnak majd a 

csoportmérkőzések, délután már  
a középdöntős csoportküzdelmek 
várhatók, amely után kialakulnak 
a helyosztók párosításai. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor pedig 
már a legjobbak játszhatnak a 
kupagyőzelemért. Nagy Gábor 
lapunknak elmondta, a tavalyi  
kétnapos rendezvényre 24 csapat 
nevezett, idén viszont már 32 
csapatot várnak, 16 férfi és 16 női 
csapat verseng majd három napon 
keresztül a végső győzelemért.

A sportág története 1992-re nyúlik 
vissza. Olaszországban edzők 
és játékvezetők egy csoportja 
kidolgozta a kézilabda homokon, 
strandon űzött változatát, a mai 
strandkézilabda ősét. Az első 
hivatalos mérkőzés rendkívüli 
sikere ellenére a sportág fejlődése 
csak lassan indult meg. Az áttörés 
1996-ban volt, amikor a sportág 
bekerült az Európai Kézilabda 
Szövetség alapszabályába, és 
kiadták az első szabálykönyvet is.



PUSZTÍTOTT A VIHAR KUNFEHÉRTÓN
Komoly károkat okozott a vihar 
július elsején az esti órákban. 
Megyénkben heves zivatar 
tombolt, több száz belejentés 
érkezett a katasztrófavédelem 
Bács-Kiskun megyei 
műveletirányítási központjába az 
éjszaka folyamán. A környékben 
Jánoshalmáról, Kiskunhalasról   
hívták legtöbbször  a tűzoltókat, 
főként villanyvezetékre és 
utakra dőlt fákhoz, megbontott 
háztetőkhöz. A tövestől kicsavart, 
leszakadt ágak és a jégeső okozta 
törmelék nehezítette a közlekedést 
a közutakon.  A Keceli úton egy 
hatalmas fa zuhant az úttestre, 
amelynek nekicsapódott egy pont 
ott közlekedő személyautó. A fát 
a tűzoltók távolították el, ehhez 
darus kocsira is szükség volt. 

Kunfehértón mogyoró nagyságú 
jég zúdult a tópartra és az 
üdülőfalura, jelentős károkat 
okozva. A Rezeda utcában egy 
háztetőre szakadt rá egy öt-hat 

méteres faág, amely a tetőt és a 
mennyezetet is átszakította. A 
szerencsén múlt, hogy nem történt 
tragédia. A ház lakója, Király 
Balázsné lapunknak elmondta, 
az ágyában feküdt, amikor a faág 
az épületre zuhant és a vége az 
ágya fölött szakította át a plafont, 
ahonnan jókora vakolatdarabok 
szakadtak le. Hatalmas szerencséje 
volt, hogy nem a fejére, hanem 
a lábára és az oldalára estek rá 
a kilónyi darabok.Az asszony 
nagyon megijedt, ráadásul az 
áram is elment egy időre, így a 
házat is csak nehézkesen tudta 
elhagyni, hogy segítséget kérjen. 
A szomszéd látta, hogy nagy a baj 
és azonnal tárcsázta a 112-őt. A 
kiskunhalasi hivatásos tűzoltók 
hamarosan a helyszínre érkeztek  és 
eltávolították a méretes ágat, majd 
ideiglenesen befedték a beszakadt 
tetőt. Az idős asszony szomszédja 
aggódásának adott hangot: a néni 
háza fölé több hatalmas nyárfa ága 
továbbra is  belóg, a veszély nem 
szűnt meg, így ha hasonló erejű 
szél jön, ismét  megtörténhet a baj.
A tóparton is jelentős károk 
keletkeztek. Erről Monda Tamás, 

a strandot is üzemeltető Fehértó 
Non-profit Kft. ügyvezetője számolt 
be. Bár a faluban komolyabb 
károk nem keletkeztek, a tóparton 
található fák ágait azonban 
alaposan megtépázta a helyenként 
80-90 km/órás kifutószél, 
amely a jégeső előtt érkezett. A 
horgásztavak körül elhelyezett 
fapadok is felborultak, egy 
részüket a vízből kellett kihalászni. 
A plázson az összecsukott 
napernyők is megrongálódtak, 
többet derékba tört a tomboló 
szélvihar. A jég először eső nélkül 
érkezett és nagy pusztítást végzett 
a fák lombozatában, de a tópartot 
díszítő virágágyások nagy részét is 
tönkretette. 
Az üdülőfauban is keletkeztek 

károk, volt, ahol fenyőfát tört ketté  a 
vihar, egy kétszintes épület tetejére 
pedig egy nagy kempingsátrat vitt 
föl a szél. Összesen tizenhárom 
fő dolgozott közel két napig a 
romok eltakarításán, a leszakadt 
faágakat darabolták össze, majd 
elszállították és az egész tópartot 
megtisztították a rengeteg levéltől.  
A vihar által keletkezett kár akár 
több   millió forint is lehet.             J. 



SZÍNES GYÜMÖLCSJÉGKRÉM EGYSZERŰEN

Rendkívül egyszerű recepttel készültem júliusra. 
Olyan nagyon egyszerű, hogy megfordult a fejemben, 
illik-e ilyesmivel előrukkolni egy újságban. Aztán 
persze győztek az ész érvek, hiszen senki sem akar 
ilyen melegben sokat időzni a konyhában. Ezekhez az 
egészséges finomságokhoz nem kell sok idő, ráadásul az 
elkészítéséhez nincs szükség még fagyigépre sem. Hogy 
lehet egészséges egy jégkrém? Úgy, hogy sem hozzáadott 
cukrot, sem glutént, sem pedig tojást nem tartalmaz. 
Jégkrémhez való formát nagyon sok helyen be lehet 
szerezni, de ha nincs, nyugodtan használjatok kimosott 
joghurtos poharat, abban is tökéletes lesz a végeredmény. 

ELKÉSZÍTÉS

Előre leszögezném, nem szentírás, hogy az 
általam felsorolt hozzávalókból készítsd el a saját 
jégkrémed. Bármilyen otthon lévő, vagy könnyen 
hozzáférhető gyümölcsöt felhasználhatsz hozzá, 
akár banánt, ribizlit, sárgadinnyét, körtét, szilvát, 
szóval gyakorlatilag bármit, amit szeretsz, lehet 
akár több íz-, és színösszeállítással is próbálkozni, 
éld ki nyugodtan a kreativitásod! Én most az 
alábbi gyümölcskombinációval készítettem és 
elmondhatom, nagyon-nagyon finom és üdítő lett:  

• 1-2 darab kivi
• 1 jó nagy marék szamóca, málna, vagy 
cseresznye
• 2 darab barack, vagy fél mangó
• 1 marék áfonya (nekem ez most fagyasztott 
volt)
• 10 evőkanál laktózmentes joghurt

1. A megmosott, feldarabolt gyümölcsöket 
külön-külön pürésítsük botmixerrel, vagy villával 
alaposan törjük össze. Ha szükséges, akkor néhány 
evőkanál vizet vagy akár gyümölcslevet is adhatunk 
hozzá.
2. Az előkészített formákba tetszés szerint 
rétegezzük a gyümölcspüréket. Nem fontos 
minden formában ugyanazt a sorrendet tartani, 
mint a mellékelt képen is látható, izgalmasabb a 
végeredmény, ha variálunk egy kicsit. Ha elég sűrű 
lett a püré, nem fognak keveredni a rétegek, de 
ha biztosra akarsz menni, minden egyes réteggel 
beteszed a fagyasztóba fél-fél órára, mielőtt a 
következő réteget rákanalaznád.
3. Állítsunk bele jégkrémpálcát és mehet is 
fagyasztóba, 2-3 órára.
4. Tálalás előtt néhány perccel vegyük ki. Ha 
magától nem csusszan ki a formából, akkor kívülről 
öblítsük le a formát egy kis meleg vízzel.
 
Jó étvágyat!

BARBIJOE KONYHÁJA   

HOZZÁVALÓK



ANNÁNAK GYŰJTIK A KUPAKOKAT, ÖN IS SEGÍTHET
Kupakgyűjtő szívet helyeztek ki 
Kunfehértón a piactér bejáratánál, 
a kezdeményezés már most nagy 
népszerűségnek örvend. A szívre 
felkerül alkalmanként egy-egy 
tájékoztatás, hogy kinek zajlik a 
gyűjtés. Jelenleg egy 4 éves kislányt 
támogathat, aki részt vesz az 
akcióban. Anna koraszülöttként 
jött világra, a 29. hét 4. napján, 1310 
grammal, 38 cm-rel. A kislány 
mindennapjainak meghatározó 
része rehabilitáció és a terápia, 
ehhez pedig anyagi támogatásra 
van szüksége a családnak. Sokan 
látogatják a Kunfehértói Tófürdőt 
Kiskunhalasról, Jánoshalmáról, 
Mélykútról, Kecelről és a környező 
településekről, őket is arra kérik a 
szervezők, hogy a strandra utazva 
a piacnál kihelyezett szívbe vigyék 
ki ők is az összegyűjtött kupakokat.
A kupakgyűjtő szívbe üdítős 
palackok kupakjait, fogkrémes 
tubust, tejes doboz csavaros tetejét, 
flakonos mosószerek kupakjait, az 
instant kávé, a kakaós vagy épp 
a krémsajt dobozának műanyag 
fedelét, samponos, testápolós 
dobozok kupakjait lehet elhelyezni, 
viszont nem szabad beletenni 
nem műanyag, pl. parafadugó 

vagy fémből készült kupakokat, 
fedeleket. Ha lehet, a kupakok 
tiszták, szennyeződésektől 
mentesek legyenek, és lehetőleg 
ne maradjon rajtuk papír. Szalai-
Hegyi Tímea kezdeményezése 
Czagány Csabáné, Czagány Eszter, 
és a Faddikor Kft.  felajánlásával 
valósult meg Kunfehértón. 
A kupakok elszállításában a 
Fehértó Non-profit Kft. ajánlotta 
fel a segítségét. Az ötlet annak 
idején Dániából indult el 
hódító útjára. Célja egyrészt a 

környezettudatosságra ösztönzés, 
másrészt a kupakokból befolyt 
összeg jótékony célra fordítása. 
A kupakok összegyűjtését akár a 
gyerekekre is bízhatjuk, hogy ők is 
megtanulják: egy kis odafigyeléssel 
is lehet segíteni egymáson és a 
környezetet is óvhatjuk. Az alábbi 
számlaszámra utalva közvetlenül 
is támogathatja Anna gyógyulását: 
Anna Hangja Alapítvány
11713201-21454521-00000000
Adószám: 19298788-1-41
Közlemény: Adomány

- GÉPI RAKODÁS 

- SZÁLLÍTÁS

- ISTÁLLÓTRÁGYÁZÁS

- TRÁGYASZÓRÁS
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SZÉLESKÖRŰ 
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KUNFEHÉRTÓ KSE: HIBÁTLAN BEFEJEZÉS A VÉGÉN
A Kunfehértó KSE csapatába 
több korábban sérült játékos is 
visszatért, ami biztató volt az 
utolsó meccsek lejátszása előtt, hisz 
matematikailag akár még az 5. hely 
megszerzése is lehetséges lett volna. 
Ennek megfelelően alakult az első 
két lejátszott meccs eredménye: 
Kaskantyút meggyőző játékkal 
győztük le, még Bócsa ellen - igaz 
nem nagy gól különbséggel, de 
mégis megérdemelten nyertünk, 
mivel mi domináltunk az egész 
mérkőzés folyamán. Az eredmény 
értékét növeli, hogy kapusunk 
Gavlik Feri hiányzása miatt Hugyecz 
János védett. Délceg Dusánnak 
ezúton is gratulálunk élete első 
felnőtt korosztályban megszerzett 
mesterhármasához. A két győztes 
meccs után magabiztosan vártuk 
a további meccseket, amelyeken 

megfelelő gólarányú győzelem 
esetén egyre közelebb került az 
5. hely megszerzésének az esélye. 
Sajnos azonban a koronavírus 
járvány következtében megcsúszott 
időpontok miatt, három csapat 
sem tudta vállalni a mérkőzését, 
így maradt a 9-0-ás gólkülönbség, 
ami csak a pontegyenlőséghez volt 
elegendő a Császártöltés csapata 
ellen. Így meg kellett elégednünk 
a 6. hellyel, a jobb gólarányuknak 
köszönhetően ők szerezték meg az 
5. helyet. A sok sérülés és az össze-
vissza lejátszott meccsek miatt ebben 
a szezonban ennyi volt, azonban a 
következő szezonban szeretnénk 
előrébb végezni, aminek érdekében 
megkezdtük a tárgyalásokat két-
három új játékossal. A csapat 
nevében szeretnénk megköszönni 
a Fehértó Non-profit Kft.-nek az 

éves tóbelépőket, amiket azért 
kaptunk, mert a csapat minden egyes 
tagja fizetés nélkül, a szabadidejét 
feláldozva játszik Kunfehértóért. 

A júniusban lejátszott mérkőzések 
eredményei:
06.05 Kaskantyú – Kunfehértó: 1:5. 
Gólszerzőink: Grácz Roland (2), 
Délceg Dusán, Szabó Tamás, Ságodi 
Imre.
06.12 Kunfehértó – Bócsa: 6:5. 
Gólszerzőink: Délceg Dusán (3), 
Komlós Dávid Imre, Szklár Dávid
Elmaradt mérkőzések, melyekre az 
ellenfél nem állt ki, így csapatunk 
mindhárom mérkőzés esetében 
magkapta a három pontot:
06.19 Kunfehértó – Csengőd 3:0
06.23 Tabdi – Kunfehértó 0:3 
06.26 Kunfehértó – Szilády RFC 3:0
                                             Ficsór Béla

Címünk: kunfehertoikalauz@gmail.com

REJTVÉNY MEGFEJTÉS:
HOGYAN HÍVTÁK KUNFEHÉRTÓT A

KÖZÉP- ÉS ÚJKORBAN?

Múlt havi nyertesünk: Nagy-Apáti Dorottya

KÜLDJE BE A

MEGFEJTÉST ÉS

NYERJEN 1000 FT-OS

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNYT!

Beváltható a piactéren a
Kézműves Húsboltban,

2021. 06. 30-ig.



Itt a nyári táborok ideje, ennek rendje-
módja szerint teljes kapacitással 
üzemel a Kunfehértói Sporttábor is. A 
Halas Fitness Egyesület már huszadik 
éve élvezi a helyiek vendégszeretetét. 
Tóth Péterrel, az egyesület elnökével, 
vezetőedzőjével beszélgettünk.
   - Nagyon szeretünk ide járni, közel 
van Kiskunhalashoz, a távolság nem 
akadály ide kijutni. Igazán korrekt az 
ellátás, a szállás, az étkezés is, mindig 
rend és tisztaság fogad bennünket 
- mondta el Tóth Péter. A Covid-
járvány miatt szerencsére tavaly sem 
kellett lemondanunk a táborozásról, 
az utolsó pillanatban összejött a 
megfelelő létszám is, és az aktuális 
szabályozások is utat engedtek az 
edzőtáborok megszervezésére az 
egyesületi sportolók számára. Az 
idei táborban ötvenen vettek részt 

fiú tornászok és fitneszes lányok, 
a hét évestől a tizennyolc évesig, 
gyakorlatilag minden korosztály 
képviseltette magát. A tábor igazi 
sportembereknek való, hiszen korán 
kell kelni, már hét órakor futással 
indítjuk a napot, majd reggeli 
és szobaellenőrzés következik: 
megnézzük, hogy a gyerekek mennyire 
tartják rendben a hálóhelyüket - 
mesélte a szakember. A rendet az 
edzők osztályozzák, sőt, a tábor végén 
még díjakkal is jutalmazzák a legjobb 
szobákat.   Kilenctől délig edzés van, 
majd ebéd és egy kis szünet. Kettőtől 
négyig strandolás, majd este fél hétig 
újból eddzenek a gyerekek. Este 
közös játékokat, közösségformáló, 
csapatépítő foglalkozásokat is 
tartunk a számukra - részletezte a 
vezetőedző. A tábor utolsó napján 

részt vett Kurucz Sándor, a Megasztár 
egykori versenyzője, aki az iskola 
tornacsarnokában bemutatót tartott 
és meg is tanított pár trükköt a tudásra 
szomjas diákoknak. Délben Huszár 
Zoltán polgármester vendégelte meg 
a táborlakókat egy szarvasgulyással,  
amelyet nagy gondossággal, maga 
főzött meg a gyerekeknek. 
A hét zárásaként a sportpályán a 
gyerekek bemutatták a táborban 
tanultakat a szüleiknek. A táncokat 
szakértő zsűri bírálta, akiknek nem 
votl könnyű dolguk a színvonalas 
produkciókat látva. Minden 
részvevőt díjaztak, de nem csak a 
produkciójuk alapján, hanem az 
egész heti teljesítményükért is. A 
díjak átadásában Huszár Zoltán 
polgármester és Kurucz Sándor 
segédkezett.    Juhász D. Géza

20 ÉVE TÁBOROZNAK A HALASI FITNESZESEK FEHÉRTÓN



KUNFEHÉRTÓI VÁLLALKOZÓK

CSICSÁK GYÖRGY
Repülőgépet, majd helikoptert 
vezetett évtizedekig, most pedig 
több mezőgazdasági céget is igazgat. 
Csicsák Györgygyel beszélgettünk.
Közel kilencezer óra repülés és 
kilencvenezer felszállás, 46 év a 
botkormány mögött. Döbbenetes 
számok. 
Igen, még nem voltam húsz éves, 
amikor teljes jogú motoros repülőgép 
vezetői jovosítványt szereztem 
Nyíregyházán, a Mezőgazdasági 
Fóiskola gépészkarán végeztem. 
Ezután a Gödöllői Agráregyetem 
tangazdaságában keztem dolgozni 
gyakornokként. Az első négy évben 
merevszárnyú permetezőt vezettem, 
majd 1975-ben jelentkeztem 
átképzésre, utána negyvenkét évig 
helikopterrel repültem.  
Hogyan kerültél Kunfehértóra?
Akkor, mivel állami cégnél 
dolgoztam, 1977-ben kiközvetítettek 
a Kiskunhalasi Állami Gazdasághoz. 
Gyakorlatilag állandó készültségben 
kellett lennem, ezért Kunfehértón, a 
4. körzetben,  a kunfehértói gazdaság  
kerületének a központjában kaptunk 
egy szolgálati lakást. Akkor hetente 
2400 hektár szőlőt permeteztünk. A 
központi repülőterünk a Faddikorr 
Kft. jelenlegi telephelyén volt, talán 
most egy raktár áll a helyén. 1985-
ig repültem itt, akkor az Állami 
Gazdaság megszüntette a szerződést,  
akkor a Hosszúhegyi Mezőgazdasági 
Kombinátnál folytattam a munkát. 
A fehértói szolgálati lakást továbbra 
is használhattuk. 1993-ban már 
saját lábra álltam és bérelt géppel 
dolgoztam tovább. Akkor már nem 
csak szőlőben és gyümölcsösben 
vállatunk munkát, nagyobb részt 
szántóföldekre jártunk permetezni. 
Egyéni vállalkozóként 2017 
szeptember 27-ig repültem. 
Hogyan élted meg, hogy nem repülsz 
többet pilótaként?
Figyelj ide: én 65 éves koromig 
repültem. Ez olyan, mint amikor egy 

jó könyvet elolvasunk, de tudjuk, 
hogy az utolsó lapot is elolvassu, 
majd feltesszük a polcra. Aztán 
majd elő-elő vesszük, de már csak 
gondolatban. Persze rengeteg az 
élmény.  
Ennyi év után, mennyire hiányzik a 
repülés?
Természetesen hiányzik, de azt 
tudomásul kell venni, hogy ennek 
egészségügyi követelményei is 
vannak, amit az ember a kor 
előrehaladtával természetesen már 
nem tud produkálni. Ez teljesen 
természetes, nem érdemes ezen 
szomorkodni. Tovább kell lépni, 
amit én meg is tettem, bár a jelenlegi 
vállalkozásaimat már korábban, 
párhuzamosan a repüléssel 
elindítottam. Jóbarátommal, Ficsor 
Bélával elindítottuk a Bácska-
Permetező Kft.-t. A szántóföldi 
növénytermesztés és a szántóföldi 
növényvédelmi szolgáltatás a fő 
profilunk, emelt hasmagasságú, 
önjáró hidas permetezőgépekkel 
dolgozunk. Gabonanövényeket, 
búzát, árpát, kukoricát, napraforgót, 

repcét és facéliát is termelünk a 
közös vállalkozásban. Tehát a 
permetezés maradt, csak most már 
egészen föndközelből végezzük 
a beavatkozást. Emellett egyéni 
válalkozóként spárgatermesztő is 
lettem,  van négy hektár földem, azon 
termelek fehérspárgát, ami némileg 
kurizóumnak számít, így biztos a 
piaca is.  Van egy német származású 
vevőm, aki kifejezetten ezt a fajtát 
keresi és jelentős mennyiséget visz 
el alkalmanként. Hála Istennek 
így 68 évesen is bírom a terhelést, 
most született az első unokám, 
akit a hétvégén fogok először látni. 
A feleségem, aki Kunfehértón az 
iskolában tanított, sajnos ezt már 
nem érhette meg, három éve elhunyt. 
Három fiúgyermeket neveltünk fel, 
egyikük a Boeing alkalmazásában 
mint repülőgép szerelő dolgozik 
a pápai repülőbázison, másikuk 
szoftverfejlesztő a Nokiánál, a 
harmadik pedig profi jazzgitáros, 
két hangszeren is, gitáron és 
szájharmonikán is mesterfokon 
játszik.                        Juhász D. Géza


