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ELISMERTÉK 
RENDŐREINKET
Április 24-e Szent György napja, 
Magyarországon a rendőrség ünne-
pe. Ezen a napon az egész országban 
számos aktív és nyugállományú hiva-
tásos rendőr, rendvédelmi igazgatási 
alkalmazott és munkavállaló részesül 
elismerésben. A Rendőrség Napja 
alkalmából a Kiskőrösi Rendőrkapi-
tányság állományának tagjai közül is 
többen kaptak országos, illetve me-
gyei elismerést: 
Varga Andrea r. zászlós a közleke-
désrendészet területén végzett ki-
váló szakmai munkájáért az Orszá-
gos Rendőr-főkapitányságon Szent 
György érdemjelet kapott 
Szarvas József r. alezredes „Az év 
rendőri vezetője Bács-Kiskun me-
gyében” elismerést vette át. 
Major Norbert r. főtörzsőrmestert 
előléptették r. hadnaggyá. 
Kuti Erika r. őrnagy Bács-Kiskun 
megyében „Az év bűnmegelőzési 
szakembere” elismerést kapta.
Balaton Csaba r. főtörzszászlós 
Bács-Kiskun megyében „Az év bűn-
ügyi technikusa” kitüntetést érde-
melte ki. 
Nuszpel Krisztián r. főtörzsőrmes-
ter Bács-Kiskun megyében „Az év 
közrendvédelmi szakembere” lett.
Budai Timea rendészeti alkalmazott 
(régen közalkalmazott) Bács-Kiskun 
megyei elismerést kapott.
Gratulálunk!

MEGÉRKEZTÉL, 
MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Hegyi Barnabás 
született: 2020. február 16-án
édesanyja: dr. Lupták Orsolya
édesapja: Hegyi Attila
születési hely: Budapest
születési súly: 3100 g
születési hossz: 55 cm

KÖSZÖNTJÜK A PEDAGÓGUSOKAT
„Ha élet zengi be az iskolát,
az élet is derűs iskola lesz”

A koronavírus járvány kezdete óta 
több véradás is elmaradt, így nem vé-
letlen, hogy az eredetileg kétnaposra 
tervezett véradáson május 5-én, 141 
véradó jelent meg a Petőfi Sándor 
Művelődési Központban kialakított 
véradó helyen- tudtuk meg Sutus 
Etelkától, a Vöröskereszt regionális 

titkárától, a kiskőrösi véradások szer-
vezőjétől. 
A véradás helyszínére való belépés 
előtt biztosították és elvárták a kéz-
fertőtlenítést, valamint érintésmen-
tes lázhőmérővel ellenőrizték a vér-
adók testhőmérsékletét. 
A véradásra jelentkezők mindamel-

lett, hogy önzetlenül segítet-
tek bajba jutott embertársai-
kon, a véradásra a művelődési 
központ előtti téren várakoz-
tak a szabad levegőn, legtöb-
ben 3 órát is. Ezen a napon 
napsütésben és hidegben, eső-
ben is volt részük, ami nem 
könnyítette meg a várakozást, 
de türelmesen várták, hogy 
sorra kerüljenek.

Sutus Etelka ezúton is köszönetet 
mond a véradóknak, a véradást le-
bonyolító dolgozóknak, a Mohácsi 
úti óvónőknek, akik segítettek a 
véradás biztosításában és szívecs-
ke hűtőmágnessel lepték meg az 
önkénteseket. Köszönet az AVON 
cégnek az ajándék szépségcsoma-
gokért, az Interfrucht Kft-nek a 
dobozos almalevekért és a Milka 
cégnek a csokoládékért.  
Egy felmerülő kérdésre válaszol-
va: „A levett vérmintákból nem 
történik koronavírus-szűrés. 
A koronavírus cseppfertőzéssel 
terjedő betegség, a fertőzés tehát 
vérátömlesztéssel nem adható to-
vább.” (Országos Vérellátó Szol-
gálat)

REKORDSZÁMÚ VÉRADÓ JÖTT, HOGY SEGÍTSEN

Az idén, reméljük soha meg 
nem ismétlődő körülmé-
nyek között köszöntjük a 

pedagógusokat. Március közepétől 
hatalmas kihívással kellett szembe-
nézniük az oktatásban dolgozóknak 
is. A veszélyhelyzet kihirdetése után 
városunk minden iskolájában ki-
ürültek a tantermek, a tanítás távok-
tatási formában folytatódott tovább. 
Példaértékű, ahogy az intézmény-
vezetők pedagóguskollektívájukkal 
karöltve kidolgozták a diákokkal 
való kapcsolattartás mikéntjét, ho-
gyanját. Az azóta eltelt időszak bizo-
nyítja, hogy a kisebb diákok szüleik 
segítségével, a nagyobbak önállóan 
is képesek a technika vívmányainak 
felhasználásával a tudásanyagot elsa-
játítani, a feladatokat elvégezni és tu-
dásukról időszakonként beszámolni. 
A legnagyobb kihívást az érettségi és a 
szakvizsgák megszervezése jelentette 
a pedagógusoknak a jelen körülmé-
nyek között. Mindkét középiskolánk 
vezetője magas fokú szakértelemmel 
dolgozta ki a tanárokkal együtt az 
érettségi és a szakvizsgák teljesíthe-
tőségének körülményeit. 
Sajnos a 2019/2020-as tanév máso-
dik félévében elmaradtak a közösség-
kovácsoló programok, az egy-, vagy 

többnapos osztálykirándulások, a 
családi napok, az iskolai versenyek, 
a közös rendezvények. Különösen a 
ballagó osztályoknak hiányoztak a 
búcsúzás jegyében együtt töltött vi-
dám órák, a meghitt pillanatok, az 
iskolától, diáktársaiktól, tanáraiktól 
való elköszönés örökemlékű formái. 
Mint azt az iskolavezetők is kihang-
súlyozták, ha az élet visszatér a „nor-
mális kerékvágásba” mindenfélekép-
pen sort kerítenek rá, hogy a tanulók 
és pedagógusaik találkozzanak, és 
méltóképpen el tudjanak köszönni 
egymástól.
A pedagógusok felsőbb vezetése, va-
lamint a kiskőrösi városvezetés is a 
Pedagógusnaphoz kötődően adja át 
minden évben az elismeréseket. Te-
lepülésünk oktatási intézményeinek 
nyugállományba vonuló dolgozói, a 
hagyományokhoz hűen, a Petőfi Sán-
dor Művelődési Központban rende-
zett városi ünnepségen részesülnek 
Kiskőrös Városért Emlékplakettben. 
Most sajnos a városi pedagógusnapi 
ünnepséget is elhalasztjuk. 
Ebben az évben mindenkinek jár az 
elismerés és a tisztelet „virtuális” vi-
rágcsokra azért az erőn felül végzett, 
sokszor éjszakába nyúló és a hétvégé-
ket is igénybe vevő feladatellátásért, 
amit március közepe óta végeznek.
A városvezetés nevében köszönjük 
munkájukat, köszönjük megfelelé-
süket az új szerepkörben, köszönjük, 
hogy most is, így is, mindent meg-
tesznek diákjaikért.

Ha ahogyan Ady Endre is fogal-
mazott, ha majd újra „élet zengi be 
az iskolát”, az átélt tapasztalatok 
tanítómesterként állnak mindany-
nyiunk mögött és olyan emberi 
magatartásformákat tudunk át- és 
újraértékelni az Önök segítségével, 
mint az együvé tartozás, a szemé-
lyes kapcsolatok, az osztályélmé-
nyek, a közösen megszerzett öröm 
fokozott megbecsülése. Ehhez a 
felismeréshez most az Önök és a 
szülők szoros együttműködésben 
végzett közös munkálkodása jegyé-
ben jutnak el tanítványaik. 
Köszönjük, hogy segítik a tanuló-
kat, köszönjük, hogy a távoktatás-
ban is szívvel-lélekkel végzik mun-
kájukat! Ezt nem is lehet másképp, 
csak hivatástudattal és szeretettel. 
Hiszen mint Eric Fromm is mond-
ja: „A szeretet cselekvő törődés, a 
gondoskodás és a törődés maga után 
vonja a szeretet egy másik aspektu-
sát, a felelősséget.” 
Önök felelősséggel gondoskodnak 
a jövő nemzedékéről, a jelenkor-
ban végzett cselekvő munkájukat 
is a szeretet hatja át.  

Bízunk benne, hogy az élet ebben 
a formában nem ismétli meg ön-
magát és a következő tanévet újra 
tanítványaik kezét fogva kezdhetik 
szeptemberben.

Domonyi László polgármester
Szedmák Tamás alpolgármester

12 EZER ARCVÉDŐMASZKOT 
OSZTOTT SZÉT AZ ÖNKORMÁNYZAT
Április elején Szedmák Tamás alpol-
gármester koordinálásával a válasz-
tókerületi képviselők megkerestek 
több mint ezer 60 év feletti lakost, és 
érdeklődtek arról, hogy van-e olyan 
kérésük, amiben az önkormányzat 
segítségükre tud lenni. Mint isme-
retes, az idős, valamint a rászoruló 
lakosok számára a városvezetés fel-
ajánlotta, hogy segítőik közremű-
ködésével heti egy, maximum két 
alkalommal elintézi a bevásárlást, 
vagy éppen a gyógyszerek kiváltá-
sát mindazoknak, akik erre igényt 
tartanak. Mint azt az alpolgármes-
ter hangsúlyozta, Kiskőrösön a csa-
ládok nem hagyják magukra idős 
hozzátartozóikat, sőt, a szomszédok, 
ismerősök is szívesen besegítenek a 
szépkorúaknak, hogy ne kelljen el-

hagyniuk otthonaikat. Szedmák Ta-
más kiemelte, április végére 12 ezer, 
részben az önkéntesek által készített, 
részben az önkormányzat által vásá-
rolt maszkot osztottak szét a város-
ban, háztartásonként 2-2 darabot, 
még mielőtt azoknak használatát 
Domonyi László polgármester a 
boltokban, bevásárló központokban 
kötelezővé tette volna. Akik jelezték, 
hogy nem kaptak a védőmaszkot, 
azok számára is eljuttatták.
Továbbra is kérik a lakosokat, hogy 
azok, akik valamiért még mindig 
nem kapták meg a védőmaszkokat, 
jelentkezzenek a választókerüle-
ti képviselőjüknél, illetve hívják a 
polgármesteri hivatal titkárságát a 
78/311-122-es, illetve a 78/513-
120-as telefonszámon.    

KISKŐRÖS IS RÉSZT VETT AZ 
ORSZÁGOS SZŰRŐVIZSGÁLATBAN

Az új koronavírus-járvány, amely 
rövid idő alatt világméretűvé vált, 
alapvetően változtatta meg mind-
annyiunk életét. Ezért hazánk négy, 
orvosokat képző egyeteme – a Sem-
melweis Egyetem, a Szegedi Tudo-
mányegyetem, a Pécsi Tudomány-
egyetem, a Debreceni Egyetem 
– és a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) közreműködésével kérdőíves 
felméréssel támogatott szűrővizs-
gálatot indított a 14 éves és annál 
idősebb lakosok körében május 1 és 
14 között.
A kutatás célja, hogy pontosan, az 
egész országra érvényes módon fel-
térképezze a koronavírus-fertőzés 
elterjedtségét. A naprakész tudo-
mányos adatok kulcsfontosságúak 
a járvány sikeres leküzdésében, az 

egészségügyi dolgozók munkájában 
és a megalapozott döntések megho-
zatalában egyaránt.
Kiskőrös is bekerült azok közé a tele-
pülések közé, ahol szűrést végeznek. 
Városunkban 28 előre kiválasztott 
személyt kértek, hogy vegyen részt 
az önkéntes, ingyenes szűrővizsgá-
laton.
A személyek kiválasztása reprezen-
tatív véletlen mintavételen alapult, 
mely lehetőséget ad arra, hogy kor-
csoportos és regionális bontásban is 
megismerjék a kutatók hazánk né-
pességének fertőzöttségét. 
Köszönöm azoknak, akik részt vet-
tek a szűrésen, hogy ilyen módon is 
segítették a járvány elleni küzdelmet 
– hangsúlyozta Domonyi László 
polgármester.

KISKŐRÖS 

A fotón: Nikléczi Gábor képviselő, Szedmák Tamás alpolgármester,
Kudron Tamás képviselő

A VÉDŐMASZK TOVÁBBRA IS KÖTELEZŐ
A piacok kinyitottak Kiskőrösön

Domonyi László polgármester a kormány intézkedései mellett már a jár-
vány kezdetekor felszólította a lakosságot, hogy a boltokba, üzletekbe csak 
arcukra helyezett védőmaszkkal léphetnek be, védve ezzel közösségünket. 
Az önkormányzat az intézkedéssel párhuzamosan nem csak a kiskőrösi 
háztartásokba, hanem az üzletekbe is ingyen szállított arcvédő maszkot. 
Nem a korlátozás, a szankcionálás volt a fő üzenete a védőmaszk-viselés 
elrendelésével a városvezetésnek, hanem az, hogy az emberek használják 
a maszkot, így a veszélyhelyzetnek megfelelően védekezzünk és védjük az 
üzletekben a minket ellátó, kiszolgáló alkalmazottakat. Május 4-től már az 
egész országban kötelező a szájmaszk viselése a zárt terekben, így például 
a bevásárló egységekben, gyógyszertárakban, valamint a tömegközlekedé-
si járatokon a legalább másfél méteres védőtávolság betartása mellett.    

Domonyi László elrendelte a piac 
bezárását is. Ezzel egyidejűleg vi-
szont a polgármester biztosította a 
termelők megsegítésére a házhoz-
szállítás rendszerének kiépítését Kis-
kőrösön. Magyarország Kormánya a 
védekezés második szakaszában több 
területen is enyhítéseket vezetett be. 
Fokozatosan, szigorú menetrend 
mellett újraindították az életet Ma-
gyarországon. Ennek megfelelően, 
összhangban a kormányrendeletek-
kel és a kormányzati ajánlással, má-
jus 6-tól újra kinyitott a kiskőrösi 
termelői, valamint az iparcikk piac 
is. Mivel a visszajelzések alapján a 
piac megnyitása után, a házhozszál-
lítási szolgáltatásra továbbra is igény 
van, a rendszer ezután is elérhető. 

Domonyi László polgármester: „Pél-
daként álltunk az országban, erről 
több hírportál, illetve televíziós hír 
is beszámolt. Mi a veszélyhelyzetben 
hozott intézkedések legfontosabb 
üzenete? Az, hogy maradj otthon! 
Sporttolási lehetőségeinket viszont 
csak zárt térben korlátoztuk a Kor-
mányrendelettel összhangban, és 
nagy örömmel látjuk, hogy a szabá-
lyozásokat és a nagyobb védőtávol-
ságot betartva, egyre többen hasz-
nálják a Szabadidőparkot és a Városi 
Sporttelepet, kerékpárútjainkat. Má-
jus 4-től több enyhítést bevezettek, 
többek között az orvosi ellátásban is. 
Lehetővé tették a magánrendelések 
újbóli működtetését. A szakrende-
lések azonban csak Kiskunhalason 
vehetők igénybe, a járási feladatokat 
ellátó Kiskőrösi Szakorvosi Rendelő-

intézet egyelőre zárva marad. Étter-
meink, kávézóink a teraszokon vár-
hatják vendégeiket, de emellett ők is 
végzik továbbra is a házhozszállítást. 
A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő a kar-
bantartási és felújítási munkálatok 
elvégzése után szintén fogadhatja a 
látogatókat, várhatóan a pünkösdi 
hétvégén kerül kinyitásra.
Sajnos nagyrendezvényeink és ha-
gyományos városi programjaink a 
veszélyhelyzet kihirdetése óta elma-
radtak és április közepén eldőlt az 
is, hogy a szeptemberi szüreti napok 
rendezvényt sem tartjuk meg. Ennek 
oka, hogy a programokat, a fellépők 
leszervezését már el kellett volna 
kezdeni, pillanatnyilag azonban 
nincs arra rálátása a városvezetésnek 
és a szervezőknek, hogy szeptember 
elején milyen járványállapot, illetve 
korlátozások lesznek az országban. 
Az sem valószínű, hogy az emberek 
a több hónapig tartó veszélyhelyzet 
után részt vesznek majd a tömeg-
rendezvényeken. A járványos idő-
szak kezdete óta a város nem várt 
költségvetési kiadásokat kellett, 
hogy teljesítsen, és a bevételeink is 
nagymértékben elmaradtak. Például 
a gépjármű adóbevétel teljes egésze, 
az idegenforgalmi adó, a fürdő és a 
kemping teljes bevétele. Fontosnak 
tartom, hogy ebben az évben ener-
giáinkat mi is a visszatérésre és az 
összetartás erősítésére fordítsuk.   
Kérem Önöket, hogy aki teheti, to-
vábbra is maradjon otthonában, és 
mindenki tartsa be az előírásokat, 
hiszen a védekezés mindannyiunk 
közös érdeke.” 

HARGITA PATIKA  78/511-680

HÁRS PATIKA  78/512-448

KŐRIS PATIKA  78/412-205

ZÖLD KÍGYÓ PATIKA  78/513-260
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AKIK HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLALNAK:
• Haskó László, Haskóné Nyúl Mónika: 06-30/531-8134 hasko.laszlo@gmail.com
 vagy Facebookon privát üzenetben: termelői mézek, propoliszos termékek, 
 virágpor, méhpempő, valamint házi lekvár (szilva, csipkebogyó)
• Biloscsuk Izabella: 06-20/343-1078 - virág
• Biloscsuk Antal: 06-70/341-6124 - takarmány
• Andrási Ferenc: 06-70/312-1286 - savanyúság, fűszerpaprika
• Suba György: 06-20/966-0084 - zöldség, savanyúság
• Bucsi Antal: 06-70/283-6149 - fűszerpaprika, zöldség
• Hrutka Mihályné: 06-30/433-2330 - egynyári virágok
• Hoffmann Mihály: 06-20/536-9023 - zöldség, gyümölcs
• Tombor Imre: 06-30/597-1016 - zöldség, gyümölcs
• Kovács Tibor és Blanka: 06-30/409-0552 – zöldség és zöldségpalánta
• Márkó Istvánné: 06-70/501-2168 - tojás
• Behány László (Ildikó): 06-20/3189-360 - tej, tejtermék, tojás
• Tanka Lászlóné (Krisztina): 06-20/910-7099 - uborka, paprika
• Trecskó István: 06-20/379-7437 - élő hal
• Csendőr Csaba: 06-70/619-3910 - alma 20 kg felett ingyenes kiszállítás
• Rita Házi Szörpfőzdéje: 06-30/869-3239 - házi szörpök és lekvárok
• Turán János: 06-20/4360-906 - muskátli és balkonnövények
• Szomor Balázs: Kiskőrös, Kassai u. 37. 06-20/886-2453 - termelői mézek
• Brada Kitti: 06-20/481-8812 - kozmetikumok, tisztálkodási szerek
• Kovács Zoltánné: 06-20/967-0285 - termelői mézek
• Japi Zölcsi, Jarjabka József: az egyedül élő időseknek viszik házhoz az árut 
 díjmentesen hétköznap Kiskőrösön: 06-20/9414-801
• Íz és Hagyomány Kft. - sertéshús, marhahús, és késztermékek
 Kiszállítás: szerda és péntek: 20/225-3290 és 70/886-3200
• Kőrös-Glass Kft., Szöllősiné Lovász Márta: 06-20/9621-641 - Homoktövis 
 készítmények
• Pohankovicsné Stalter Andrea: 06-20/9916-363 – gyümölcsfa-, bogyós 
 gyümölcs csemeték
• Verebélyi Tünde Csilla Ràkóczi úti zöldséges 06-30/9057-158 - zöldség,
 gyümölcs és minden, ami egy vegyesboltban kapható
• Zsanka Sajtműhely: Szabó Csaba - szombaton 14 -15 h között: 
 06-30/5196-632
• Szentpéteri Attila: 06-70/453-5250 - növényvédő szerek, bor, termelői bor
• Juhász Illésné: 06- 70/243-8816 - medvehagyma krém, homoktövis,
 házi lekvárok
• Tencut Evódia: 06-20/5499-836 természetes étrendkiegészítők,
 kozmetikumok
• Nagy János: 06-20/425-2413 - állateledel Kiskőrös területén
• Fenyvesi Lászlóné: 06-30/4306-939 - gyermekruha, fehérnemű,
 fürdőruha/ felnőtt is
• Bellán Tamás: 06-20/5643-744 vagy 06-20/3739-158 -  füstölt áru.
 Péntek vagy szombati kiszállítással.
• Orosházi Zsuzsanna: 06-70/434-5377 - kecsketej és tejtermékek, házi tojás
• Kastély Csaba: 06-20/511-0802 és a 06-20/235-7325 - házi rétes és sósrúd
• Pozsgainé Kiss Beatrix „BEJA asszony sajtmanufaktúrája”: 06-20/508-5602
 - kecsketej és tejtermék, házi tészta durumlisztből
• Csepi könyvesbolt: 06-20/399-0352 – csepi könyvesbolt facebook,
 csepi94@freemail.hu e-mail
• Szabó Tímea: 06-30/1796185 - Coffer kávé, e-mail: info@coffer.hu
• Kazacsay-Judák Laura - Inulinu Kft.: 06-30/1796-185 - étrendkiegészítő, 
 immunerősítő tabletták
• Torgyikné Danis Éva, Torgyik-Danis Kolbászműhely: 06-20/4535-188
 - házi füstölt termékek
• Gazdabolt SzV Kereskedőház Kft.: 06-20/2221-884
• Trafik Vass Family Bt.: 06-20/3963-672
• Vass Bor Kft.: 20/3963-672
• Czinkóczki Szilvia: 06-20/333-7995 - szappanok
 (természetes, kézzel készített)
• Disztl Gábor: 06-30/347-4494 - biobor
• Ba Irén: 06-20/288-8288 – gyümölcs, és zöldségpalánták, műtrágya,
 fűmag, dísznövény
• László Istvánné (Ibolya): 06-70/9678-582 - egynyári és évelő virágok,
 Facebook: Ibolya kertészet
• Kristály & Otthon Design - Fábiánné Vékony Andrea: 06-30/476-3655
 - természetes, gyógyhatású ásványékszerek, energetizáló ásványdíszek,
 marokkövek
• Gardenor Kertcentrum, Csányi Norbert: 06-30/218-1262 - dísznövény,
 egynyári és évelő növény, gyümölcsfa, zöldség palánta, virágföld, fűműtrágya
• Újvári Gyula: 06-20/3443-514 - beültetett muskátli, petúnia,
 begónia kaspóban. Csak nagy tételben!
• Nyilas Jánosné: 06-20/453-4305 - vágott virág (boglárka, szellőrózsa, tátika)
• Tóthné Szlovák Erika: 70/779-9354 - kiskőrösi szabadföldi eper
• Tapolcsányi István: 06-70/434-3500 - tojás

AKTUÁLIS

KÖZLEMÉNY A KISKŐRÖSI TERMELŐI 
PIAC ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Május 6-tól újra kinyitott a kiskőrösi termelői piac.
Magyarország Kormánya a védekezés második szakaszában több területen is 
enyhítéseket vezet be május 4-től. Ennek megfelelően, összhangban a kormány-
rendeletekkel és a kormányzati ajánlással Domonyi László, Kiskőrös Város pol-
gármestere, valamint a kiskőrösi termelői zöldségpiacot üzemeltető, Kőröskom 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Schäffer Tamás között lezajlott egyeztetés eredmé-
nye, a Kiskőröst is érintő változások részeként, a termelői piac újbóli megnyitása 
is. Ennek feltétele, hogy a „Kiskőrös termelői piac 2020.05.06-tól hatályos Piac-
üzemeltetési szabályzat- ában meghatározott járványügyi szabályokat, előíráso-
kat mind a vásárlók, mind pedig az árusok betartsák.

A Kiskőrösi Termelői Piac Piacüzemeltetési szabályzata. Hatályos: 2020.05.06-tól
A 2020. évi XII. törvény, a 148/2020. (IV. 23.) Korm. rendelet, valamint Kiskőrös Város Polgár-
mestere határozata alapján a Kőröskom Nonprofit Kft. az üzemeltetésében lévő kiskőrösi piacot a 
Covid-19 veszély miatt 2020. március 20-án bezárta, az árusítás és vásárlás lehetősége szünetelt.
A korlátozások enyhítése után, 2020. május 6. hatállyal a Kőröskom Nonprofit Kft. következő 
szabályok alapján tervezi a piac működtetését.
1. A piac a megszokott napokon, de hosszított időben tart nyitva, szerdán és szombaton
 6.00-13.00 óra között.
2. Gumikesztyű és arcmaszk használata a piaci árusoknak, arcmaszk használata a vásárlóknak 
 kötelező.
3. Az piacon csak fertőzésre utaló, gyanús tünetekkel nem rendelkező, egészséges személy
 tartózkodhat.
4. A bejáratnál kézfertőtlenítő pont kerül elhelyezésre, melynek használata belépéskor kötelező.
5. Az árusítást érvényes bérlettel rendelkező kistermelők, kiskereskedők, valamint alkalmanként 
 helypénzt fizető kistermelők, őstermelők végezhetnek.
6. A kiváltott bérletek számláját minden bérletes árusnak be kell mutatni.
7. A korábban kiadott bérletek érvényessége a zárva tartás idejének tartamával meghosszabbodik, 
 azaz a kieső időszak a következő negyedévbe beszámítható.
8. Új bérlet további rendelkezésig nem adható ki. A piacon csak helypénz fizetéssel lehet
 átmenetileg árusítani.
9. Az elárusítók részére árufeltöltési lehetőséget kizárólag 5 órától 6 óráig biztosítunk az összes 
 piaci kapu használatával. 6 órától 13 óráig a temetővel szembeni bejárat kivételével minden 
 kapu zárva tart. Az árusok 13 órától 14 óráig szállíthatják ki megmaradt árujukat és eszközeiket.
10. Az elárusító asztalok kiosztása úgy történik, hogy az árusok között a 71/2020. (III.27) 
 Kormány rendeletben előírt másfél méter szociális távolság tartható legyen. Amennyiben a 
 bérelt helyen ez nem biztosítható, a bérlettel rendelkező árus köteles elfogadni a piacfelügyelő 
 által máshol kijelölt helyet.
11. A piaci asztalok elé árut kitenni, illetve az asztalsorok közötti közlekedési felületet bármi 
 módon leszűkíteni tilos.
12. A termékek érintése a vevők részéről tilos, melyre az árus köteles a vevő figyelmét felhívni.
 A kiválasztott termék csomagolva kerülhet átadásra.
13. Az piacon csak olyan árut lehet fogalmazni, amelynek előállításában, szállításában kizárólag 
 egészséges személy vett részt, és a vele egy háztartásban élők nem mutattak fertőzésre utaló jeleket.
14. Vevők részére a piacra történő bejutás csak a temető parkolójával szembeni főbejáraton
 lehetséges, 6-13 óra között minden egyéb bejárat lezárásra kerül.
15. A piac területén egyidőben, legfeljebb 100 vásárló tartózkodhat. Amennyiben a létszám eléri 
 a biztonságos szint határát, úgy kizárólag annyi vásárlót lehet beengedni, amennyi a piac 
 területét elhagyja. A belépésre a vásárlóknak a piackerítés mellett, a távolságtartás
 szabályainak betartásával, sorban állva kell várakozniuk.
16. A piacon a 65 év feletti vásárlók 9-12 óráig tartózkodhatnak, a 65 év alattiak 6-9 és
 12-13 óra között vásárolhatnak. A vásárlóknak kérdés esetén belépéskor saját felelősségükre 
 nyilatkozniuk kell az életkorukról.
17. A csarnoképületbe való belépés és az abból való kilépés kizárólag a kenyérbolt felőli ajtón 
 lehetséges.
18. A csarnokban egyidőben maximum 10 vásárló tartózkodhat, belépés csak akkor lehetséges, ha 
 a bent tartózkodó vásárlók száma 10 fő alá csökken. A belépésre a vásárlóknak a csarnoképület 
 mellett, a távolságtartás szabályainak betartásával, sorban állva kell várakozniuk.

Kiskőrös, 2020. április 30. Schäffer Tamás András
  Kőröskom Nonprofit Kft.
  ügyvez. ig.

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:
FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU   

3000 VÉDŐMASZKOT AJÁNDÉKOZOTT 
A PROTOKON KFT. A VÁROSNAK

Háromezer védőmaszkot ajándéko-
zott a Protokon Kft. Kiskőrös Város 
önkormányzatának. A Protokon Kft. 
részéről Koczkásné Dulai Ildikó 
ügyvezető igazgató adta át Domonyi 
László polgármesternek, valamint 
Szedmák Tamás alpolgármesternek 
a cég varrodájában, a fitneszgépek 
kárpitjait készítő varrónők által 
varrt maszkokat. Mint azt az ügy-
vezető elmondta, a járvány idején 
különösen nagy hangsúlyt fektetnek 
a biztonsági szabályok betartására. 
A cég területén lévő épületbe csak 
az ott dolgozók léphetnek be, akik a 
vállalathoz érkeznek, azoknak még a 
szabad területen is kötelező a maszk 
és a kesztyű használata. A varrodá-
sok a cég dolgozói számára fejenként 
2-2 arcmaszkot varrtak, majd elké-
szült a Life Fitness számára is több 

mint félezer maszk. Ezt követően 
sem álltak le, a város részére meg-
varrták az ajándékba szánt és adott 
3000 mosható, fertőtleníthető, a 
kórházakban is használatos vászon-
anyagból készült maszkot. Domo-
nyi László polgármester kiemelte, 
hogy az ajándék maszkokból azok-
nak is jut, akik az egészségügyben 
dolgoznak, gondolnak a Kiskőrösi 
Mentőállomás dolgozóira, valamint 
azoknak a lakosoknak is adnak, akik 
valamilyen ok miatt még nem kap-
ták meg a város által háztartáson-
ként biztosított 2-2 darab maszkot. 
Húsvét óta kiskőrösön mindenki 
számára kötelező a boltokban, zárt 
térben a maszk viselése, május 6-tól 
pedig az egész országban elrendelték 
a maszk viselését ugyanezeken a he-
lyeken.      

PÉLDAÉRTÉKŰ

ÓZONGENERÁTORT, ARCPAJZSOKAT, 
ÉTELT KAPOTT AZ IDŐSEK OTTHONA
Egy magyar gyártmányú ózonge-
nerátort és 60 doboz 1000 mg-os 
ugyancsak magyar gyártmányú C 
vitamint adományozott a Kurta 
étterem a Kiskőrös Város Önkor-
mányzata fenntartásában működő 
Sárkány József utcai idősek otthoná-
nak. A nagylelkű adományt Kecskés 
Róbert üzletvezető adta át dr. Kál-
layné Major Marinának, az Egész-
ségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény igazgatójának és Csen-
gődi Kamillának, az idősek otthona 
szakmai vezetőjének. Az eseményen 
jelen volt Domonyi László polgár-
mester is.

A KSZC Wattay Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 
már több egészségügyi, valamint 
szociális intézményt ellátott a 3D-s 
technikával, általuk készített plexi 
arcpajzzsal. A kiskőrösi önkormány-
zati idősotthon dolgozóinak is átad-
tak több arcvédő plexi pajzsot. (kis 
kép) Fagyal Zoltán, az újonnan 
kialakított Digitális Közösségi Alko-
tóműhely műhelymestere végezte a 
védőpajzsok gyártásában az „orosz-
lánrészt”, kollégái pedig besegítettek 
neki. A plexi alapanyagot a keceli 
Antóni Zsolt vállalkozó ajánlotta fel 
Franczia Lászlónak, a Wattay igaz-
gatójának.

A Kurta étterem jótékonysági felhí-
vására Nagy László, a Kunság-Szesz 
Zrt. ügyvezető igazgatója is jelentke-
zett és felajánlott 300 adag menüt az 
idősotthon dolgozóinak, akik napi 
szinten a „frontvonalban” dolgoznak.
Hatalmas az összefogás városunkban, 
aki tud, segít a támogatásra szorulók-
nak. Az idősek ellátása a járványhely-
zetben különösen nagy energiát, sok 
időt, áldozatot és odafigyelést kíván 
a dolgozóktól, hogy megőrizzék az 
ellátottak egészségét. Az igazgató asz-
szony és a szakmai vezető ezúton is 
köszöni a feléjük áradó jóindulatot és 
segítséget minden támogatójuknak. 

Kovács Tibor és Blanka – PALÁNTÁK értékesítése!

BEFŐZŐ-, LUGAS- és KOKTÉL paradicsom TÖLTENIVALÓ-, KÁPIA-,
PRITAMIN-, ERŐS paprika, zeller stb...

Zöldségeink – paprika, paradicsom, erős paprika, uborka, burgonya,
zöldhagyma, sárgarépa... továbbra is kaphatók, rendelhetők.

Ingyenes HÁZHOZSZÁLLÍTÁS!  További információ: 06-30/409-0552

Fotók: Subáné Kiss Krisztina
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SZÍV ALAKÚ MŰANYAGKUPAK GYŰJTŐHELYEKET TETTEK KI
A műanyagkupak-gyűjtőket a főté-
ren és a szoborsétányon találhatjuk, a 
későbbiekben még egyet fognak elhe-
lyezni a most épülő új óvoda főbejá-
ratánál. 
Már tavaly felvetődött az egyik közös-
ségi oldalon, hogy jó lenne Kiskőrö-
sön is ilyen esztétikus kupakgyűjtő he-
lyeket kitenni. A Wattay középiskola 
készített és a főbejáratánál elhelyezett 
egy W betűt formáló kupakgyűjtőt. 
A szív alakú gyűjtők készítésének 
projektje Martin Ferenc városüze-
meltetési referens koordinálásával 
valósult meg. A gyártást a Tek-Szol 
Kft. végezte, a részleteket a beruházó 
Kőröskom Nonprofit Kft.-vel egyez-
tetve. A kupakgyűjtők színe megegye-

zik a térbútorok vázszínével, a szív alak 
a Kiskőrös térbetűkben is megtalálha-
tó, a középen elhelyezkedő címer és a 
szőlőfürt is Kiskőrösre utal – hangsú-
lyozta Schäffer Tamás, a Kőröskom 
Nonprofit Kft. ügyvezetője.
Mint azt Atkári Krisztina, a Tek-Szol 
Kft. személyi asszisztense elmondta, 
a város megrendelésére készítették a 
három térbeli alakzatot, aminek a tel-
jes technológiai folyamatát Opauszki 
János felügyelte. A szív tetején egy 
nagyobb bedobónyílás található, ahol 
egyszerre több kupakot is be lehet ön-
teni, illetve oldalt a gyermekek számá-
ra is készült nyílás, ahol egyesével ők 
is dobálhatnak be kupakokat. Alul a 
szőlőfürt egy ürítőnyílást takar.

MÉLTÁN VAGYUNK BÜSZKÉK VIRÁGOS, SZÉP VÁROSKÖZPONTUNKRA!
Igazán pompázatos a tavaszi virágzáskor főterünk. Nem csak mi vagyunk 
elfogultak, az átutazók, vendégeink is elismeréssel jegyzik meg, mennyi-
re szemet gyönyörködtető városközpontunk színpompás virágkavalkádja, 
amely a Kőrösszolg Nonprofit Kft. kollektívájának köszönhető. Meg kell 
említenünk Csányi Norbert városi főkertészt is, aki ha szükséges, szakmai 
tanácsokkal látja el az önkormányzat cégét. Többek között az idei hagy-
másvirág projektben is jelentős szerepet vállalt – a virághagymák felét 
ősszel ő és kollégái helyezték ki az ágyásokba –, de egész évben folya-
matosan rendelkezésre áll, ha a parkgondozóknak szakmai tanácsra van 
szüksége a kertészeti munkákkal kapcsolatban. A városközpont idei legje-
lentősebb télvégi növényápolási munkáit, az ostorfák ifjítását is a főkertész 
szakmai irányítása mellett végezte el a Kőrösszolg Nonprofit Kft., hogy az 
így megfiatalított fák továbbra is díszei lehessenek a főtérnek és a koráb-
ban melléjük kiültetett növendék fák is növekedni, terebélyesedni tudjanak. 
De azért, hogy a főtér ilyen szép legyen, bizony sokat kell dolgozni.

Schäffer Tamás, a Kőrösszolg Non-
profit Kft. ügyvezetője: Jelenleg a 
legfontosabb teendő a gyepfelületek 
folyamatos megújítása, gondozása, 
az elgyomosodott, így szükségszerű 
talajcserén átesett termőfelületek 
újrafüvesítése, a megmaradó terü-
leteken a gyepszellőztetés, fűmaggal 
való frissítés, felülszórás. Ezek közül 
az idei éveben a legnagyobb feladat 
az említett részleges újrafüvesítés, 
melynek során az elgyomosodott, 
eltarackosodott gyepfelületeket tesz-

szük rendbe a fertőzött talaj cseréjét 
követő újrafüvesítéssel. A városban 
működő öntözőrendszerek esetében 
is most végezzük a tavaszi nagy kar-
bantartási munkákat. Ilyenkor ki-
cseréljük az eltört, megrongálódott, 
valamint pótoljuk az esetenként el-
tulajdonított szórófejeket és egyéb 
rendszerelemeket, majd elvégezzük 
a próbaüzemet. Sajnos a tavasz nem 
bővelkedett csapadékban, és fel kell 
készülnünk, hogy a nyár folyamán 
is nagy szükség lesz az öntözőbe-

rendezésekre. Az általános tavaszi 
talajerőpótlást, tavaszi indító mű-
trágyázást, valamint a gyomirtást is 
most végezzük. Ez utóbbit mind az 
egybefüggő nagy gyepfelületeken, 
mind pedig a térkőburkolatok fugá-
iban felnövő gyomok esetében meg 
kell tenni. A „Tüskös parkban” is 
újabb üteméhez értek a parképítési 
munkálatok, itt is kezeljük a gyep-
felületeket, feltöltjük az öntözőrend-
szer csővezetékrendszere mentén, 
valamint a park Arany János utcai 
végében megsüllyedt talajt, ezt kö-
veti a teljes park fűmaggal történő 
felülszórása és indító műtrágyázása. 
A virágágyások előkészítése is 
megtörténik az egynyári palán-
ták kiültetése előtt, ennek során 
gyommentesítünk és szerves trágyá-
val szórjuk be a korábban árvácská-
val és hagymás növényekkel beülte-
tett felületeket. 
Természetesen megindult a város 
közterületein a természet által dik-
tált ütemben a szokásos gépi- és 
kézi fűnyírás is, melyet a kezelendő 
felületek függvényében fűnyíró- és 
mulcsozó traktorokkal, kistraktorra 

adaptált rézsűkaszával, valamint gya-
logkíséretű fűnyírókkal és damilos 
fűkaszákkal egyaránt végzünk. Ezek 
a munkálatok nem korlátozódnak a 
városközpontra, a város legjelentő-
sebb útjai mellett és a kerékpárutak 
mentén egyaránt kezelünk zöldfe-
lületeket, illetve szüntetünk meg 
kiemelt szegélyek mellett felnövő, 
padkáról útburkolatra ránövő gyo-
mosodást. A Petőfi úton elültetett 
rózsatövek metszése is megtörtént 
már és a város közterületeinek egyéb 
rózsaágyásaiban is pótolni fogjuk a 
tőhiányokat. Szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy megkérjem a Pe-
tőfi út lakosait, hogy ha módjukban 
áll, akkor ők is segítsenek a rózsatö-
vek gondozásában és a nyári nagy 
melegben naponta locsolják meg a 
házuk előtt lévő kis rózsabokrokat, 
hogy jövőre újra gyönyörködhes-
sünk virágzásukban. Így, hogy a 
veszélyhelyzet miatt az idei évben 
nagyrendezvényeink elmaradnak, 
teljes erőkapacitásukkal a város köz-
területeinek szépítésére tudunk kon-
centrálni.

(fotók: Csányi Norbert)

A SZENT JÓZSEF TEMPLOM 
KÁNTORA A JÖVŐT ÉPÍTI

A város katolikus közösségének már 
nem kell bemutatni a Szent József 
templom fiatal kántorát, Ignácz 
Pétert és más felekezeteknél is többen 
ismerik. Az adventi kórustalálkozóról, 
a karácsonyi gyertyagyújtás ünnepi al-
kalmairól és újabban  hittanárként is 
tevékenykedik. Egy éve végzi áldásos 
szolgálatát Kiskőrösön a mátészalkai 
fiatalember, aki gyorsan megszerette 
városunkat. 
Vendégszerető, barátságos emberek 
lakják Kiskőröst és a fogadtatás, az 
első benyomás nyilván meghatározó- 
mondja Péter. – Attila atya személye 
is biztonságot jelentett számomra, 
akivel már Kiskunfélegyházán jó kap-
csolatba kerültem. 

 � Kezdhetjük az elején? 
Mátészalkán születtem és nőttem fel. 
Érettségi után Székesfehérvárra jelent-
keztem földmérő mérnök szakra, ahol 
két évet töltöttem el. 2013-ban kezd-
tem meg tanulmányaimat a budapesti 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Hittudományi Karán, mint hittan 
és nevelő tanár. Ezzel egy időben fő-
állású kántorként kezdtem szolgálni 
Kiskunfélegyházán. 2014 szeptember 
elsejével visszatértem szülővárosomba, 
és mint hitoktató-kántor álltam mun-
kába egészen tavaly februárig, amikor 
is megláttam Attila atya hirdetését és 
felvettük egymással a kapcsolatot, ami 
a közös munkához vezetett. 

 � Honnan az indíttatás? 
Alapvetően vallásos családban nőttem 
fel. Meghatározta a gyermekkoromat 
az imádságos életünk. Kisgyermek ko-
romtól kezdve ministráltam a temp-
lomban. Amikor érettségi után Szé-
kesfehérvárra jelentkeztem, édesapám 
említette, hogy indul ott egyházme-
gyei kántorképző. Úgy éreztem, hogy 
el szeretném kezdeni. A családban 
ezelőtt is jelen volt már egy vallásos 
vonulat. A katolikus híveknek ismerős 
lehet a Hozsanna, melyet dédnagyma-
mám testvére Werner Alajos atya szer-
kesztett, valamint több Alleluját is írt. 
Édesapám szintén kántorként is szol-
gál, valamint bátyám és egyik unoka-

testvérem görög katolikus áldozópap. 
Hétéves koromtól tanultam zongo-
rázni, jártam szolfézsra, és a közép-
iskolában elkezdtem tenor kürtön is 
játszani. Főleg a zongorát és szolfézst 
általános iskolás koromban nyűgnek 
éreztem, de később hálás voltam érte. 
A szüleimen és a zenei örökségemen 
kívül meghatározó személyiségnek 
tartom az életemben Miklós Dezső 
atyát, aki a plébánosom volt Máté-
szalkán. Szerettem az őszinteségét, 
a hitelességét, a hitbéli odaadását, a 
lendületét. Az ő miséin és liturgikus 
eseményein kezdtem el kántorizálni. 
Rá, mint lelki atyámra tekintek. Be-
vallom, az irodai munka nem az erős-
ségem, de azért nem hátrálok meg és 
Attila atya támogató segítségével ezen 
is túllépek. A beilleszkedés nem oko-
zott gondot, nagyon jó közösség foga-
dott, akikre lehet számítani és építeni. 

 � Kántorként komoly közösségfej-
lesztő szereped is van.
Valóban fontosnak tartom az egyházi 
közösség erősítését, fejlesztését, mely-
nek alappillére a fiatalok megszólítása, 
bevonása. Ehhez nagyszerű alkalmak 
a nyári táborok, ifjúsági összejövete-
lek, melyekre még komolyabban sze-
retnék majd figyelni. Emellett nagyon 
lényeges a meglévő erős mag megtartó 
ereje, a kórusmunka, amit szintén sze-
retnék még komolyabbá tenni. 

 � Van okunk és reményünk arra, 
hogy újabb fiatal családdal többek 
legyünk általatok.
Ha arra gondolsz, hogy a párom is itt 
él és dolgozik, akkor igen – mondja 
nevetve. (alsó fotó) Gréta pszicholó-
gus a nevelési tanácsadóban és ő is jól 
érzi magát Kiskőrösön.

 � Mivel töltöd a szabadidődet? 
Nagyon érdekel a történelem, sokat 
olvasok, tanulmányozom ezt a témát. 
De azért nem túl sok időm marad erre, 
hiszen igyekszem helytállni a felada-
tomban, valamint sokat beszélgetünk. 
Tényleg építjük a jövőnket itthon és 
az egyházi közösségben egyaránt. 

Supka Éva 

ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK!
Új életmentő eszközzel gazdagodtak 

a Kiskőrösi Önkéntes Tűzoltók
A Tesco „Ön választ, Mi segítünk” 
programjának köszönhetően egy 
elektromos feszítő-vágó készülékkel 
gyarapodott a kiskőrösi önkéntes 
tűzoltók eszköztára. Az akkumulá-
toros kisgépet a baleseteknél beszo-
rult sérültek kimentésénél tudják 
hatékonyan használni, mivel gyor-
san üzembe helyezhető és könnyen 
használható. Az eszköz beszerzését 
a Tesco „Ön választ, Mi segítünk” 
programja támogatta, mely prog-
ramban a vásárlók szavazatai alapján 
az egyesület 400 000 Ft támogatás-
ban részesült. Az 1 200 000 Ft érté-
kű eszköz beszerzésében kimagasló 
szerepe volt Kiskőrös Város Önkor-
mányzatának is. A városvezetés 500 
000 forint támogatást nyújtott, va-
lamint a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatásából további 300 
000 forint került felhasználásra a 
beszerzéshez.
Az egyesület ennek köszönhetően 
hatékonyabban tud részt venni a 
műszaki mentéseknél, a sérültek ki-
szabadításánál.
Az önkéntes tűzoltók a 2019. évben 
összesen 102 esetben avatkoztak be 
káreseményeknél. A 2020. évben 
már több mint 35 eseménynél volt 
szükség a 16 fős önkéntes állomány 
beavatkozására.
A koronavírus járvány elleni vé-
dekezésben heti 2 alkalommal az 
egyesület tagjai végzik a város köz-
területeinek fertőtlenítését az ön-
kormányzat által biztosított vegy-
szerekkel.

Az SZJA 1% 2019. évi felajánlá-
sából 444 575 Ft érkezett az egye-
sülethez, s reméljük idén is sokan 
támogatják adójuk 1%-ával a köz-
hasznú munkát, mely összeget tech-
nikai eszközfejlesztésre szeretnék 
fordítani.
SZJA 1 % felajánlásaikat és támo-
gatásukat továbbra is várja az egye-
sület!
Adószám: 18365696-1-03
Bankszámlaszám:
2062003-00157824-00100000

ARCVÉDŐ PAJZSOKAT ADOMÁNYOZTAK
A KSZC Wattay Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma le-
hetőségeiket kihasználva, a korona-
vírus-járvány élvonalában védekezők 
részére arcvédő pajzsokat készített és 

adományozott. Elsőként a kiskun-
halasi mobil járványkórház dolgo-
zóinak ajándékoztak 50 darab plexi 
pajzsot, melynek a gyártását a Wattay 
Digitális Közösségi Alkotóműhelye 
vezetője, Fagyal Zoltán irányította. 
A gumikeret elkészítését követően 
3D-s technikával nyomtatták a védő-
pajzs plexi részét, amit Antóni Zsolt 
vállalkozó adott. A védőpajzsokat 
Franczia László igazgató és Papp 
Gyula főigazgató adta át dr. Ördögh 
Csaba orvosigazgatónak. Azóta már 
több mint 100 arcvédő pajzsot ado-
mányoztak Kiskőrösön és a környék-
beli településeken, az egészségügy 
területén, valamint az idősotthonok-
ban dolgozóknak.   
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GAZDASÁGI KÖRKÉP VÁROSUNKBAN 
A koronavírus-járvány milyen nehézségeket gördített a kiskőrösi vállalko-
zások elé? Befolyásolja-e a megrendeléseket és az alapanyagok behozata-
lát? Ennek hatásaként terveznek-e munkaidő-csökkentéseket vagy éppen 
leépítéseket? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, megszólítva kiskőrö-
si vállalkozások tulajdonosait, illetve vezetőit.

 � A koronavírus-járvány meny-
nyire befolyásolja a megrende-
léseiket? Okoz-e cégük esetében 
csökkenéseket vagy esetleges visz-
szavonásokat?
Ungvári Ferenc – Ungvári Works 
Kft.: A cégünk esetében megrendelés-
csökkenés nem tapasztalható, és visz-
szavont megrendelés sem fordult elő 
eddig.  Az első időszakban felfigyel-
tem kiszállításokkal kapcsolatos prob-
lémákra, ami abból adódott, hogy a 
szállító cégek tartottak a külföldi 
utaktól, hogy hazaérkezésük után 
karanténba kerülnek a sofőrök. Más 
negatívumról nem tudok beszámolni.
Schäffer Tamás – Kőröskom Non-
profit Kft: Egyelőre abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy jelen 
pillanatban nem érinti a Kőröskom 
Nonprofit Kft-t közvetlenül ez a 
veszélyhelyzet és a következtében 
formálódó válság, sem az építőipari 
kivitelezés, sem a hulladékgazdál-
kodás tekintetében. Az idei meg-
rendelés-állományunk mindeddig a 
terveknek és az előzetes várakozások-
nak megfelelően alakult. Végezzük 
azokat a munkálatokat, amelyekre 
leszerződtünk, illetve folyamatban 
vannak azok a beszerzések, amikre 
már korábban is készültünk és pá-
lyázunk. Partnereink nem mond-
tak vissza egyelőre a munkák közül 

semmit. Vannak tervfázisban lévő 
projektek is – mind az önkormány-
zat, mind az egyéb piaci szereplők ré-
széről – melyeket szintén szeretnénk 
majd megpályázni, tehát a tervezési 
szakaszban lévő munkák sincsenek 
egyelőre leállítva. Így most még nem 
látom azt, hogy csökkenne a közeljö-
vőben a megrendelésünk.
Szvétek Sándor e.v. – Falap Üzletház: 
Cégünk esetében még egyelőre min-
den megy a régi kerékvágásban. Csak 
belföldre, és azon belül kisvállalko-
zóknak szállítunk. Nem tapasztalunk 
visszaesést, és nem is jeleztek ilyen 
jellegű szándékot sem az irányunkba.
Atkári Árpád – Tek-Szol Kft.: Mi 
minden évben meglátogatjuk a 
legnagyobb megrendelőinket. Fő 
piacunk Németország, de a meg-
rendelőink között vannak svájciak, 
illetve osztrákok is. Ők tavaly no-
vemberben azt közölték, hogy a gaz-
daságukban kis visszaesésre lehet szá-
mítani. Ennek a mértéke a rendelési 
állományban 15-20 százalék körülire 
tehető majd. Ekkor még nem volt je-
len a koronavírus. Ez az év nyilván 
a járvány miatt is tovább nehezült, 
de összességében véve számítottunk 
a visszaesésre. Mivel előre tudtuk, 
hogy mi várható, ezért megpróbál-
tunk újabb partnereket találni. Ez a 
stratégiánk eddig be is vált.

Markó Péter – Druk-ker Nyomda-
ipari Szolgáltató Kft.: Nekünk elég 
széles a portfóliónk. A lakossági szol-
gáltatási szektorunkban jelentősnek 
mondható a visszaesés a megrende-
lések, valamint a marketing anyagok 
tekintetében, amit a budapesti érté-
kesítési irodánk kezel. Ötven száza-
lékkal esett vissza a megrendelések 
száma. Viszont a csomagolóanyagok 
esetében óriási kereslet mutatkozik, 
és ez legfőképpen az élelmiszerek 
csomagolóanyagát érinti. Ez az ét-
termek bezárásának is betudható, 
hiszen több ételkiszállítást rendelnek 
az emberek. A boros és egyéb italos 
címkék esetében nem tapasztalok 
csökkenést, jól teljesít ez a szegmens. 
Ez utóbbi esetében a gyártást bőví-
tenünk is kellett. Új termékünkként 
pedig megjelent a fertőtlenítőszer-
címke.

 � Tapasztalnak nehézségeket az 
alapanyagok beszerzésében?
Ungvári Ferenc: A beszállítói, alap-
anyag-ellátási szinten sincs prob-
lémánk, nálunk online történik a 
rendelés és egyrészt mi oldjuk meg 
az anyagbeszállítást, vagy másrészt, 
a futárszolgálatok. Sőt, keresik is 
a megrendeléseket, hiszen nekik is 
talpon kell maradniuk. Tehát akadá-
lyok egyelőre nincsenek.
Schäffer Tamás: Az építőanyag- 
ellátás is egyelőre folyamatosnak 
bizonyul. A beszállítói oldal azt je-
lezte számunkra, hogy vélhetően a 
jövőben is biztosítani tudja azokat 
az építőanyagokat, amikkel mi dol-
gozunk. Mi alapvetően olyan anya-
gokat használunk a beruházásaink 
során, amelyek most is, és az előrejel-

zések szerint a későbbiekben is nagy 
biztonsággal rendelkezésre fognak 
állni. Ezek nagyrész hazai gyártású 
építőanyagok, így a beszerzésüket 
nem nehezíti a korlátozottabbá vált 
nemzetközi áruforgalom.
Szvétek Sándor: Még minden fel-
dolgozandó alapanyagot időben 
megkaptunk, nincs gondunk a ren-
delések tekintetében sem. Eddig 
kitartott a magyarországi nagykeres-
kedelmi készlet, egyetlenegy esetben 
fordult elő – egy kínai termék eseté-
ben – hogy eddig nem érkezett meg. 
Ez a késedelem nem érinti cégünket 
nagy csapásként, pótolható anya-
gokról beszélünk. Így összességében 
nem érintett minket negatívan a ko-
ronavírus-járvány okozta gazdasági 
probléma.
Atkári Árpád: Van alapanyagunk, 
de előfordul, hogy 1-2 nappal töb-
bet kell várnunk a beérkezésére. A 
csúszás okának a beszerzési lehető-
ségek nehezebbé válását tartom, de 
ez a probléma minimális, nem ne-
hezíti meg az életünket.  A gépipari 
területen ma még nem tapasztalok 
nagyobb gondot az alapanyagok el-
látásának tekintetében.
Markó Péter: Nekünk az alap-
anyag-ellátás az, ami gondot okoz. 
Megnőtt a beszállítás ideje, és nem 
kedvez még nekünk a gyenge fo-
rintárfolyam sem. Amit a rendelés-
től számítva 1 hétre kaptunk, most 
1 hónap alatt érkezik meg, amiket 
1 hónapra, azok az anyagok most 
2,5-3 hónapra érkeznek meg. Min-
dig és mindenki óvatos határidőket 
közöl. Senki sem akar olyat ígérni, 
amit biztosan nem tudna teljesíteni.

 � Az önök cégénél érinti-e nega-
tívan a munkavállalókat a járvány 
okozta gazdasági helyzet? Tervez-
nek-e munkaidő-csökkenést vagy 
éppen leépítést?
Ungvári Ferenc: Nem tervezünk le-
építéseket, és igazából  nincs is rá ná-
lunk szükség. Nekünk nincs kevesebb 
munkánk, túlóráznunk is sokat kell. 
Egészségügyi szempontból is rendben 
van a cég, senki nem hiányzik.
Schäffer Tamás: A Kőröskom Non-
profit Kft. munkavállalóit nem érin-
ti negatívan a vírushelyzet abból a 
szempontból sem, hogy nem vezet-
tünk be munkaidő korlátozást, nem 
csökkentettük a béreket, nem küld-
tünk senkit fizetés nélküli szabadság-
ra, illetve nem kezdtünk leépítésbe. 
Természetesen alkalmazunk mi is 
olyan óvintézkedéseket, amiket an-
nak érdekében vezettünk be, hogy 
ez hosszú távon is elmondható le-
gyen. Mivel mi nem tudunk „home 
office-ból” építkezni, ezért nekünk a 
szociális távolságtartás nagy kihívást 
jelent, hiszen nem mindig tudunk 
egymástól kellő távolságra elszepará-
lódva dolgozni. Ebből a szempont-
ból veszélyeztetettebbek is vagyunk 
mindannyian, akik ebben a szektor-
ban tevékenykedünk.
Szvétek Sándor: Amíg van meg-
rendelésünk, tudunk munkát adni. 
Így ennek következtében nem ter-
vezzük a munkaidőt csökkenteni, 
vagy kényszerszabadságot bevezetni. 

Tehát folyamatosnak tekinthető a 
működésünk.
Atkári Árpád: Pillanatnyilag mun-
kaidő-csökkentési kényszerünk 
nincs. De nem tudom pontosan 
megmondani, hogy mi lesz 3 hónap 
múlva. Abban a kereskedelmi lán-
colatban, amelynek mi is részei va-
gyunk alkatrész, és berendezés gyár-
tásunkkal, a recesszió és a fellendülés 
is 5-6 hónapos csúszással jelentkezik. 
A tavalyi évhez képest biztos lesz 
visszaesés, ha nagy szerencsénk len-
ne a jövőt tekintve, akkor nem kell 
jelentős munkaidő csökkentést vég-
rehajtanunk, vagy legvégső esetben 
létszámot leépítenünk.
Markó Péter: Amely területen meg-
oldást kellett találnunk, az az otthon 
maradt anyukák esete. Nem min-
denkinél tudtam megoldani az ott-
honi munkát, volt olyan édesanya 
is, aki nem akarta vállalni, hiszen a 
gyermeknevelés ezt nem tette szá-
mára lehetővé. Van olyan dolgo-
zónk, aki csökkentett munkaidőben 
dolgozik, de van olyan is, aki fizetés 
nélküli szabadságát tölti. Van olyan 
nyugdíjas dolgozónk, aki kérte, hogy 
fizetés nélküli szabadságra mehessen, 
hiszen ő nem akarta felvállalni azt a 
rizikót, ami  a vírussal együtt jár. 
Dolgozói létszámunk meghaladja a 
hetven főt, ezáltal rugalmasan tud-
tuk kezelni a problémákat.
(folytatjuk)

Kiss Tamás

MENNYIRE ÉRINTI A KISKŐRÖSI CÉGEKET A VESZÉLYHELYZET?

AZ ÖNKORMÁNYZAT 
MINDENT MEGTESZ A HELYI 

MUNKAHELYEK MEGTARTÁSÁÉRT
Bár alaposan megváltozott az életünk a veszélyhelyzet kihirdetése óta, 
elmondható, hogy Kiskőrös az időben meghozott polgármesteri intézke-
déseknek, valamint a munkáltatóknak köszönhetően „talpon maradt” és a 
remények szerint ez a jövőben sem fog változni. A vállalkozók is mindent 
megtettek, hogy dolgozóik számára biztosítsák a biztonságos munkavég-
zés lehetőségét. Köszönjük ezt nekik. 

Domonyi László polgármester: 
Tartjuk a frontot. Mindannyiunk jö-
vőjét meghatározza, hogy tudunk-e 
dolgozni a veszélyhelyzetben, vagy 
sem. Ha felelőtlenek vagyunk, akkor 
le fogják állítani a munkahelyeinket. 
Mindegyikünkét, akik Kiskőrösön 
dolgoznak. Most minden egységünk 
dolgozik, folyik a termelés, és szeret-
ném, ha ez a veszélyhelyzet megszün-
tetéséig így is maradna. Mert, ha mi 
kiskőrösiek végig tudunk ebben az 
időszakban dolgozni munkahelyein-
ken, ahol a munkaadók is felelősség-
teljesen hozták meg intézkedéseiket, 
az ipari és mezőgazdasági üzemeink-
ben a gazdaságunkat működtetni 
tudjuk, az embereknek munkát és 
fizetést tudunk adni. Ebben az eset-
ben nagy baj nem lesz városunkban. 
Igaz, hogy bizonyos szempontok-
ból korlátozva vagyunk, de legalább 
munkánk van. És ezt most meg kell 
becsülni. Erre nagyon oda kell figyel-
ni. Ez a veszélyhelyzet túlélésének 
kulcsfontosságú pontja. Kormány-
zatunk is arra törekszik, hogy a gaz-
daságunk ne álljon le. 
Így gondolkodnak a kivitelezőink 
is. A beruházásainkat végző cégek 
komolyan veszik a veszélyhelyzetet, 
és dolgoznak addig, amíg csak lehet. 
Ők is azt látják, hogy Kiskőrösön az 
emberek betartják a szabályokat, és 
ez számukra is kedvező, hiszen ad-

dig tudnak dolgozni, amíg a járvány 
nem hatalmasodik el a városunkban. 
A víztározó építése nagyon szépen 
halad, most már a Dózsa György 
úton a nagy kivezető/elvezető csa-
tornánkat fedjük le és építjük, maga 
a víztározó tó pedig úgy tűnik, hogy 
júliusra készen is lesz. 
Az óvodaépítési projektünk is jól ha-
lad, a hónap végére már állni fognak 
a falak, a Hagyományok háza épít-
kezése is a veszélyhelyzetben előírt 
szabályozás betartásával történik. 
A többi beruházásaink hivatalrend-
je folyamatos, a közbeszerzéseket az 
előírásoknak megfelelően írjuk ki. 
A polgármesteri hivatalban dr. Tu-
rán Csaba jegyző szabályozta le a 
munkarendet, annak érdekében, 
hogy minél kevesebbet legyenek 
egy légtérben a dolgozók, de hiva-
tástudattal és felelősséggel végzik 
munkájukat. Nekik is köszönettel 
tartozunk. 
Egyszóval mindenre odafigyelünk és 
próbálunk a kialakult helyzet elle-
nére a dolgainkkal haladni. Megbir-
kózunk a kihívásokkal, ahogyan azt 
elődeink is tették. 
Most nem tudjuk együtt ünnepelni 
májusban a városalapítók napját, de 
otthonainkban emlékezzünk meg az 
újratelepítés 302. évfordulójáról! 

Domonyi László
polgármester          

Kiskőrös újratelepítésének 302. évfordulója  (fotó: archív)
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KISKŐRÖS VÁROS 
ELSŐ DÍSZPOLGÁRAI

MINDENNAPI KENYERÜNK

Amennyiben ellátogatunk a város honlapjára, a vonatkozó segédletnél azt ol-
vashatjuk, illetve sokan emlékezhetnek is rá, hogy 1996-ban történt először 
ilyen adományozás, ekkor Habsburg Ottó nyerte el a címet, aki el is látogatott 
Kiskőrösre és személyesen vette át díszpolgári oklevelét. (bal oldali fotó)

Azonban a díszpolgárság egy jóval 
régebb óta létező titulus, s mint aho-
gyan a város története sem 30 esz-
tendeje kezdődött, ezért logikusnak 
tűnt utánanéznünk, hogy abban a 
bizonyos 1945 előtti világban ado-
mányozott-e ilyen címet valakinek 
a testület? Bizonyára nem okozunk 
meglepetést, ha eláruljuk, hogy igen. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
az eddigi kutatások alapján a szám 
meglepően kicsi, 1920 és 1945 kö-
zött mindössze ketten érdemelték ki 
ezt a magas kitüntetést. Ám azt is te-
gyük hozzá gyorsan, hogy ez nem va-
lamiféle hibás emlékezetpolitikának 
köszönhető, egész egyszerűen Kis-
kőrösön ekkortájt nem volt „divat” 
a díszpolgári címek adományozása, 
helyette a kiemelkedő egyéni élet-
utakat, adományozókat, egyéb érde-
meket sokkal inkább a képviselőtes-
tületi jegyzőkönyvekben örökítették 
meg az elkövetkező korok számára.
Lássuk, kik is voltak Kiskőrös első 
díszpolgárai. 1921. május 29-én 
ünnepelte 75. születésnapját gróf 
Apponyi Albert korábbi független-
ségi párti politikus, aki idős korára 
még egyszer az országos figyelem 
középpontjába került. 1920 janu-
árjában ő vezette a magyar békede-
legációt, amely Párizsba látogatott, 
és ő mondta el a régi Magyarország 
védőbeszédét. Habár a trianoni 
országvesztés tényén nem tudott 
változtatni, a beszéd az itthoni köz-
hangulatra, így a politikai gondolko-
dásra is rendkívüli hatást gyakorolt, 
ennek kapcsán pedig érthető, hogy 
1921-ben, amikor Apponyi politi-
kai pályafutásának 50. évfordulóját 

is ünnepelte, egy egész sor magyar 
település díszpolgárává választotta. 
Kiskőrösön Koren Márton evangé-
likus lelkész indítványára az akkori 
képviselőtestület rendkívüli köz-
gyűlésen mondta ki az egyhangú 
határozatot, amely szerint Apponyi 
Albert gróf Kiskőrös díszpolgára lett. 
Az egykori vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ugyan személyesen soha-
sem látogatott el a településre, azon-
ban írásban köszönetet mondott a 
megtisztelő címért.
A község második díszpolgára a helyi 
közéleti és közszolgálati tevékenysé-
ge okán nyerte el a megtisztelő cí-
met. Kellemesi Melczer Gyuláról, 
a járás egykori főszolgabírájáról 
beszélünk, akinek a nevét ma már 
leginkább csak a főtéri Petőfi szobor 
hátoldaláról ismerhetjük. (jobb ol-
dali fotó) A sors keserű fintora, hogy 
1927-ben, amikor az alkotás készült, 
pont ez miatt kapta ellenlábasaitól a 
legtöbb kritikát, mármint hogy fel 
merte vésetni saját nevét a talapzat-
ra. Mivel a szükséges anyagi fedezet 
összegyűjtésében oroszlánrészt vál-
lalt, ehhez természetesen joga volt, 
azonban érthető módon akadtak 
olyanok is, akikben ez a cselekedet 
visszatetszést váltott ki. Más kérdés, 
hogy ha nem teszi, napjainkban 
minden valószínűség szerint sehol 
sem találkoznánk nevével, már sírja 
sem létezik. Melczer Gyulát köz-
igazgatási szolgálati idejének 25 éves 
jubileumán, 1924-ben választotta 
Kiskőrös díszpolgárává a község kép-
viselőtestülete. 

Turán István

„HA ISTEN VELÜNK, KI LEHET ELLENÜNK?”  
Előző lapszámunkban nagy sikert aratott Gyepes Gabojsza és Mártonfalvi 
Éva kenyérreceptje. Többen is jelezték, hogy ők is kipróbálták a közreadott 
receptet, de nekik is van jól bevált kenyérreceptjük. Arra kérjük olvasóin-
kat, küldjék el nekünk a család kedvenc kenyerének receptjét, hátha valaki 
kedvet kap hozzá, hogy az alapján süssön. 

Fábi Jánosné Piroska
3 deciliteres bögrében kimérek 3 bög-
re lisztet, 1 teáskanál sót, 1 egész (5 
dkg) összemorzsolt élesztőt egy tálba 
teszem, ráöntök 1 bögre (3 dl) lan-
gyos vizet, 4 evőkanál olajat, 1 ma-
rék cukrot, majd jól összedolgozom, 
és 30-40 percig pihentetem. Közben 
a sütőt 200 fokra felmelegítem. Egy 
jénai tálba sütőpapírt teszek, belehe-
lyezem a megformázott tésztát, amit 
beirdalok és megspriccelek langyos 
vízzel. A jénai fedelét is bevizezem, 
majd ráteszem a jénaira és tetővel 30 
percig sütöm. Utána leveszem a tetőt, 
a kenyeret ismét bekenem vízzel, hogy 
szép fényes legyen. Ha kihűlt, kiborí-
tom és csak akkor szeletelem. Nagyon 
finom kenyér, a héja csak úgy serceg, 
amikor szeletelem, a belseje meg puha. 
Nekem nagyon jól bevált. A családnak 
is ízlett, már zsemlét is sütöttem.  

ARANYÉRMES 
A SZENTPÉTERI TRAMINI

A Szentpéteri Borpince borai nem 
csak a hazai, hanem a külföldi borver-
senyeken is az élvonalban végeznek. 
A világ egyik legnagyobb presztízsű 
versenyén, a „Vinales Internationales 

Paris 2020” borversenyen a Kunsági 
Szentpéteri Tramini (2019) arany-
érmet kapott. Erre a versenyre kö-
zel négyezer bormintát küldtek el 
a versenyzők. Chardonnay boraik 
is elismertségnek örvendenek. Az 
ugyancsak franciaországi „Chardon-
nay du Monde 2020” nemzetközi 
borversenyen a Szentpéteri fahordós 
Chardonnay (2017) és a Szentpéteri 
reduktív Chardonnay (2019) ezüst-
érmet érdemelt ki a szakmai zsűritől. 
A Szentpéteri Borpincének gratulá-
lunk a nemzetközi eredményekhez!  

fotó: Sinkovicz László

A KÖNYVTÁR HÁZHOZ MEGY
Ismét lehet könyvet, folyóiratot és hangoskönyvet kölcsönözni a könyvtárból.
A szolgáltatás – házhozszállítás formájában – vehető igénybe.
Előzetesen keressenek minket igényeikkel telefonon vagy e-mailben, és adják meg 
elérhetőségeiket. A kölcsönzési igényeket munkanapokon 8.00-12.00,
13.00-16.00 óráig fogadjuk telefonon, a 78/ 311- 955-ös telefonszámon,
vagy folyamatosan a kiskorospsvk@gmail.com e-mail címen.
A dokumentumok kiszállítása heti egy alkalommal, csütörtökön történik,
kizárólag Kiskőrös területén. Kérjük, legkésőbb szerda délig jelezzék igényüket.
A kiadott dokumentumokat csak a veszélyhelyzet megszűnése után,
személyesen lehet és kell visszahozni a könyvtárba.
Egy olvasó számára egy alkalommal legfeljebb 5 dokumentum
(könyv, hangoskönyv, folyóirat) kiadása lehetséges.
Könyveinkről tájékozódhatnak katalógusunkból:
http://katalogus.psvkkiskoros.hu:8080/
Éljenek „Foglalás” szolgáltatásunkkal is!
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársai

A szalagavatón mindkét középiskolánkban elhangzott, hogy attól a naptól 
kezdve a diákok az előttük álló érettségi vizsgákra készülnek, s a feltű-
zött kis kék szalag jelképezi, hogy ők bizony már a nagybetűs ÉLET ka-
pujában állnak. Akkor még nem tudtuk, hogy egy szabad szemmel nem 
látható ellenség alapjaiban változtatja meg a hagyományokat és a vizsgá-
kat, a ballagásra és az érettségire készülő diákok, valamint pedagógusaik 
mindennapjait. Májusi lapszámunkban Szentgyörgyiné Szlovák Máriát, a 
Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatónőjét kérdezzük, 
hogyan oldották meg a különleges helyzetet, júniusban pedig Franczia 
László, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója osztja meg velünk 
tapasztalatait.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária: 
Hosszú hetekig éltünk bizonytalan-
ságban, találgattuk, milyen előírá-
sok mellett, mikor érettségizhetnek 
diákjaink. Több 10-11. évfolyamos 
diákunk is szorgalmasan készült 
földrajzból vagy valamelyik idegen 
nyelvből, illetve informatikából 
az előrehozott érettségi vizsgákra, 
amelyek sajnos az idén elmaradtak. 
Főiskolán, egyetemen továbbtanulni 
készülő diákjaink száma közel 80 fő, 
nekik bizonyos tantárgyból/tantár-
gyakból emelt szinten kellett vizs-
gázniuk, így ők azon tantárgyakból 
vidéken, más intézményekben írják/
írták meg az érettségi dolgozatukat. 
Az első vizsganap intézményünk-
ben május 4-én a magyar érettségi 
napján volt, az utolsó pedig június 
15-én lesz, a 12.C és 12.E osztályok 
záróértekezletével, illetve a kevés ki-
vételhez tartozó szóbeli feleleteikkel 
(például hittanból és testnevelésből). 

TÁVOKTATÁSSAL KÉSZÜLTEK

A távoktatás keretében pedagó-
gusaink mindent megtettek, hogy 
felkészítsék a végzős diákokat, de 
kétségtelen, hogy a videós órák, az 
online beszélgetések, az önálló fel-
adatmegoldások nem pótolják a 
napi szintű személyes találkozáso-
kat, az órákon felmerülő kérdésekre 
megadott azonnali válaszlehetősé-
get, így a most érettségiző diákjaink 
sokkal nehezebb helyzetben vannak, 
mint az előttük végzettek. Összessé-
gében 90 diákunk tesz most rendes 
érettségi vizsgát (illetve van néhány 
már korábban érettségizett, most 
viszont szintemelő érettségi vizsgára 

bejelentkezett érettségizőnk is), kö-
zülük sokan már rendelkeznek si-
keres előrehozott érettségi tantárgy 
vizsgaeredménnyel. Nem a legjobb 
megoldás, hogy csak írásbeli vizsga 
van, de a járványveszély miatt így 
döntött a kormány, s adott hely-
zetben ez logikusnak is tűnt. Más 
kérdés, hogy így azok a diákok hát-
rányba kerültek, akik szóban jobban 
teljesítenek, vagy akik szorgalmuk-
nak, kitartásuknak köszönhetően 
az előre megismert és kidolgozott 
konkrét témakörökből jobban fel 
tudtak volna készülni. Ugyanakkor, 
mivel idén az ország összes közép-
iskolai intézményében ezzel a felté-
tellel vágnak neki a diákok a vizs-
gáknak, így most is biztosított lesz 
a főiskolai, egyetemi helyekért zajló 
„versenyben” az esélyegyenlőség.

EGYSÉGBEN AZ ERŐ 

Emellett a felvételizőknek nagy se-
gítséget jelenthet az is, hogy ha va-
laki ebben a tanévben „nekifutott” a 
nyelvvizsgának, de csak részben tud-
ta annak követelményeit teljesíteni, 
akkor is megkapja a teljes nyelvvizs-
ga-bizonyítványért járó plusz pont-
számot. Azok a diákok pedig, akik 

a szakképzésben szeretnének tovább-
tanulni, elkezdhetik szeptemberben 
úgy a tanulmányaikat, hogy az érett-
ségi vizsga követelményeit csak októ-
ber-novemberben kell teljesíteniük. 
Ezt a lehetőséget azonban intézmé-
nyünkben egyetlen tanuló sem vette 
igénybe. Természtesen a vizsgák alatt 
nagyon ügyeltünk és ügyelünk a jár-
ványügyi helyzet miatti biztonsági 
előírások betartására, az iskolaépület 
folyamatos fertőtlenítésére. A Kiskő-
rösi Óvodák közösségétől minden 
pedagógusunk és diákunk kapott 
az ottani dolgozók által varrt aján-
dék védőmaszkot, de mi magunk is 
vásároltunk még maszkokat, fertőt-
lenítőszereket és védőkesztyűket is. 
A vizsgák megkezdése előtti utolsó 
munkanap pedig a megyei kormány-
hivatalból is érkezett több doboznyi 
fertőtlenítő szer, védőeszköz. S ami 
szintén eltért az évtizedek alatt meg-
szokott rendtől: a diákok most nem 
az iskola előtt, vagy tantermükben 
gyülekeztek a vizsgák előtt, hanem a 
számukra előre megküldött beosztás 
szerinti vizsgateremben foglalták el a 
helyüket. A pedagógusok is helyt áll-
nak, a felügyeleti munkára az általá-
nos iskolából is jelentkeztek kollégák 
segíteni (sőt még a Bem József Ál-
talános Iskolából is volt, aki jelezte, 
keressem, ha szükség lenne rá, illetve 
más volt diákjaink is felajánlották 
segítségüket).

KÖZÖSEN ÉNEKELTEK

Ami talán fájóbb és kevésbé pótol-
ható végzőseink számára: a szalag-
avató után még nagyon sok közös 
program teszi örökre emlékezetessé 
az együtt töltött éveket. Most sajnos 
elmaradt a vajtai tábor, a tanár-diák 
sportmeccsek, a bolondballagás, a 
szerenád, a tanároktól való szemé-
lyesebb búcsú és egyik legnagyobb 
eseményünk, a ballagás. Örültem 
neki, hogy felkérésemre – más pél-
dát meghonosítva- legalább egy kö-
zös ballagási énekre partnerek vol-
tak a Kiskőrös TV és a helyi rádió 
stábján kívül a környékbeli televízi-
ók is, és május 1-jén pénteken, 10 
órakor egyszerre szólalt meg min-

den csatornán a Gaudeamus Igitur. 
A mi ballagásunk 9 órakor kezdő-
dött volna, de mivel egy országos 
felhíváshoz szerettem volna csatla-
kozni, ezért maradt Kiskőrösön is 
a 10 órás kezdés, s illetve azért is, 
mert mi most nemcsak a KEVI di-
ákjaira gondoltunk, hanem minden 
ballagás nélkül érettségizőre. Éppen 
ezért kértük, aki akár személyesen 
érintett ebben az idei szokatlan 
eseményben, akár csak szolidáris a 
végzősökkel, helyezzen otthonuk 
ablakába, kapujára virágot, ezzel is 
szimbolizálva az „elmaradt” balla-
gási csokrokat. Úgy gondolom, a 
veszélyhelyzet elmúlásával, a követ-
kező tanév első napjaiban minden-
féleképpen megszervezzük, hogy 
ünnepélyesen elköszönjünk a most 
érettségizőktől, technikusi vizsgára 
készülőktől (azért nem hamarabb, 
mert ha a helyzet megengedi, szeret-
nénk majd hagyományos ballagási 
ünnepséget, annak megszervezésé-
hez, lebonyolításához viszont elen-
gedhetetlen az alsóbb évfolyamosok 
segítő munkája).

Persze, van „B”, sőt „C” tervünk is. 
Az az igazság, amikor országos szin-
ten eldőlt, hogy május 4-én elkezd-
jük az érettségi vizsgákat, írtam a di-
ákoknak egy levelet, s abban Einsten 
szavaival zárva kívántam nekik sok 
sikert az előttük álló hetekhez, hóna-
pokhoz: „Az összevisszaságban találd 
meg az egyszerűséget, a hangzavar-
ban a harmóniát. A nehézségek közt 
mindig ott van a lehetőség.” Nos, 
ha tőlük azt kérem, hogy a nehézsé-
gek közt találják meg a lehetőséget, 
akkor ez az útravaló gondolat saját 
magamra nézve egyenesen kötelező.
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MÁJUSI RENDHAGYÓ - 
KARANTÉN ÚTMUTATÓ

MÉG NEM KÉSŐ 
     – ÚJRA SZENTFÖLD
A koronavírus járvány miatt a már-
cius hónapra tervezett csoportutazás 
elmaradt. Ahogyan megállt az élet, 
sorra zárultak be a kapuk, törlődtek 
a betervezett utazások.
A negyvennégy főből, akik benevez-
tek erre az útra, heten lemondták – 
így van néhány szabad hely még. 
Az új időpont: 2020. november 
22-30. Kilenc nap, nyolc ott töltött 
éjszaka. Bízzunk benne, hogy nov-
emberig normalizálódik a helyzet.
Az úti cél: Izrael és Jordánia. Uta-
zás az EL AL izraeli légitársaság 
Budapest-Tel Aviv menetrend sze-
rinti járatával. A további utazás a 

helyszíneken klimatizált autóbusszal. 
Magyar nyelvű idegenvezetés, a szál-
lás három illetve négy csillagos szál-
lodákban (Tibériásban, Ammanban, 
Petrában és Betlehemben), félpanziós 
ellátással.
Az út során minden fontos bibliai 
helyszínt érintünk. Emellett meglá-
togatjuk az egyik legnevesebb borá-
szatot is (Golan Heights Winery) és 
egy olíva feldolgozó üzemet (Olea 
Essence) is.
Érdeklődni a részletekről valamint 
jelentkezni Lupták Györgynél lehet 
telefonon: 06-20/824- 4748; vagy 
emailben: gyorgyluptak@gmail.com.

PÜNKÖSD ELŐTT
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt -  szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten,
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és  másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

Túrmezei Erzsébet

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a 
Mindenható árnyékában pihen, 
az ezt mondhatja az ÚRnak: Ol-
talmam és váram, Istenem, akiben 
bízom! Mert ő ment meg téged a 
madarász csapdájától, a pusztító 
dögvésztől. Tollaival betakar téged, 
szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs 
és páncél a hűsége. Nem kell félned a 
rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíl-
tól nappal, sem a homályban lopó-
dzó dögvésztől, sem a délben pusztító 
ragálytól… Ha az URat tartod ol-
talmadnak, a Felségest hajlékodnak, 
nem érhet téged baj, sátradhoz közel 
sem férhet csapás…”

(91. zsoltárból részlet)

Rendhagyó, mert a bibliaolvasó Út-
mutató szerint nem ez a májusra kije-
lölt igeszakasz. De rendhagyó azért is, 
mert rendkívüli időket élünk. Ez az, 
amire az idősek is azt szokták mon-
dani, „sok évet, szép kort megértem, 
de ilyen megpróbáltatásra nem em-
lékszem, ilyet én még nem láttam…”.
Amit átélünk, hogy minden, ami ed-
dig biztosnak tűnt, most szertefosz-
lott. Amire eddig építhettünk, amin 
megvethettük a lábunkat, az most 
ingoványos mocsárrá lett. Hallgatjuk 
a híreket, tanulmányozzuk a számo-
kat, de kételkedünk is – valljuk csak 
be magunknak. Mert az ember azt 
hiszi el, amit lát, amit megtapint-
hat. És ez a kis szörnyűség, - mert a 
neve is az, ez a COVID-19 valójá-
ban a láthatatlan ellenség.  
És minden megváltozott. Nem ak-
kor mehetünk ki az utcára, boltba, 
akárhova, amikor nekünk tetszik. 
Mások mondják meg, mit és mikor 
tehetünk. Szülők hetek óta nem 
ölelhették meg a gyerekeiket, a nagy-
szülőket telefonon „látogatják” a sze-
retteik, - még jó, hogy a kiskertbe, a 
szőlőbe ki lehet menni dolgozni.
És félünk, félelmetes ez az egész. Mert 
mind azt éljük át, mennyire kiszol-
gáltatottak is vagyunk. Hajszálon 
függ a biztonságunk, az egészségünk, 
végső soron az életünk. Amúgy az 
egész életünk ilyen, ez nem új fejle-
mény – csak most először szembesü-
lünk kiszolgáltatottságunkkal. Mert 
mi van, ha nincs áram? Leolvadnak 
a hűtők, nem működnek a készü-
lékeink… Mi van, ha nincs víz? 
Mehetünk „ártezicskázni”, de egy 
nagymosást azzal már nehéz lenne 
megoldani. Elzárják a gázt? Meg-
fagyunk, éhen halunk, mert mivel 
főzünk gáz nélkül… Igen, ennyi 

az életünk. Vezetékektől függünk, és 
attól, aki, vagy ami a vezeték túlsó 
végén van. Igen, ide jutott az embe-
riség. És még azt hittük, hogy milyen 
okosak, erősek vagyunk… Valójában 
semmik vagyunk. Semmik.
A fenti zsoltáridézet viszont arról 
szeretne meggyőzni minket, hogy 
mindennek ellenére van Valaki, aki 
úr mindenek felett. Akinél nincs ha-
talmasabb. Akinek röpke ujjgyakor-
latot jelent a feje tetejére állt világot 
újra a helyére tenni. Mert Őtőle és 
Őáltala lett minden, Ő a Teremtő és 
a Mindenható Isten. Aki ugyan nem 
okozója ennek a világjárványnak, de 
megengedi, hogy mi öntelt, magunk-
ban bízó teremtmények meglássuk, 
mire is megyünk nélküle.
Mert minden bajunk gyökere, hogy 
Istennek hátat fordítottunk. Hogy a 
teremtmény nem akar tudni Terem-
tőjéről. A zsoltáríró meggyőződése, 
hogy a Teremtő Isten oltalmában 
lehetünk csak teljes biztonságban. 
Ez a számunkra ismeretlen, sok ezer 
éve élt embertársunk nyilván meg-
tapasztalta, átélte, milyen mélyre is 
zuhanhat az ember – Isten nélkül. 
De bizonyságot is tesz arról, mekkora 
biztonságban is lehetünk Isten oltal-
mazó közelségében. Mint a kiscsibék, 
akik a kotlós tollai közül kikandi-
kálva lesik a veszély elmúltát.
Ennyi hát a megoldás. Ez a kis vírus, 
ez a szemmel nem is látható valami, 
térdre kényszeríti a világot és benne 
az embert. De most nekünk éppen 
erre van szükségünk. Térdre eresz-
kedni Isten előtt és elismerni, hogy Ő 
az Úr és nélküle semmik vagyunk. 
József Attilával együtt kiálthatunk:

„Ijessz meg engem, Istenem,
szükségem van a haragodra, 
Bukj föl az árból hirtelen,
ne rántson el a semmi sodra.
Ordíts reám, hogy nem szabad!
Csapj a kezemre mennyköveddel.” 

(Bukj föl az árból)

Lupták György

ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT RESTAURÁLNAK, 
ARCHIVÁLNAK A MÚZEUMBAN

Március 16-tól a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzem sem fogadhat látoga-
tókat.  Az intézmény munkatársai 
azonban továbbra is dolgoznak, a 
kényszerhelyzetben azokat a felada-
tokat végzik el, amikre a látogatók 
fogadása és a múzeumpedagógiai 
foglalkozások tartása mellett nem 
jutott elég idő és kapacitás.
Minden múzeumi munka alapja a 
gyűjtemény, ezért a kiskőrösiek ál-
tal adományozott tárgyak leltárba 
vétele a legfontosabb feladat. Eddig 
kb. 110 db síktextília, viseleti da-
rab és 60 db használati tárgy került 
leltárba, amit megelőzött a tisztí-
tás, keményítés, fehérítés, a fából 
vagy fémből készült darabok esetén 
a konzerválás. Ezt követte a tárgy 
pontos leírása, fotózása, majd az 
adatok felvitele az online adatbázis-
ba. A múzeum kézikönyvtárának és 
fotógyűjteményének rendszerezése 
jelenleg is folyamatban van, mint 
ahogyan a képzőművészeti anyag 
helytakarékos átrendezése is.
Bízunk abban, hogy a korlátozá-
sok feloldása után visszaáll a régi 
rend, és a látogatók szívesen jönnek 
majd hozzánk megtekinteni a Petőfi 
Sándorhoz kapcsolódó bútorokat, 
relikviákat, és a helyi szlovákság 
nagy gonddal készített, esztétikus 
használati- és dísztárgyait. Az isko-
lás korosztályra gondolva új múze-

umpedagógiai kínálatot állítottunk 
össze, segítve az általános iskolásokat 
és az érettségi előtt állókat a költő 
életrajzának, kiskőrösi kötődésének 
és a helyi Petőfi-kultusz megismerte-
tésében. A tájház kiállításához kap-
csolódó múzeumpedagógiai füzet 
a Kiskőröst újraalapító szlovákság 
máig ható kultúráját mélyíti el já-
tékos, vidám feladatok segítségével. 
A gyönyörű viselet megismertetésé-
hez a már meglévő ruhadarabokból 
állítottunk össze öltözet-együttese-
ket, illetve újakat is varrtak ügyes 
munkatársaink. Jelenleg egy olyan 
kiadvány előkészítésén dolgozunk, 
amiben a helyi népművészet minta-
kincsét és díszítőtechnikáit mutatjuk 
be színes fotók segítségével.
Szintén aprólékos munka a múzeum 
új honlapjára felkerülő tartalmak 
megírása, összeállítása, és a képi il-
lusztráció kiválogatása. Szükséges, 
hogy jelen legyünk az online tér-
ben, így folyamatosan frissítjük a 
múzeum facebook oldalát, új felü-
letet hoztunk létre a tájház számára, 
ahová a korábbi évek rendezvényein 
készült fotókból válogatunk. A Köl-
tészet Napján szokásos versmaratont 
is az online térben „rendeztük meg”, 
nagy öröm volt látni és hallani a 
szebbnél szebb szavalatokat, amiket 
azóta is sokan megnéznek.
Petőfi Sándor szülőházára és a Szlo-
vák Tájházra a látogatók érkezésétől 
függetlenül is vigyáznunk kell, így 
az épületek karbantartása, a pára-
tartalom és a fényviszonyok mérése, 
apróbb javítások elvégzése folyama-
tosan történik.
A tavasz közeledtével a kerti mun-
kák elvégzésére is sor került, a tájház 
udvarán hagyományos virágok, a 
veteményesében gyógy- és fűszernö-
vények, zöldségek növekednek. Itt 
honos gyümölcsfákat is ültettünk, 
bízva abban, hogy árnyékukban sok 
látogató pihenhet majd. 

Filus Erika

A SZLOVÁK TÁJHÁZAT IS FELÚJÍTJÁK
A Teleki László Alapítvány Népi Épí-
tészeti Programján nyert 600 ezer 
forintot a Kiskőrösi Szlovák Tájház 
pályázata, amivel az építési kivitele-
zést megelőző szakmai előkészítést 
(tervezést, szakértést) valósíthatják 
meg. Kiskőrös Város önkormányzata 
ugyanekkora mértékű önrészt bizto-
sított.
A Teleki László Alapítványt – az 
1986-ban létrehozott Magyarságku-
tató Intézet jogutódjaként a Magyar 
Köztársaság Kormánya alapította. 
A védett népi építészeti emlékek 
helyreállítását célzó, 2019. nyarán a 
Teleki László Alapítvány megvalósí-
tásában megjelent támogatási lehető-
ség nagy érdeklődésre tartott számot. 
A benyújtott kérelmeket a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter által 
felkért szakértőkből felállított Bíráló 
Bizottság értékelte és megfogalmazta 

támogatási javaslatát. Mintegy száz-
harminc értékfeltáró munka és érték-
megőrző tevékenység indulhat meg 
a szerződéskötésekkel. A Népi Épí-
tészeti Program önálló új elemével 
támogatják a népi építészeti értékek 
gondozását. A szakmai előkészítés 
értékfeltáró tevékenységében építés-
történeti dokumentáció, értékleltár, 
faanyagvédelmi, statikai és szerke-
zeti-diagnosztikai szakvélemények 
valamint falkutatás elkészítése, vagy 
az értékek azonosítása által már cél-
zottan összeállítható szakrestaurátori 
tervek és komplex építészeti tervdo-
kumentációk összeállítása kezdemé-
nyezhető.
A pályázat kétfordulós, a most el-
nyert támogatás után ősszel egy újabb 
pályázatot ad be dr. Filus Erika mú-
zeumigazgató a konkrét felújítási fel-
adatok támogatására.

VASS BOR - ITALHÁZ

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS KÉRHETŐ
Rendelésfelvétel:
hétfő – szombat 10:00-16:00 óra között
a 06-20/396-3672-es telefonszámon.
Kiszállítás: hétfő – péntek: 10:00-15:00 óra között

Nyitva tartás: 
hétfő-szombat: 10:00-20:00

(10:00-12:00: 65 év felettiek,
12:00-20:00: 65 év alattiak)

vasárnap: zárva

Kiskőrösön
a Pető� S. út 64.
szám alatt

                        • FOLYÓBOROK • PALACKOS BOROK • SÖRÖK • TÖMÉNY SZESZEK
• ÜDÍTŐK • ÁSVÁNYVIZEK • SZEMES- ÉS DARÁLT KÁVÉK • CHIPSEK • ÉDESSÉGEK
AZ ÜZLETBEN HŰTŐKAMRA HELYISÉG TALÁLHATÓ, AHOL ZSUGOROS KISZERELÉSEK VÁSÁROLHATÓK!

Kapható:

MEGNYITOT TUNK!  
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KARANTÉN-TERÁPIA

KÖLTŐI

Kedves Olvasóink!
Újabb „Maradj otthon” programmal 
jelentkezünk a fenti keretcímmel. 
Minden hétköznap egy olyan kérdést 
teszünk fel játékos kedvű látogatóink 
számára, amelyekre a választ honla-
punkon, vagy honlapunkról elindulva 
találják meg. A játék addig lesz elérhe-
tő, amíg intézményünk személyesen 
nem látogatható. A játék neve: On-
line barangoló felnőtteknek és gyer-
mekeknek a www.psvkkiskoros.hu-n, 
vagyis a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár weboldalán.
Aki szeretne játszani, akár naponta 
válaszolhat kérdéseinkre, ugyanakkor 
folyamatosan is be lehet kapcsolódni, 
akár utólag több rejtvény megfejtésé-
vel. Ígérjük, hogy nem csak kérdést 
kapnak/kaptok, hanem segítséget is, 
merre érdemes a válaszokat keresni.
Jelentkezni a már megjelent rejtvé-
nyek bármelyikének megfejtésével 
lehet. Kérjük, nevük/nevetek és elér-

hetőségük/elérhetőségetek mellett 
adják/adjátok meg azt a nevet is, 
amellyel játszanának/játszanátok ve-
lünk, hiszen időről időre nyilvánosan 
fogunk tudósítani a verseny állásáról.
Természetesen a jutalom sem marad 
el a végén: A győztesek egy-egy jó 
könyvvel lesznek gazdagabbak a játék 
végeztével. Több hibátlan megfejtés 
vagy azonos pontszám esetén sorso-
lással döntjük el, ki lesz az első.
Aki játszani szeretne, ezen a linken éri 
el a kérdéseket:
Felfőttek:
http://www.psvkkiskoros.hu/programok/
onlinejatek/barangolo.html
Gyermekek:
http://www.psvkkiskoros.hu/programok/
onlinejatek/koszalo.html
Barangoljanak, barangoljatok velünk! 
Várjuk a felnőtteket és az ifjak jelent-
kezését is!

A Petőfi Sándor Városi
Könyvtár munkatársai

KÖNYVTÁRI ON-LINE BARANGOLÁSOK
Rejtvényfejtőknek (is) ajánljuk!

IRODALMI 
ROVATUNK

Bemutatkozik: 
Komlós Kinga

NEM  VAGY  EGYEDÜL!

"  Aho l  sz i vár vány  van ,  o t t  napsü t é s

i s  van ! "

csevegővona l

06  20  2�5  8577

Hívható  minden  nap  8 .00-22 .00- ig

Ha megosztaná valakivel örömét, bánatát...
Ha megbeszélné valakivel gondolatait…

Ha nem tudja, milyen ügyben hova fordulhat…    
Ha kérdéseire szeretne választ kapni…
Ha egyedül él, vagy karanténban van…

Vagy csak úgy...
 
 

Három év múlva 2023 janu-
ár elsején ünnepeljük világhírű 
költőóriásunk, Petőfi Sándor 
születésének 200. évfordulóját. 
Ennek tiszteletére indítottuk el 
újságunkban a kiskőrösi költőket, 
írókat bemutató sorozatunkat. 
Májusi rovatunkban Komlós Kin-
gát ismerhetjük meg.

Nagykőrösön nőttem föl. Agrár-
mérnökként, majd környezetvé-
delmi mérnökként végeztem ta-
nulmányaimat. Már az általános, 
és a középiskolában is imádtam a 
magyar irodalmat. Nem múlt úgy 
el iskolai, vagy városi rendezvény, 
ünnepség, hogy ne szavaltam, 
ne szerepeltem volna. Szavaltam 
forradalomról és háborúról, sze-
relemről és félelemről, örömről 
és bánatról. Részt vettem külön-
féle irodalmi versenyeken. Életem 
későbbi szakaszában az irodalom 
háttérbe szorult, de az iránta érzett 
rajongásom, nem múlt el. Nem-
régiben eljutottam oda, hogy re-
gényeket írjak. Tavaly jelent meg 
az első romantikus regényem: 

„Szerelem Dominikán” címmel. 
A férjem kiskőrösi származású, 
ezért úgy döntöttünk, hogy itt él-
jük a mindennapjainkat. Fiainkkal 
szeretünk kirándulni, igyekszünk 
egészségesen, és környezettudato-
san élni. Szeretek sütni, főzni, amit 
csak lehet, és tudok, itthon elké-
szítek, ezeket az ötleteket szívesen 
osztom meg másokkal. Agyar nevű 
szibériai huskynkkal kölyökkora 
óta a Kiskőrösi Kutyaiskola tagjai 
vagyunk, sokat járunk bemutatók-
ra. Rengeteg könyvünk van, szere-
tek olvasni, és írni, második regé-
nyem, egy romantikus krimi, idén 
januárban jelent meg, „Végzetes 
alku” címmel. Elérhető a Líra, és a 
Libri könyvesboltokban, az online 
web shopokban, és természetesen 
Nálam dedikálva lehet hozzájutni. 
A sorozat következő kötete készü-
lőben.  

Szerelem Dominikán:
Derek Domingó, miután befejezte tanulmányait, Amerikából hazatér szülőföld-
jére, Dominikára. A szigeten megismerkedik a gyönyörű, ám elkényeztetett Aph-
roditével, akivel csakhamar egymásba szeretnek, de boldogságuk nem tart sokáig. 
A férfi anyja is ellenzi a kapcsolatukat, és közbeszól egy tengeri szerencsétlenség 
is, elsüllyed Derek hajója... A viszontagságok után a szerelmesek újra egymásra 
találnának, ha a férfi anyjának ármánykodásai újra nem szakítanák szét őket. 
A múltból előszivárgó titkok kételyeket ébresztenek Aphroditében és a lány két-
ségbeesve elhagyja a szigetet. 
Derek mit sem sejt a történtekről, így szerelme után utazik, ahol kellemetlen 
meglepetésekben lesz része. Vajon kiderül az igazság? Egymáséi lehetnek újra a 
fiatalok titkok és hazugságok nélkül? Vagy el kell fogadniuk, hogy a sors örökre 
szétválasztotta őket? És mi történik, ha egy váratlan fordulat gyökeresen megvál-
toztatja mindannyiuk életét? 

Végzetes alku:
Catherine Campbell nyomozó, a körzeti rendőrfőnök lánya, ám eddig még egyet-
len sikeresen megoldott ügyet sem tudhat a háta mögött. Valami mindig beüt: 
vagy elveszíti a nyomot, vagy rossz embert kap el. Egyszóval nincs szerencséje, 
úgy, ahogy a szerelemben sincs. Egyik este, az egyik legnagyobb helyi maffiózó 
elrabolja, és egy végzetes alkut ajánl neki. Vincent Collins pofátlanul választás 
elé állítja: vagy marad a baleknyomozó, akire nincs miért büszke lennie apunak, 
vagy segít neki elkapni és lecsukatni a rivális drogbárót, így kettő legyet ütnek egy 
csapásra. Ha a lány beleegyezik, sikerül a város egyik legelvetemültebb emberét 
elkapni, megvan a megérdemelt siker, és Vincent útjából is eltűnik a konkurencia.  
Vajon a fiatal nyomozó lány belemegy egy ilyen képtelen, és törvénytelen dologba? 
Van annyira elkeseredett, hogy összeáll egy rosszfiúval? És mi történik akkor, ha ez 
a rosszfiú a szívét és a lelkét is gúzsba köti, miközben meglepő titkok bukkannak 
a felszínre kedvenc bűnözőnkről…

Immár két hónapja bezártságban élünk. Van, aki élvezi; van, aki komoly ne-
hézségeken megy át ez idő alatt. Szakmai kutatások rávilágítottak arra, hogy 
egy-egy karantén után vagy megnő a válások száma, vagy 9 hónap múlva sok 
helyen kopogtat a gólya... Komoly kihívás a karanténélet azok számára is, akik 
kiegyensúlyozott párkapcsolatban és családi életben élik mindennapjaikat, hát 
még azoknak, akik közt alaphelyzetben is rengeteg a feszültség és a súrlódás. 

Az egyéniségünkből adódó különbsé-
gek, a férfi-női működés- és gondol-
kodásbeli eltérések még inkább tetten 
érhetőek, amik komoly konfliktu-
sokhoz vezethetnek. Létbizonytalan-
sággal, egészségügyi félelmekkel, új 
elvárásokkal, új feladatokkal szembe-
sülünk. 
Nincs énidőnk. 
Nem találjuk, mivel kössük le a felsza-
badult időt, hiszen kimenni a lakás-
ból, barátokkal találkozni sem aján-
lott. Felgyülemlett a házimunka. A 
gyerekek vitáznak, vagy épp túlságo-
san csendben vannak…? Vajon készen 
van-e már a lecke? Vagy nekik is kell 
a segítségünk? Az otthonunk majd-
nem minden helyisége olyan, mint a 
csatatér… hiszen mindig mindenki 
otthon van. Ismerős? Harmonikus 
párkapcsolatban is nehéz egyszerre 
e sok régi-új feladattal megküzdeni. 
Viszont ha biztosak lehetünk abban, 
van, aki meghallgat; van, akit érdekel-
nek érzéseink, félelmeink; van, akitől 
fizikai vagy lelki segítséget kérhetünk; 
sokkal könnyebb az élettenger hullá-
main befogni a szelet a vitorlánkba. 
Ám ha nem sikerül békeidőben sem 
egy csapatban játszanunk, akkor az 

összezártság, a sokféle bizonytalanság 
komolyan felerősíti a viharos széllö-
késeket. Ilyenkor még könnyebben 
ejtünk ki bántó, megsemmisítő szava-
kat; felejtünk el véghezvinni szeretetet 
sugárzó tetteket. Ahelyett, hogy di-
csérnénk, bátorítanánk, felemelnénk 
a ránk bízottakat. Hajlamosabbak 
vagyunk a hibákra, a mulasztásokra 
figyelni. Amiből csak egyre több lesz, 
hiszen ha nem erősítjük egymásban a 
jót, akkor társunk (és saját) énképünk 
összeomlik, s még kevésbé leszünk ké-
pesek jól végezni dolgainkat. A vírus 
miatti óvintézkedésekkel járó insta-
bilitás pedig még rátesz minderre egy 
lapáttal.
A magunk erejéből mindig ugyanazo-
kat a tánclépéseket járjuk el, s mindig 
vita, sértődés, harag, kínos csend, stb 
lesz a vége… Ne a megkeseredés, a 
lelki eltávolodás és a válás legyen a 
megoldás. Ha akár a párkapcsolatban, 
akár a családi milliőben olyan teher, 
vagy konfliktushelyzet lép fel, melyet 
nagyon nehéz elhordozni, amire jó 
lenne mihamarabb megoldást találni, 
ne féljünk szakember segítségét kérni. 
A konfliktusok ugyanis feloldhatóak. 
Van mód arra, hogy más szemüvegen 
át tekintsünk a nehézségekre, a családi 
krízisünkre. S ha már más a dioptri-
ánk, új megoldási lépések megvalósí-
tására is képesek leszünk. 
A pár- és családterápia célja, hogy 
ezen mélypontokban is – titoktartás 
mellett – segítse a párokat és  családo-
kat. Terápiás beszélgetésekre – online 
ülések keretében – a vírushelyzet ide-
jén is várok szeretettel mindenkit. 

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta jelölt

A HÁZIORVOSOK ELÉRHETŐSÉGEI

felnőtt háziorvosi ellátás:
dr. Gyetvai Csaba - 78/414-454
dr. Schütz Nikolett - 78/311-476
dr. Radvánszki Éva - 78/411-000
dr. Tüske László - 78/412-249
dr. Dulai Ilona - 78/311-350
dr. Brenner Zsolt - 78/412-236

házi gyermekorvosi ellátás:
dr. Urfi Edit - 78/311-400
dr. Kállay Tamás - 78/311-500
dr. Ginál Judit - 78/414-824

ügyelet: 78/311-260

SZAVALJ A SZOBÁDBÓL!
Avagy versmaraton 2020-ban 

egyáltalán nem szokványos módon
A Magyar Költészet Napját április 11-én, József Attila születésnapján ün-
nepeljük. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, a Kiskőrösi Petőfi Sándor 
Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium tanárai, diákjai, valamint a 
verskedvelő kiskőrösiek 2010 óta egész napos versmondással, felolvasás-
sal tisztelegnek a vers ünnepe előtt a koordinálásban nagy szerepet vállaló 
Boldoczki Sándorné gimnáziumi pedagógus ötletének megvalósításával.

Ebben az évben a megszokottaktól 
eltérően a múzeum munkatársai azt 
kérték, hogy a versmondók virtuá-
lisan vegyenek részt az online térbe 
költözött rendezvényen. Készítsenek 
magukról felvételt Petőfi Sándor, 
József Attila vagy Szabó Lőrinc ver-
sének szavalása közben, töltsék fel 
saját facebook oldalukra, és jelöljék 
meg a Petőfi Szülőház és Emlékmú-
zeumot. A felhívásra 25 versvideó 
érkezett, a résztvevők szebbnél szebb 
szavalatokkal örvendeztették meg a 
hallgatóságot.
Petőfitől a „Nemzeti dal”, „Az Al-
föld”, az „Anyám tyúkja”, a „Füstbe 
ment terv”, az „István öcsémhez” és 
a „Pacsirtaszót hallok megint” című 
költeményeket szavalták a résztve-
vők. Részletek hangzottak el „Az 
apostol”-ból, a „János vitéz”-ből, va-
lamint Petőfinek unokatestvéréhez, 
Orlay Petrics Somához írt leveléből. 
Hallhattuk József Attilától az „Álda-
lak búval, vigalommal”, a „Kertész 

leszek”, valamint „A boldogság nyi-
tott könyv, tessék, olvassák” című al-
kotást. Az idén százhúsz éve született 
Szabó Lőrinc versei közül a „Lóci 
óriás lesz”, az „Ima a gyermekekért”, 
valamint a „Szövetség” című költe-
mény hangzott el.
A legtöbb like-ot Turán Fanni kap-
ta, aki a „Búcsú a színészettől” című 
Petőfi-verset szavalta. (fotó) A győz-
tes a múzeum legújabb kiadványát, 
az „Ihletőnk: Petőfi” című kötetet 
kapta ajándékba. Nagy öröm, hogy 
a feltöltött versvideókat azóta is so-
kan nézik, hallgatják, kedvelik, ami 
visszaigazolás arra, hogy a költészetre 
mindig, minden körülmények kö-
zött szükség van.
A múzeum munkatársai a Ma-
gyar Költészet Napja alkalmából, 
Reményik Sándor: „A sírtól a böl-
csőig” című költeményét juttatták el 
több postaládába, ezzel is a további 
versolvasásra buzdítva a kiskőrösieket.

Filus Erika

lelkidolgaink.hu
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A MEGYÉBEN IS AGRÁRKOORDINÁCIÓS 
MUNKACSOPORT SEGÍTI A GAZDÁKAT

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
(NAK) minden megyében Megyei 
Agrárkoordinációs Munkacsoportot 
hoz létre – a gazdálkodók, az élelmi-
szer-előállítók és – feldolgozók, vala-
mint az őket kiszolgáló beszállítók, 
szolgáltatók és a kereskedelem ope-
ratív együttműködést támogatandó. 
A munkacsoport révén segíteni kí-
vánnak annak biztosításában, hogy 
közel 40 ezer Bács-Kiskun megyei 
tagjának az esetlegesen felmerü-
lő problémáira minél gyorsabban 
megoldások szülessenek mind helyi, 
mind országos szinten. 
A munkacsoport megtárgyalja a ka-
marai tagságtól beérkező észrevétele-
ket, és azokkal kapcsolatban javas-
latokat fogalmaznak meg. Nyomon 
követi a piaci folyamatokat, felméri 
az esetleges beszerzési és értékesítési 
problémákat és lehetőségeket, tájé-
koztatást nyújt azok kapcsán az érin-
tetteknek. 

A munkacsoport a gazdálkodók se-
gítségét kéri az együtt gondolkodás-
ban, annak érdekében, hogy az ágazat 
szereplői talpon tudjanak maradni a 
jelenlegi járványügyi helyzetben is.  
Kérik, hogy a felmerülő problémákat 
juttassák el részükre, valamint ötlete-
iket, megoldási javaslataikat, ameny-
nyiben van, szintén küldjék meg. 
A munkacsoport tevékeny-
ségéről az alábbi weboldalon 
http://agrarkoordinacio.hu/bacs/ kí-
ván majd beszámolni. 
Észrevételeiket a fenti web-
oldalon keresztül, vagy az 
agrarkoordinacio@gmail.com cí-
men küldhetik meg a munkacso-
port részére.
A kamara a tagjai által felé jelzett 
megoldandó problémákat folya-
matosan jelzi az operatív törzs, a 
szakminisztérium valamint a gaz-
daság újraindításáért felelős akció-
csoport felé. 

GYÓGYTESISEKNEK
Tudom, ez a mostani helyzet nagyon nehéz
minden család számára! A meglévő napi
feladatok mellé, jó szívvel ajánlok különböző
tartásjavító, illetve gerinctorna gyakorlatokat!

ESETLEG CSINÁLHATJÁTOK EGYÜTT IS?

Várom ide a jelentkezéseteket!
https://www.facebook.com/groups/640942166689171/

Pásztorné Molnár Judit gyógytestnevelő

Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a szabadtéri
fürdőkre vonatkozó nyitási lehetőség

A FEDETT FÜRDŐKRE NEM VONATKOZIK.

A Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdő 
fürdővendéget határozatlan ideig

továbbra sem fogadhat.

További információ: 06-20/585-5414
Köszönjük megértésüket!

Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdő

FONTOS

KISKŐRÖS 2020. ÉVI HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE
Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi (2020. májustól 
2021. áprilisig) biológiailag lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék 
gyűjtési rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ (zöldjárat naptár)

2020. év 2021. év*

máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan. febr. márc. árp.

18 15 13 10 7 5 2 és 30 28 25 22 22 19
kedd 19 16 14 11 8 6 3 1 és 29 26 23 23 20
szerda 20 17 15 12 9 7 4 2 és 30 27 24 24 21
csütörtök 21 18 16 13 10 8 5 3 és 31 28 25 25 22
péntek 22 19 17 14 11 9 6 4 1 és 29 26 26 23

*2021 jük Önöket.

ÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga fedeles edény) 
Az 2020.12.31.-
szerdai, csütörtöki és pénteki napokon 2021. 01. 01.-
történik.. 

:
Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos 

kartondobozok kupak nélkül. 
- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli , pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, 

gy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak) 

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 

A , az eddig megszokott módon. 

NÉPSZERŰ

FEJTSD MEG, KÜLDD BE, NYERJ!
Petőfi Sándor: „János vitéz” című elbeszélő köl-
teményéről mindenki hallott, mindenki tanult, 
de vajon mindenki emlékszik is rá?  Hogy segít-
sünk feleleveníteni az ismereteket, kortól füg-
getlenül játékos fejtörőt hirdetünk az Olvasók-
nak. Nem kell más a feladvány megfejtéséhez 
csak egy ceruza, egy radír és a történet ismerete. 

Kérdésünk a következő: Minek a birodalma a 
János Vitéz Látogatóközpont?
Ha véletlenül nem birkóznál meg a rejtvény 
valamelyik kérdésével, akkor kövesd facebook 
oldalunkat (János Vitéz Látogatóközpont 
Kiskőrös), ahol az itt feltett kérdések egy részére 
megtalálhatod a választ!

1. „Most eredj Iluskám. Megvan még a nyelved,
 Hogy elpanaszold, ha roszúl bánik veled. – ”  Ki nevelte fel Iluskát?
2. „Én a te nevedet másnak keresztelem,
 Mától fogva neved...”         Milyen nevet adott Jancsinak a francia király?
3. „Tündérországnak egy tó állott közepén,
 János vitéz búsan annak partjára mén,”    Hogy hívták ezt a tavat?
4 „Nem olyan könnyű ám a bejárás oda,
 Őrizi kapuját sok iszonyú csoda..."    Mik őrizték Tündérország második kapuját?
5 „Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok...
 Ha jól megfontoljuk, ez nem tréfadolog;”     Hányan voltak a zsiványok?
6 „Acélok csengése, torkok kurjantása
 Volt a magyaroknál harci jel adása.”    Kikkel küzdött meg a magyar sereg Franciaországban?
7 „Uram ne hagyj el! itt volt ám szörnyű strázsa;
 Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása.”    Mi őrizte Tündérország harmadik kapuját?
8 „Nem mozdult a tenger, de fickándoztanak
 Sima hátán néha apró tarka halak,”    Melyik tengeren kelt át egy óriás segítségével Jancsi?
9 „Jaj neked Iluska, szegény árva kislyány!
 Hátad mögött van már a dühös….;”    Mi volt valójában Iluska mostohája?
10. „Hát még meg a varjúk!... hú, azok voltak ám!
 Látott egyet űlni egyik fa sudarán,”    Minek hitte Jancsi a varjút Óriásországban?
11. „De magyar vagyok, s a magyar lóra termett,
 Magyarnak teremt az isten lovat, nyerget."    Miket rúgott Jancsi paripája?
12. „S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása,
 Örökös hajnalnak játszik pirossága.”    Milyen évszak van mindig Tündérországban?
13. „Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza,
 Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza.”   Mit csinált Iluska a patakparton?
14. „Elpusztulj előlem, többé ne lássalak!"
 Jancsi gazdájából így dőltek a szavak;”    Milyen rúddal szaladt Jancsi után a gazdája?
15. "Amit bátyánk mondott, közös akaratunk,
 Csak ne bánts minket is, jobbágyaid vagyunk!"    Mit adtak az óriások Jancsinak?
16. „Tündérország első kapuját őrzötte
 Félrőfös körmökkel három szilaj...”      Mik őrizték Tündérország első kapuját?

Megfejtés: A János Vitéz Látogatóközpont a ......................................................................... birodalma. 
A megfejtéseket június 10-ig várjuk a janosvitezlk@gmail.com e-mail címre. 
Kérjük a megfejtés beküldésekor mindenki adja meg nevét, életkorát és telefonos elérhetőségét! 
A beküldők között értékes ajándékcsomagot sorsolunk ki. A sorsolás időpontja: június 12. péntek. 
A megfejtéshez jó szórakozást és sok sikert kívánunk!  

1.                    
2.                    
3.                    
4.                    
5.                    
6.                    
7.                    
8.                    
9.                    

10.                    
11.                    
12.                    
13.                    
14.                    
15.                    
16.                    

305 EZER FORINT A RÁSZORULÓKNAK
Feró jótékonysági célra festett

Kunhegyesi Ferenc kiskőrösi roma 
festőművész a Dikh Tv jótékonysági 
akciójához csatlakozott április elején a 
több hónapja tartó járvány miatt nehéz 
életvitelbe került, hátrányos helyzetű 
családok, közösségek megsegítésére. 
A Dikh Tv facebook oldalán licitre bo-
csátotta a felajánlott alkotásokat, Feró 
Madre Luna című, 80 x 60 cm méretű, 
vászonra festett olajfestményének kiki-
áltási ára 60 ezer forint volt. 
Az alkotás az április 30-án lezárult 
licitet követően 250 ezer forintért ta-
lált gazdára az Egyesült Államokban, 
ehhez társult további 55 ezer forint 
felajánlás. Feró ezt az összeget - kö-
szönetet mondva mindazoknak, akik 
támogatták az ötletet – a dr. Ba Mari-
ann elnökletével működő Kiskőrös Vá-
rosért Alapítvány számára ajánlotta fel. 

A kuratórium tagjai azóta már 30 
rászoruló családnak nyújtottak se-
gítséget.

HAGYOMÁNYOK HÁZA ÉPÜL 

A Kossuth és a Damjanich utca sar-
kán a valamikori bölcsődének, majd 
a családsegítő központnak helyet adó 
épületet a Kőröskom Nonprofit Kft. 
szakemberei átalakítják és bővítik, 
melyet követően a jövőben az épü-
letegyüttes új funkciót fog ellátni. 
A mintegy 85 milliós beruházás, az 
úgynevezett CLLD pályázati prog-
ram keretén belül nyert támogatást. 
A CLLD (Community Led Local 
Development) program keretein 
belül olyan közösségi szinten irá-
nyított városi fejlesztések megvaló-
sítására van lehetőség, melyek he-
lyi szükségleteket és lehetőségeket 
feltárva ösztönzik a helyi szereplők 
(önkormányzat, helyi kisebbségi ön-
kormányzatok, egyházak a civil és a 
vállalkozói szféra) együttműködését, 
ezzel is hozzájárulva a helyi társada-
lom megújításához. Az épületben 
mindhárom – szlovák, német, roma 

– nemzetiségi önkormányzat számá-
ra irodát fognak kialakítani. Az ud-
vart részben térburkolat fogja fedni 
és így felújítva kiválóan alkalmas 
lesz nyári táborok lebonyolítására. 
A teljes felújító átalakítás és bővítés 
befejezésének várható időpontja au-
gusztus vége.  
Ugyanebben a pályázati körben nyí-
lik majd lehetőség a Délibáb utcá-
ban egy lakóház átalakítására, amely 
Roma Alkotóház néven közösségi 
alkotóműhelyként fog működni, ez 
szintén a Kőröskom Nonprofit Kft. 
kivitelezésében készül. A Roma Al-
kotóház teret biztosít majd a roma 
származású tehetségek bemutatko-
zásához. Tulajdonképpen egy te-
hetséggondozó központot szeretne 
létrehozni ott a Kiskőrösi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat, ezzel 
is segítve a beilleszkedést a többségi 
társadalomba.

Hulladékudvar – Kiskőrös Izsáki út 1783/2. hrsz.  – Nyitva tartás: CSÜTÖRTÖK: 8.00-12.00
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Kiskőrösi hírek

Kiskőrös város ingyenes havilapja
Megjelenik 5800 példányban Kiskőrösön
www.kiskoros.hu
facebook: Kiskőrös város

Kiadó:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár 
6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4/b
telefon: +36-78/311-955

Főszerkesztő:
Boda Zsuzsa  |  +36-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

Hirdetésfelvétel:
Dúcz Annamária  |  +36-70/617-9945
hirdetes@vira.hu

Nyomdai munkák:
Druk-ker Kft.
6200 Kiskőrös, Csokonai u. 47.
telefon: +36-78/312-517
felelős vezető: Markó János

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

ONLINE VIDEÓKKAL AD 
TANÁCSOT A FRITTISPORT

Március közepén a FrittiSport csapata is határozatlan időre bezárta ajtaját, 
betartva a jogszabályi előírásokat. A bérleteket „befagyasztották” és ha 
újra kinyitnak, mindenki ott folytathatja, ahol most abbahagyta. Az aján-
dékutalványokat is fel lehet majd a későbbiekben is használni. Mint azt 
Frittmann Éva gyógytornász, a FrittiSport tulajdonosa lapunknak elmond-
ta, a nehéz helyzetben edzőikkel facebook oldalukon videókat tesznek köz-
zé, olyan gyakorlatokkal, amiket otthon is el lehet végezni.

Az első videós foglalkozásokat márci-
us vége felé már meg is tartottuk – 
mondta Évi. Korpás Rita spinning 
edző vezetésével megalakult a Kőrö-
si Otthon Tekergők csapata, Sárosi 
Marika pedig cardio és erősítő gya-
korlatokkal várta követőit. Májustól 
60 perces pilates és gerinc tornákat az 
EFI felkérésére végezzük heti két al-
kalommal jómagam, valamint Szabó 
Gabriella. A facebookon a Frittmann 
Egészségcentrum oldalon követő-
ink olyan videókat nézhetnek meg, 
amelyekben konkrét panaszok eny-
hítésére, vagy megoldására találnak 
önállóan is végezhető gyakorlatokat. 
Sokan keresnek telefonon különféle 
problémákkal, mit tegyenek például 
gerinctáji becsípődés, vagy porcko-
rongsérves panaszok esetén? Már 
több sikeres páciensünk is van, akik 
az online videók segítségével szaba-
dultak meg például könyök-, vagy de-
rékfájdalmuktól. Egyre több az érdek-
lődő, hiszen a mozgásszervi panaszok 
sajnos nem várhatnak hónapokig és a 
legtöbb esetben kezelés nélkül nem 
javul a helyzet. Azt is tudni kell, hogy 
a bizonytalanság és a félelemérzés fel-

erősítheti a derékproblémákat. A test 
gyógyítása mellett a lélek erősítésére is 
hangsúlyt fektetünk, ezért hasznos ta-
nácsokat adunk közre, például, hogy 
hogyan tudjuk tudatosan abbahagyni 
az aggódást. Sajnos ebben a koronaví-
rusos helyzetben bőven van miért ag-
gódni, szervezetünkre pedig károsan 
hat a tartós aggódás, félelem, ideges-
kedés. Ezek a lelki „hátterek” fizikai 
megbetegedésekhez vezetnek, például 
megemelkedik a vérnyomás, megvál-
tozik az emésztőrendszer működése, 
izmaink is feszesebbek lesznek, amely 
sok derék-, fej-, nyakfájás okozója le-
het (bővebben az oldalon). 
Frittmann Évi várja a látogató-
kat a Frittmann Egészségcentrum 
facebook oldalon, illetve tele-
fonos megkeresésre is válaszol a 
06-30/333-1977-es telefonszámon.  

MOZGÁSTERÁPIÁVAL, TANÁCSADÁSSAL, 
LÉLEKÁPOLÁSSAL SEGÍT AZ EFI

A kialakult helyzet a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda életében is számos 
változást eredményezett. A személyes jelenlétet igénylő programjainkat 
átmenetileg felfüggesztettük, a tornákat és előadásokat az online térbe he-
lyeztük át. Nap, mint nap azon dolgozunk, hogy minél változatosabb otthoni 
programokat kínáljunk a térségben élőknek. Jelenleg a Kiskőrösi Egészség-
fejlesztési Iroda Facebook oldalán tudjuk leginkább megszólítani a lakosokat. 

Az oldalon belül 4 csoportot hoz-
tunk létre;
• Mozogjunk együtt! – Kiskőrösi EFI
• Táplálkozási tanácsok – Kiskőrösi EFI
• Lelki egészségfejlesztés – Kiskőrösi EFI
• Aktív szabadidő – Kiskőrösi EFI
Ezekben a csoportokban amellett, hogy 
népszerűsítjük az országos megmozdu-
lásokat, a helyi partnereink is rengeteget 
tesznek azért, hogy egészségesek marad-
junk, mind testileg és mentálisan.
A tornák nagyon népszerűnek bizo-
nyultak április során, gyakran 40-50 
fő is részt vett egy-egy élő online órán. 
Májusban az Egészségfejlesztési Iro-
da közreműködésével Tagai Tímea 
gyógytornász heti 3 alkalommal kí-
nál ingyenes lehetőséget a mozgásra; 
gerinctornával, alakformáló órával és 
senior tornával várja a mozogni vá-
gyókat. Továbbá Frittmann Éva és 
Szabó Gabriella is minden héten 
1-1 tornával gazdagítja a programot. 
A tornák közül mindenki megtalálhatja 
a számára leginkább testhezállót. To-
vábbá a helyi partnerek mellett számos 
országos rendezvényre igyekszünk fel-
hívni követőink figyelmét.
Ha valakinek lelki segítségre van 
szüksége és úgy érzi nehezen éli meg 
ezt az időszakot, Török Zsuzsa és 
Mezőfi-Horváth Antónia klinikai 
szakpszichológusokhoz bátran for-
dulhatnak az Egészségfejlesztési Iroda 
megkeresésével. 
Továbbá Sutus Etelka Kiskőrös Város 
Önkormányzatával és az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 
munkatársaival együtt „Nem vagy egye-
dül” csevegő vonalat indított, azzal a 
céllal, hogy az otthonlévő embereknek 
segítségükre legyenek magányukban és 
bizonytalanságukban.  Emellett számos 
ismert pszichológus, mentálhigiénés 
szakember is rengeteg ötletet kínál 
arra, hogy könnyebben megküzdjünk 

a stresszel, a magánnyal vagy éppen az 
összezártság okozta konfliktusokkal. 
A kiegyensúlyozott táplálkozás fontos-
ságáról sem szabad megfeledkeznünk 
ebben az időszakban. Dietetikusunk, 
Szlávik-Kupán Emese hétről-hétre 
izgalmas és változatos videókkal ké-
szül Önöknek. Bármikor tehetnek fel 
kérdéseket és nyugodtan írjanak, hogy 
milyen témáról szeretnének bővebben 
informálódni.
Minden kedves olvasónak szeretettel 
ajánljuk, hogy csatlakozzon a Kiskő-
rösi Egészségfejlesztési Iroda Facebook 
oldalához és a csoportjainkhoz. Ha 
bármilyen kérdés felmerülne, várjuk 
üzeneteiket vagy a 78/415-920-as 
telefonszámon bátran kereshetnek 
bennünket. Bízunk benne, hogy ha-
marosan személyesen is találkozhat-
nak az EFI tevékenységével és minél 
előbb folytathatjuk személyes jelenlétet 
igénylő programjainkat. Jó egészséget 
és kitartást kívánunk!

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

SOLTVADKERTI MŰANYAGÜZEMBE 
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL KOLLÉGÁKAT 
KERESÜNK, EXTRÚDER ÉS KONFEKCIONÁLÓ 

GÉPKEZELŐ MUNKAKÖRBEN.
GYAKORLATI TAPASZTALAT ELŐNYT JELENT!

ÉRDEKLŐDNI: 06-70/604-0041

Vennék vagy Bérelnék újszerű családi házat 
Kiskőrösön. Telefonszám: 20/8058-666
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A „MARADJ OTTHON!” BETARTÁSA 
ÍGY MŰKÖDIK A VASS CSALÁDBAN

Vassné Farkas Incit sokan ismerik a városban. Lelkes amatőr sportoló, 
amikor csak tud, fut, kerékpározik, még úgyis láthattuk, hogy futás köz-
ben maga előtt tolta a babakocsit, de részt vett a Trizoli Jótifuti számos 
megmozdulásán. Most mindezt felfüggesztette. Míg Attila, a férje dolgo-
zik, Inci két lányukkal, a 13 éves Leával és az 5 esztendős Zorával főállású 
„otthonsportoló”. Home office-ban végzi a saját munkáját, segít, ha kell, 
a nagylánynak az iskolai felkészülésben, közben persze a kicsit is le kell 
foglalni, és mindemellett a háziasszonyi teendőket is ellátja. Teljesen meg-
változott a napirendünk, nem egyszerű a logisztika – meséli.

Már két hónapja vagyunk itthon. 
Az első két hét az iskolai távoktatás-
ra való átállás miatt elég nehéz volt. 
Kellett koncentrálni mire megszok-
tuk, hogy melyik tantárgyhoz hol, 
milyen felületen tudunk hozzáférni. 
És még így sem volt egyszerű, hiszen, 
ha csak a Kréta rendszert nézzük, más 
felület jelenik meg a mobiltelefonon, 
mint a számítógépen. Ehhez társul-
tak a Messenger csoportok, emailek, 
az a nehézség, hogy a heti 1 alkalom 
angolon kívül nincs élő videó óra. 
Kapják a feladatokat, mindenféle kis 
videókat kell megnézniük, sokszor a 
tanárok által készített vázlatot má-
solják a füzetbe, de előfordul, hogy 
önállóan dolgozzák fel az anyagot… 
szóval én az első két hetet „túlélőtá-
bornak” nevezném.

 � Hogyan zajlik egy napotok?
A reggeli ébredés időpontja nem 
változott, ugyanúgy kelünk, mint 
amikor suliba, óvodába jártak. Én 
egy órával hamarabb felkelek, mint 
a gyerekek, legkésőbb fél 7-kor már 
fenn vagyok. Ilyenkor jut egy kis idő 
magamra, olvasásra, majd amikor a 
gyerekek is elkészültek Leával hozzá-
kezdünk a tanuláshoz. Ez eleinte az 
egész délelőttöt kitöltötte számomra 
is, ma már szinte teljesen önálló a ta-
nulásban. Persze az elvégzett munká-
ját leellenőrzöm, ha valamit nem ért, 
leülünk, és újra nekiveselkedünk. Az 
én munkám időrendje változó, a 
munkatársaimmal internetes közös 
meetingek keretén belül beszéljük 
meg a feladatokat, így tartják szá-
munkra a képzéseket is. Sales mene-
dzserként, a partnerekkel, cégekkel 
telefonos összeköttetésben vagyok. A 
nap végén, a feladatok végeztével vi-
szont sokkal több idő marad a közös 
játékra, társasozásra, mint korábban. 

 � Mit csinál a kisebbik lányotok?
Abban a szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy a cégem biztosít szá-
momra egy laptopot, és míg a nagy-
lányom az otthoni számítógépet 
használja, én is tudok dolgozni. 
Azt pedig mindketten megértették, 
hogy csendnek kell lenni, ha anya 

tárgyalást folytat, vagy éppen egy cé-
ges megbeszélésen vesz részt. A kicsi 
rengeteget rajzol, de be kell valljam, 
sajnos most többet néz mesét, de az 
online angol foglalkozásai megma-
radtak, az is „leköti”. A Thököly úti 
oviba jár, az óvónők is tartják velük a 
kapcsolatot, a csoportjuk facebookos 
elérhetőségén keresztül. Visszanéz-
hető, mintegy 20 perces kis foglal-
koztató „adásokba” kapcsolódhat be, 
ahol feladatokat is kap, de mesélnek 
is az óvó nénik.   

 � Az ebédet hogyan oldod meg?
Én főzök. Egyszer fordult elő, hogy 
annyira elborítottak a feladatok, 
hogy rendeltünk. Többnyire valami 
„egytálételt” készítek, ami mellett 
nem kell ott állni órákig. A leves 
elmaradhat, de a sütőbe beteszem a 
húst, készítek mellé valami könnyű 
köretet és már kész is. 

 � A bevásárlás „rendje” is változott?
Attila dolgozik, így ő a „beszerzés-
felelős”, de van, hogy én is kimoz-
dulok, és a nagybevásárlásokat elin-
tézem. Nyilván eddig mindennapos 
boltba járók voltunk, ami most meg-
változott és heti egy alkalomra szű-
kítettük a bevásárlást. Koncentrál-
tabban, tudatosabban járunk boltba, 
bevásárló listával.

 � Hogyan sportolsz most?
Nem megyek ki futni, max körözök 
az udvaron. Abban is szerencsések 
vagyunk, hogy családi házban élünk 
és jó az idő. Egy többgyermekes, 
társasházban élő családban nyilván 
sokkal nehezebb megoldani a napi 
levegőzést, mozgást. Mindkét gyer-
mekünk hozzá volt szokva a rend-
szeres sportoláshoz, a nagyobbik 
lányunk kézilabdázik és focizik is, 
így naponta volt valamilyen edzése. 
Most heti 4-5 nap közel egy órás 
erősítő gyakorlatokat végzek, vagy 
jógázok, ebbe a lányok is gyakran 
bekapcsolódnak. A gyakorlatok után 
jöhet a trambulin, a bicaj, a hinta, 
a kosárlabdapalánk… A gyerekek 
feltalálják magukat. Nemrégiben el-
kezdtünk ugrálókötelezni, amit ket-
ten pörgetünk a harmadiknak. Ezt 

nagyon élvezik. Ja, és persze besegí-
tenek a házimunkába is, ez is egyfajta 
mozgásterápia. Abszolút betartva a 
„Maradj otthon!” elvét, a sportolást 
is megoldottuk otthon. Ha majd ki 
lehet egy kicsit mozdulni, elővesszük 
a bicajokat és apával együtt elme-
gyünk egyet tekerni, sőt, jöhetnek 
újra a hosszabb futások is.  
A legnehezebb a lakhelyelhagyási 
tilalom idején, hogy a barátokkal, 

óvodás- és iskolatársakkal, valamint 
a nagyszülőkkel nem találkozhat-
nak. A videochat jó megoldás, de 
nem helyettesíti a személyes kon-
taktust. Remélem, nemsokára eljön 
megint az az idő, hogy odabújhatnak 
a mamáékhoz, személyesen találkoz-
hatnak barátaikkal. Addig ránk, szü-
lőkre hárul a felelősség, hogy pánik-
helyzet előidézése nélkül átsegítsük 
őket ezeken a nehéz hónapokon. 

ÁDÁM KÉSZÜL A BAJNOKSÁGRA
A tavaly a Magyar Bajnokság 
Supersport 300-as kategóriájában 
többször dobogóra álló Kakuszi 
Ádám számára a tanulás az első 
jelenleg – a járvány miatt online 
oktatás keretein belül végzi a ta-
nulmányait –, ugyanakkor egyre 
több időt fordít az edzésekre is, 
hiszen nem tudni, mikor indul az 
idény. Jelenleg az erőnléti edzése-
ken kívül motorozik, kerékpáro-
zik és fut. A tervek szerint a tavalyi 
motorjával indul majd a Magyar 
Bajnokságon, illetve az Alpok-Ad-
ria sorozatban.

„Nagyon fontos, hogy a tanulás mel-
lett az edzésekre is odafigyeljek. A ma-
gyar bajnoki futamokon mindenkép-
pen indulnék, de úgy tervezzük, hogy 
az Alpok-Adria sorozatban is rajthoz 
állhatok a Supersport 300-ban. Azon-
ban a helyzet bizonytalan, mivel itt is 
eltörölték már az első két fordulót. 
Ugyanakkor egy teljes dizájnváltáson 
esett át a motorom, hiszen idén a zöld 
és a piros szín dominál rajta. A Ka-
wasaki készen áll már az idényre, én 
pedig bízom abban, hogy nyáron már 
végre beindulnak a versenyek is”
(fotó és szöveg: sportmotor.hu)
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FOLYTATÓDIK 
 SPORTTELEP FELÚJÍTÁSA

A Kiskőrösi Városi Sporttelepet kezelő, Dulai János elnökletével működő 
Kiskőrösi Labdarúgó Club 2015-ben állította fel fel az új vezetést, ekkor 
kezdődött el egy hosszú távú és átfogó fejlesztési program. Az ehhez 
szükséges anyagi fedezetet TAO pályázati forrásokból, a helyi vállalkozók 
által adományozott támogatásokból, valamint önkormányzati önerő bizto-
sításával teremtették elő – tudtuk meg Somlyai Pétertől, a klub elnökségi 
tagjától. 

Somlyai Péter: A Kiskőrösi Városi 
Sporttelep több pályázatnak kö-
szönhetően modernizálódik. Átala-
kítottuk és felújítottuk az épületet, 
készült egy 20 x 40 méteres műfüves 
labdarúgó pálya, az edzőpálya vil-
lanyvilágítást kapott. A centerpálya 
teljes körű felújítása is megtörtént. 
A sporteszközök körét is jelentősen 
bővítettük. Egy másik TAO pályá-
zatnak köszönhetően a játékosok 
mezét is lecseréltük. Épült még egy 
műfüves pálya világítással, megol-
dottuk a csapadékvíz- elvezetést, 
befejeztük a területrendezést, a 
térkőborítást. Most megtörténik a 
főpálya teljes felújítása, kiépítjük a 
locsolórendszert, idáig itt egy nagy-
teljesítményű öntöző dob üzemelt. 
A lelátó mögötti füves-lankás terü-
let szélességét csökkentve egy újabb 
nagy, 60 x 40 méteres pályát tudunk 
kialakítani. Marad hely még több 20 
x 40 méteres játékterű kispályához 
is. Kiépítjük itt is a pályák öntöző-
berendezéseit, valamint modernizál-
juk a betonlelátót. A tereprendezés 
során az öreg, balesetveszélyes fákat 
kivágtuk. A lelátón a már meglévő 
betonalapra 700 műanyag széket 
szerelünk, a lelátó középső részén, 
mintegy 400 fős ülőhely felett pedig 
elhelyezünk a nézőknek egy árnyé-
koló – eső elleni védelmet nyújtó 
könnyűszerkezetes vázra helyezhető 
ponyvatetőt. Lesznek mobil lelátók 
is a lőtér előtti pályáknál és a kispa-
doknál. A Május 1. utca és a lőtér 

felé labdafogó hálókat helyezünk el. 
Szeretnénk a régi, balesetveszélyes 
korlátokat élősövénnyel kiváltani, a 
centerpálya körül pedig járdát épí-
tenénk. Terveink között szerepel, 
hogy a jelenlegi salakos futópályát 
megszüntetjük és rekortán borítással 
egy háromsávos futópályát alakítunk 
ki. Ugyancsak pályázunk további 
eszközbeszerzésre és szeretnénk egy 
kisbuszt is vásárolni. Mindemellett 
az utánpótlásnevelésre is nagy hang-
súlyt fektetünk, hiszen a Kiskőrösi 
Labdarúgó Klubnak közel 250 iga-
zolt játékosa van az U7-es korosz-
tálytól a seniorig. Az elmúlt bajnoki 
szezonokban a különböző korosztá-
lyokban - U7, U9, U11, U13, U14 
fiú, U15 lány, U16 fiú, U19 fiú, 
Megyei 1 férfi, Megyei 1 női, Megye 
3 férfi indítottunk csapatokat és ér-
tünk el szép eredményeket. 
A Városi Sporttelep felújítása nem 
öncélú a Kiskőrösi Labdarúgó 
Club részéről. A fejlesztést a város-
nak is végezzük, hiszen itt teret kap 
mindenki a sportolásra 21. száza-
di körülmények között. A terület a 
városé, mi pedig fejlesztjük és kar-
bantartjuk a sportszeretők örömére. 
Amióta pedig kihirdették a járvány 
miatti veszélyhelyzetet, a sporttelep 
hasznossága és létjogosultsága még 
inkább felértékelődött. Nagyon sok 
a magányos futó, a családok is sza-
badon sportolhatnak a sporttelepen, 
nem veszélyeztetve egymás, hiszen a 
hatalmas területen mindenki elfér. 

A Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége 
a koronavírus-járvány miatt döntött a 
2019/2020-as idény valamennyi, az MKSZ 
és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt 
bajnokság és kupasorozat sorsáról. 

A döntés értelmében a felfüggesztett idény 
kapcsán helyezéseket nem állapított meg
a szövetség.

Mindez azt jelenti, hogy sem a bajnokságoknak, sem a Magyar 
Kupának, sem a Liga Kupának nincsenek győztesei és helyezettjei a 
2019/2020-as idényben, így nincsenek kieső és feljutó csapatok sem, 
az európai kupaindulásra pedig azok a klubok jogosultak, amelyek azt 
a 2018-19-es bajnoki helyezéseikkel kivívták.


