
IV. évfolyam 10. szám  •  2019. október  •  Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapja

ülő sor: Domonyi lászló polgármester, BolDoczki sánDorné,
Harangozóné BalogH zsóka, poHankovics anDrás alpolgármester
mögöttük állnak: HirscH imre, HorvátH BorBála, markó Ferenc, Dénes istván, szeDmák tamás
Hátsó sor: aszóDi János, aszóDi pál, HorvátH János, FoDor tamás, szlovák pál, gmoser anDrás,
petHő attila, nikléczi gáBor

Leköszöntek a képviselők
és a bizottsági külsős tagok
az önkormányzati választás előtt



2 3

2019. október2019. október visszatekintő

2

napjaink

Leköszöntek a képviseLők és a bizottsági küLsős tagok a váLasztás eLőtt
Domonyi László polgármester: egy célunk volt, a város érdekeit szolgálni

Utolsó ülését tartotta ebben a „felállásban” és ebben a választási ciklus-
ban a képviselő-testület szeptember 18-án. a napirendi pontok tárgyalá-
sa után Domonyi László polgármester megköszönte a képviselő-testület 
és a külsős bizottsági tagok elmúlt ötéves munkáját. egészségügyi és 
szociálpolitikai bizottság: Aszódi Pál képviselő-elnök, Horváth Borbála 
képviselő-bizottsági tag, Aszódi János – külsős bizottsági tag. Művelő-
dési, közoktatási és sport bizottság: Szedmák Tamás – képviselő-elnök, 
Harangozóné Balogh Zsóka képviselő-bizottsági tag, Boldoczki Sándorné 
– külsős bizottsági tag. költségfejlesztési városfejlesztési és Mezőgaz-
dasági bizottság: Pethő Attila képviselő-elnök, Gmoser András képviselő-
bizottsági tag, Szlovák Pál – külsős bizottsági tag. pénzügyi bizottság: 
Nikléczi Gábor képviselő-elnök, Markó Ferenc képviselő-bizottsági tag, 
Fodor Tamás – külsős bizottsági tag. ügyrendi és összeférhetetlenségi 
bizottság: Horváth János képviselő-elnök, Hirsch Imre képviselő-bizottsá-
gi tag, Dénes István – külsős bizottsági tag. a polgármester köszönetet 
mondott Pohankovics András alpolgármesternek, aki választókerületi kép-
viselő is, dr. Turán Csaba jegyzőnek, dr. Nagy Gabriella aljegyzőnek, vala-
mint az intézményvezetőknek, a polgármesteri hivatal dolgozóinak is, akik 
munkájukkal segítették a városvezetés fenntartó, fejlesztő tevékenységét.

Nagyon jó volt ezzel a képviselő-
testülettel együttdolgozni, számos 
munkát végeztünk, kimagaslóan sok 
döntést, határozatot hoztunk váro-
sunk fejlődése érdekében – elemezte 
az elmúlt ötéves ciklust a város első 
embere. Kiemelte a tavalyi év fon-
tosságát, amikor Kiskőrös újratele-
pítésének jegyében egy éven keresz-
tül az intézményekkel, egyházakkal, 
civil szerveződésekkel összefogva 
tisztességgel helytálltak a szervezők 
a „Kiskőrös 300 Emlékév” program-
jainak, megemlékezéseinek lebonyo-
lításában. Kitért a főbb beruházások, 
döntések fontosságára, hangsúlyozta, 

hogy a döntéseket mindig átgondol-
tan, megfontoltan, felelősséggel hoz-
ták. Előfordult, hogy többtíz, vagy 
többszáz milliós beruházások megva-
lósítása mellett tették le a voksukat.

Domonyi László: „Minden dönté-
sünket városunk fejlődése érdeké-
ben hoztuk meg. Azért, hogy az itt 
élők jobban érezzék magukat a tele-
pülésen. A város fejlődését szolgáló 
döntéseinkkel képviseltük azokat az 
embereket, akik bíznak bennünk. 
A képviselői munkához talán a leg-
fontosabb az alázat, ami a tisztes-
séggel hozott döntésekhez elenged-
hetetlen, így őrizzük meg a lakosság 
bizalmát, amit a legutolsó önkor-
mányzati választáson megszavaztak 
nekünk.”
A polgármester hangsúlyozta, hogy 
munkájában sok segítséget kapott a 
képviselő-testület tagjain kívül, a pol-
gármesteri hivatal dolgozói apparátu-
sától, a város intézményvezetőitől és 
az intézményekben dolgozó, közel 
180 munkatárstól is, akiknek ezúton 
is köszönetet mondott, hiszen mint 
mondta: városunkat fémjelzi intéz-
ményeink jó működése is.
Domonyi László: „Nekünk a legfon-
tosabb csakis Kiskőrös városa lehet, 
azok az emberek, akik velünk együtt 
élnek, és ezzel a szellemiséggel, gon-

dolatvilággal kell, hogy folytassuk ezt 
a tevékenységet a következő testület-
ben is, befejezve azt a sok-sok mun-
kát, amit együtt elkezdtünk.”
A polgármester kiemelte, hogy váro-
sunk csak akkor tud előrehaladni, ha 
békességben, egységben, türelemmel 
és tisztességgel dolgoznak képvise-
lői, ahogy ezt tették eddig is. Mint 
mondta, 2006 óta a mindenkori kép-
viselő-testületnek a legnagyobb ereje 
és településünk sikeres fejlődése ab-
ban rejlett, hogy döntéseiket nem be-
folyásolták a pártpolitikai szempon-
tok, a legerősebb kapcsuk az volt és 
mindenkit egy cél vezérelt, ez pedig 
nem más, mint a város érdekeinek 
szolgálata. Ez Kiskőrös és a jelenlegi 
városvezetés legerősebb köteléke.
Zárszóként Domonyi László kü-
lön is megköszönte Harangozóné 
Balogh Zsóka képviselő asszony és 
Aszódi Pál képviselő munkáját, akik 
a becsülettel ellátott öt esztendős 
munkájuk után az októberi önkor-
mányzati képviselő választáson már 
nem indulnak újra a választókerületi 
mandátumért.        

a helyi önkormányzati képviselők 
és a polgármester, valamint a nem-
zetiségi önkormányzati képviselők 

választásának napja:

2019. október 13.
A szavazás

6:00 órától 19:00 óráig tart.

Részletes tájékoztatás:
helyi választási iroda,

vagy www.valasztas.hu
kiskőrösi Helyi választási iroda
tel.: +36-78/513-120/235 mellék

+36-78/513-120/237 mellék
valasztasi.iroda@korosnet.hu

vezetője:
dr. Turán Csaba jegyző

vezető általános helyettes:
Fődi János

a Megkezdett projekteket foLytatni keLL!
Több sürgős teendő van és tervek a további városfejlesztésre

Domonyi László polgármester immár 2006 óta áll a városvezetés élén, de 
1994 óta külsős bizottsági tagként, 1998-tól pedig képviselőként és alpol-
gármesterként már segítette a városi menedzsment munkáját. Így több 
választási cikluson át lehetett részese kiskőrös fejlődésének. Mondhat-
nánk úgy is, hogy „nagyon is otthon van” az érdekünket szolgáló projektek 
megvalósításában, melyben nagy segítsége a mindenkori képviselő-testü-
let. Most egy újabb kihívás előtt állnak településünk lakói, október 13-án 
választunk, hogy a következő ötéves ciklusban kiknek szavazunk bizalmat, 
kik fogják képviselni választókerületeinket a helyettünk, de az értünk meg-
hozott döntésekben. 

 � Milyen megkezdett projektek-
ről van szó?
A küzdősportok házának és a Petőfi 
szülőháznak az energetikai beruhá-
zása befejezésével mondhatjuk, hogy 
középületeink olcsó működtetésének 
elképzelése teljes mértékben megva-
lósul – sorolja az elmúlt öt év ered-
ményeit a polgármester. Új óvodánk 
építése is az utolsó engedélyek meg-
szerzése előtt áll és a kivitelező hete-
ken belül elkezdheti a munkát. Ez a 
modern, már nagyon szükséges óvo-
da - melynek tervezési szakaszában a 
szakmai szemmel való áttekintésben 
óriási és köszönetre méltó munkát 
végzett Répásiné Lovász Márta volt 
óvodaigazgató Major Attila tervező-
vel – hosszú távon fogja kiszolgálni 
városunkat. A kiskőrösiek számára 
ugyancsak nagyon fontos az új piac-
csarnok megépítése. Október elejére 
már a tervek engedélyeztetése meg-
történik és az év végére bízom ben-
ne, hogy a kivitelezési közbeszerzés 
is lezárul. Tehát a piaccsarnoknak az 
átalakítása a következő év legelejétől 
elindul és valószínűleg nyárra befeje-
ződnek a munkálatok. 
A város biztonságát szolgálja a bel-
vízelvezető rendszer fejlesztése, en-
nek köszönhetően épül majd meg 
a víztározónk. A TOP pályázaton 
belül „extra prémiumként” nagy le-
hetőséget kaptunk egy újabb, 8 ki-
lométer hosszú kerékpárút építésére, 
amely a tabdi leágazásig fog tartani. 
Az eddigi pályázati kiírásokba ez a 
projekt nem illett bele. Közel nyolc-
van területtulajdonossal kellett meg-
egyeznünk, úgyhogy jogilag nem 
volt egyszerű procedúra. Jelenleg az 
engedélyeztetési szakaszban van a 
terv. Várhatóan március végén, áp-
rilis elején lesz közbeszerzési ered-
mény, és ezt követően kezdődhet az 
építkezés, amely az elképzelések sze-
rint év végére fog befejeződni. 
Egy év várakozás után nyert a „szé-
les út” aszfaltozására benyújtott pá-
lyázatunk. Ebben a projektben is a 
tervezési időszakban vagyunk. Itt 

változtattunk az eredeti elképzelé-
sen. A Szűcsiből jövő keresztútig tar-
tó, mintegy két kilométeres szakasz 
megépítése helyett az utat a Madách 
utca felé „befordítottuk”, így össze-
kötöttük a városból kivezető utat 
az Izsáki úttal. A projekt fennmara-
dó részéből a Seregélyesi utat pedig 
tovább aszfaltozzuk a „Rácz” útig, 
amely homokos, a nagy esőzések 
idején mélyvizes rész. Reméljük ez-
zel sikerül javítanunk az ott lakók 
életminőségén. Nagy ütemben halad 
az akasztói bevezető út mellett az új 
tűzoltó laktanya építése is. Mindeze-
ket a projekteket a mostani képvise-
lő-testület kezdte el. 

 � További elképzelések is körvo-
nalazódtak?
A 2020-as 2027-es uniós ciklus a 
digitalizációról és a digitális fejlesz-
tésekről fog szólni. Nyugodtan ki-
jelenthetem, hogy Kiskőrös ebben 
élenjár. Bízom benne, hogy a már 
eddig is befektetett sok munkával, 
kimagasló eredményt tudunk felmu-
tatni ezen a téren is. Az „Okos-város” 
Smart Sity projekten belül többek 
között kiépíthetjük az intelligens 
közvilágítási rendszert, a városlakók 
nyugalmát szolgáló biztonsági rend-
szert, vagy akár egy mezőgazdasági 
információs rendszert… 

 � Fürdőfejlesztést is terveznek?
Mindenféleképpen. Az embereknek 
egyre nagyobb az igényük a kiskő-
rösi fürdőre, nem csak az itt élők, 
de vendégeink is szeretik a fürdőn-
ket. Szóba került családbarát stran-
dunk bővítése és modernizálása is, 
és fontos, hogy az egyre népszerűbb 

vízisportok kiszolgálására még egy, 
legalább vízilabda-pálya méretű 
úszómedencével rendelkezzünk. Sok 
mindent meg tudunk önerőből va-
lósítani, de a nagy volumenű fejlesz-
tésekre nincs pénzünk. Igaz, hogy az 
öt kiemelt, nagy turisztikai térségben 
mi nem vagyunk benne, de számí-
tunk Font Sándor országgyűlési 
képviselőnk hathatós támogatására 
és a politikai lobbira. 

 � Mi lenne még sürgős teendő?
Látjuk, hogy a belterületi útháló-
zatunk nagyon romlik, tovább sze-
retnénk építeni a járdákat, amelyek 
közül a közmunkaprogramban már 
sokat felújítottunk. Készen vannak 
a tanulmánytervek a bölcsőde 12-14 
fővel való fejlesztésére is. Sok munka 
vár a következő testületre, de fontos, 
hogy zökkenőmentesen haladjunk 
előre.

 � Intézményi szinten is bővítenek?
A Bem iskola, valamint az evan-
gélikus iskola is tervez bővítést és 
megépül a Wattay új tornacsarnoka, 
amely nagy segítség lesz a sportkö-
rök működtetésében. TAO támo-
gatással fejlődik a KLC kezelésében 
lévő sporttelep, amelyhez az önkor-
mányzat a 30 százalék önerőt biz-
tosítja. A Nemzeti Együttműködési 
Alap pedig továbbra is lehetőséget 
biztosít civil szervezeteinknek prog-

ramjaik támogatására. Öröm, hogy 
városunkban sok a nyertes pályázat, 
amely szintén önkormányzatunkat 
segíti, hiszen az általuk szervezett 
programokkal színesítik rendezvé-
nyeinket.  
A költségvetési kiadás közel hat mil-
liárd forint évente. Fontos, hogy a 
vállalkozásaink stabilitása megma-
radjon, így nem csökken az iparűzési 
adóbevétel és tervezett beruházásain-
kat el tudjuk végezni. Vállalkozóink 
önerőből és pályázati segítséggel is 
fejlesztenek, így remélem, hogy az 
időnkénti globális gazdasági vál-
ságok „nem gyűrűznek be” váro-
sunkba. Jelen pillanatban egyelőre 
a munkaerőhiány még kismértékű 
gátja a fejlődésnek, de pályázati tá-
mogatással a munkaügyi központ, 
valamint középiskoláink partnersé-
gével tudjuk a vállalkozóinkat segí-
teni a munkaerő átképzésében.
A „Kiskőrös 300 Emlékév” elmúltá-
val minden visszaáll a rendes kerék-
vágásba, rendezvényeink szervezését, 
lebonyolítását Schäffer Tamás ügy-
vezető koordinálásával a Kőrösszolg 
Nonprofit Kft. fogja össze, amely a 
város folyamatos üzemeltetéséhez és 
működéséhez nagy segítséget jelent, 
mint leggazdaságosabb megoldás. 
Az biztos, hogy ha összeáll az új 
képviselő-testület, a megkezdett 
rendkívül fontos beruházásokat, 
projekteket folytatni kell, és az elkö-
vetkezendő önkormányzati ciklus-
ban is Kiskőrös érdekeit szem előtt 
tartva össze kell fogni a kormány-
párti és az ellenzéki képviselőknek, 
hogy továbbra is mi legyünk Bács-
Kiskun megye második legintenzí-
vebben fejlődő települése a megye-
székhely után- nyilatkozta a város 
első embere.

2



4 5

2019. október2019. október

44

a HagyoMányokat Meg keLL tartani!
Idén sem maradt a tőkéken a termés a körforgalomban

különleges nap volt a városvezetés számára szeptember 18-a, szerda, 
hiszen mindamellett, hogy utoljára üléseztek együtt a városháza díszter-
mében, azt követően utoljára szüreteltek a körforgalomnál a város „sző-
lőültetvényén”. Hagyomány ugyanis kiskőrösön, hogy az évekkel ezelőtt 
Somogyi Zoltán gazdaköri tag által ausztriából hozott, a betegségekkel 
szemben igen ellenálló szőlővesszőkkel telepített területen, a képviselő-
testület tagjai és a „külsős” bizottsági tagok együtt szedik le a termést, 
ezzel is jelképezve az összefogást, és azt, hogy „kiskőrös a szőlő és a bor 
városa”.

Domonyi László polgármester: 
Régen, a hagyományos kézi szüret 
idején a család és a barátok együtt 
szabadították meg a szőlőtőkéket a 
beérett fürtöktől. Emlékszem, még 
az én gyermekkoromban is egymás-
nak mentek segíteni a rokonok és az 
ismerősök, közben jókat beszélget-
tek, felidézték a közös emlékeket, a 
„szüreti zárón” pedig még mulatoz-
tak is. Ma már a régi elaprózódott 
családi birtokok nagy részét felvál-
totta a korszerű nagyüzemi gazdál-
kodás, ahol gépekkel szüretelnek. 
Jelentős mértékben fejlődött az ipari 
szféra is, ahová a munkaerő átván-
dorolt, így a szőlőszüretelő kombáj-
nok végzik el a termésbetakarítást. 

Ilyen felvásárlási árak mellett a gépi 
szüret gazdaságosabb és minősége 
sem marad el a hagyományos kézi 
szürettől. A szőlő- és gyümölcsága-
zat napjainkban gondokkal küzd. 
Az idei évben virágzáskor úgy tűnt, 
hogy rekordtermésre számíthatunk, 
mindemellett a borászok jelezték, 
hogy a tartályok tele vannak eladat-
lan borral. Ezt az áldatlan állapotot 
próbálta Magyarország Kormánya 
megoldani az úgynevezett „zöld-
szürettel” amely vegyes érzelmeket 
váltott ki a szőlőtermesztőkben, hi-
szen addigi munkájuk gyümölcsét 
kellett szó szerint a földre szüretelni. 
Azt kell mondanunk azonban, hogy 
azok jártak jól, akik elfogadták a 

Kormánytól ezt a lehetőséget, mi-
vel a virágzástól kezdődő időjárási 
viszontagságok – rossz virágkötődés, 
aszálykár – alaposan megtizedel-
ték a termést és a felvásárlási árak 
nem igazodtak ehhez. Lényegesen 
több bevételhez jutnak így október 
végéig, mintha szüreteltek volna. 
Borászataink is érzik az alacsony 
termésmennyiség előremutató kö-
vetkezményeit. Bízom abban, hogy 
ez kihat a szőlőfelvásárlási árakra is, 
mielőtt a gazdák kivágnák ültetvé-
nyeiken a szőlőtőkéket.
A körforgalomnál lévő kicsi szőlő-
terület és a hagyományos „testületi 
szüret” fontos üzenetet közvetít az 
itt élőknek és a hozzánk látoga-
tóknak is: A kiskőrösi városvezetés 
számára a szőlő nagyon fontos! Szív-
ügyük a hagyományok fenntartása, 
az, hogy a városban a szőlőtermesz-
tést, a szőlő-és borágazatot – aminek 
köszönheti a település a kiemelke-
dését – mindenféleképpen meg kell 
tartani, tovább kell vinni, a jövő ge-
nerációjának üzenve, hogy csak így 
tovább! 

HORVÁTH KORNÉL

SIPEKI ZOLTÁN

LATTMANN BÉLA

GÁTOS IVÁN

GYENGE LAJOS

CSÁNYI ISTVÁN

ÓVÁRI ÉVA

KABELÁCS RITA

PÉTER BARBARA

ZORÁN

www.facebok.com/zoran.hu
www.zoran.hu

vidék plakát B2.indd   2 //190703   13:37

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: kiskorosturizmus.hu/jegy

DECEMBER 15. KISKŐRÖS
VÁROSI SPORTCSARNOK

JEGYEK VÁLTHATÓK:
 a Petőfi Sándor Művelődési Központban és a János Vitéz Látogató Központban.
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Huszonkét Lakásos Lakóparkot 
avattak kiskőrösön

az utóbbi években rendkívüli módon megindult a lakásépítés üteme kis-
kőrösön. az egyik legszembetűnőbb építési hullám a kossuth Lajos utca 
végén és a Hunyadi utcában látható, ahol több mint egy tucat többlakásos 
társasház épült meg az utóbbi 5 évben, új arculatot adva a városrésznek. 
a Hajnal-otthon kft. több korszerű társasházat épített fel és adott át tulaj-
donosaiknak ezen a területen.

Szeptember 27-én átadták a cég 
eddigi legnagyobb, 22 lakásos lakó-
parkját.
A beruházó cég vezetője, Hajnal 
László meghívására az eseményen 
az új lakók és városvezetők mellett 
jelen voltak a kivitelező, valamint az 
építőanyag beszállító cégek vezetői, 
képviselői is.
Elsőként Szedmák Tamás, a kerület 
önkormányzati képviselője szólalt 
fel és köszönte meg a kivitelezők-
nek, hogy munkájukkal látványosan 
megújult a városrész. Mint mondta, 
öröm látni, hogy az öreg házak he-
lyére új, korszerű épületek kerülnek, 
ahová már a fiatalok is szívesen visz-
szaköltöznek.
Domonyi László polgármester 
megköszönte, hogy az állam adta 
lehetőségeket jól kihasználva Kiskő-
rös fejődése látványosan fokozódik, 
melyhez a magánvállalkozók jelen-
tősen hozzájárulnak. A város egyre 
vonzóbb lehet így a fiatalok, a mun-

kát és az otthont keresők részére, 
amely hosszú távon a város gyarapo-
dását segíti elő.
Font Sándor országgyűlési képviselő 
(bal kis kép) emlékeztette a jelenlé-
vőket arra, hogy a jelenlegi országos 
építési hangulat nagyban köszönhe-
tő Magyarország Kormánya építést 
ösztönző adópolitikájának, valamint 
a családpolitikai intézkedéseknek is, 
amelyek a fiatalok lakáshoz jutását 
segítik elő. Ezeknek a programoknak 
a sikerességét mutatja a most átadott 
lakópark is.
Hajnal László, a Hajnal-Otthon Kft. 
vezetője, bemutatta a cég történetét. 
Hangsúlyozta, hogy elég nagy lett 
már a cég ahhoz, hogy belevágja-
nak egy 1800 négyzetméteres épület 
megépítésébe. Köszönetet mondott 
a helyi és térségi kivitelező vállalko-
zásoknak, valamint a munkásoknak, 
akik a téli hidegben és a nyári, ese-
tenként tartós, 35 fokos melegben 
is végezték munkájukat. Kiemelte, 

hogy volt olyan nap, amikor egy-
szerre 40 munkás is dolgozott egy 
időben. 
Ezt követően Endrődi Ferenc, az 
építőanyagot szállító Akker-Plus 
Kft. vezetője (középső kis kép, mel-
lette jobbról a cég képviseletében 
Pohankovics András alpolgármes-
ter) köszöntötte a jelenlévőket és 
örömét fejezte ki, hogy hatalmas a 
fellendülő építési és a lakásvásárlási 
kedv ma Magyarországon, amelynek 

köszönhetően a minőségi építőanyag 
gyorsan beépítésre kerülhet az épít-
kezéseken.
A beszédek után Domonyi László 
polgármester, Hajnal László cég-
vezető és Szedmák Tamás a körzet 
önkormányzati képviselője átvágták 
a nemzeti színű szalagot (jobb felső 
nagy kép) ezzel jelképesen átadták 
az épületet, majd bemutattak né-
hány már elkészült lakást a vendé-
geknek.

16 MiLLió forintbóL újÍtották feL a ts gastro konyHáját
A városvezetés és a cég további fejlesztéseket tervez
Már hat éve, hogy az eredményes 
közbeszerzési eljárásnak köszönhe-
tően a TS Gastro Kft. üzemelteti 
a kollégium épületegyüttesében ta-
lálható önkormányzati tulajdonú, 
közétkeztetési konyhát, saját kony-
hatechnológiájával. A cég már több 
alkalommal végzett épület-felújítási 
munkálatokat és konyhatechnoló-
giai fejlesztéseket, most 16 millió 
forintból ismét modernizálták a 
főzőkonyhát. Az ünnepélyes átadót 
szeptember 25-én tartották, ahol 
Domonyi László polgármester 
méltatta a beruházás jelentőségét.
Mint azt Takács Zsolt, a cég ügyve-
zető igazgatója elmondta, a nyáron 
egy komoly gerinccsatorna cserét 
hajtottak végre, teljes padlózatcse-
rét végeztek a főző- illetve a kiszol-
gáló helyiségekben, kicserélték a 
beltéri, illetve a külső nyílászárókat, 
valamint a részleges elektromos-há-
lózat felújítás is belefért a projektbe. 
Domonyi László polgármester az 
ünnepélyes átadón elmondta, hogy 

a cég által előre megfinanszírozott 
felújítási munkálatok költségét a 
bérleti díjban írják majd jóvá. Így 
ez a felújítás is Kiskőrös Város Ön-
kormányzatának „sajáterős” beru-
házásának tudható be.

A felújítási-korszerűsítési tervek 
továbbmutatnak a jövőbe. Az ön-
kormányzat és a cég tervezi többek 
között például a falon a régi lambé-
ria-borítás cseréjét, de a modernizá-
lás részét képezhetné az asztalok és a 
székek cseréje is. Ebben az esetben 

már nem csak a közétkeztetés magas 
minőségi szempontjainak felelne 
meg, de egy szép rendezvényterem-
ként is tudják majd hasznosítani. 
Domonyi László hangsúlyozta, 
hogy amennyiben a szomszédos 
Wattay középiskola tornacsarno-
ka felépül, a kollégiumban a már 
kialakított, felújított első emeleti 
szobák nyáron edzőtáborozóknak 
is helyet biztosíthatnak, akiknek az 
étkeztetését a TS Gastro üzemel-
tetésében lévő konyha segítségével 
valósítanák meg.     
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eLkezdődtek a záportározó tó kiaLakÍtásának épÍtési MunkáLatai
Megtartották szeptember 30-án, a „záportározó kialakítása és 
csapadékvízelvezető rendszerek rekonstrukciója kiskőrösön” elnevezésű, 
top-2.1.3-16-bk1-2017-00005 azonosítószámú projekt ünnepélyes meg-
nyitóját. Domonyi László polgármester ismertette a projekt főbb adatait, 
bemutatta mindazokat, akik a projekt létrejöttében, valamint a beruházás 
megvalósításában, kivitelezésében részt vesznek. az eseményt megtisz-
telte jelenlétével Font Sándor parlamenti képviselőnk, valamint Rideg 
László, a megyei közgyűlés elnöke is.

Domonyi László: „A 430 millió fo-
rintos összköltségű projekt tervezési 
munkálatai 2018. március 20-án 
kezdődtek, a kivitelezés befejezésé-
nek várható időpontja 2020. július 
30. A rendszer kiépítése biztosítja 
majd a városnak a Soltvadkert és a 
Seregélyesi út, valamint a Béke és 
Klapka utca felől érkező nagy meny-
nyiségű víz szabályozását, valamint 
a csapadékvíz gyors és biztonságos 
levezetését. A mintegy 2.1 hektáros 
felületű „záportározó tavat” Kiskő-
rös legmélyebben fekvő, mocsaras, 
lápos területén alakítjuk ki, Kis-
kőrös Város Önkormányzata által 
megvásárolt területen. A jelenkor-
ban tapasztalható klimatikus viszo-
nyok között sajnos gyakran előfor-
dul, hogy a városra hirtelen nagy 
mennyiségű csapadék zúdul, amit 
a csapadékvízelvezető rendszer nem 
bír el. Ennek a problémának a meg-
oldására kell ezt a beruházást megva-
lósítanunk, amely összeköttetésben 
áll a városon áthaladó Sáhor csator-

nával, amelynek így szabályozzuk a 
vízelvezetését. Az ide érkező vizet egy 
„átemelővel” beengedjük, zsiliprend-
szerrel a záportározóban tartjuk, így 
a Sáhor csatorna „elbírja” a városban 
keletkező csapadékvíz mennyiségét. 
Az átemelőszivattyúk működéséhez 
szükséges áramközpontot már kiépí-
tették. A projekt részeként le fogjuk 
fedni mintegy 100 méteren a Sáhor 
csatorna Hrúz Mária utcai mély ár-
kát, kitisztítjuk a Szabadidőparkon 
átmenő, valamint teljes mértékben 
felújítjuk a Dózsa György úti sza-
kaszát. A csapadékvíz elvezetés ha-
tékonyságának növelése érdekében 
a Klapka, a Dózsa György, a Hrúz 
Mária és a Tompa Mihály utcában 
található, már meglévő, de funkci-
óját nem teljesítő zárt csapadékvíz 
elvezető rendszerek rekonstrukciója 
is szükséges. A záportározó tónál sze-
retnénk szép környezetet kialakítani, 
mintegy egy kis „ékszerdobozként” 
átadni a kiskőrösieknek, amely a sza-
badidő hasznos eltöltéséhez is hely-
színt biztosíthat majd”
A polgármester köszönetet mondott 
mindazoknak, akik a projekt megva-
lósításában annak kezdetétől a befe-

jezésig dolgoznak. A tervezők Má-
tyus Zoltán – aki egyben a műszaki 
ellenőr is - és Szigeti Attila, a pro-
jekt menedzsment Kiskőrös Város 
Önkormányzata és a Bács-Kiskun 
Megyei Területfejlesztési Nonpro-
fit Kft., a kivitelező ÉKISZ Építő-
ipari Kft. részéről a projektnyitón 
jelen volt Tercsi Miklós ügyvezető. 
Az építésvezető Nánási Imre. 
Mint azt Rideg László megyei elnök 
elmondta, a megyei vezetés is nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy Bács-
Kiskun 118 települése fejlődjön, 
köztük Kiskőrös is. Kiemelte, hogy 
az elmúlt 5 évben városunk közel 2 
milliárd pályázati támogatást kapott 
a tervezett beruházások megvalósítá-
sához. Hangsúlyozta, hogy a TOP-
os pályázati támogatás segítségével 
megépülő záportározó tó nem csak 
a vízügyi kérdést oldja meg, hanem 
a terület is rendeződik. Végül a me-
gye és a város közötti együttműködés 
jegyében Rideg László elnök átadta 
Domonyi László polgármesternek 
Bács-Kiskun megye zászlaját. 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel a 
beruházással a kiskőrösi városvezetés 
mintegy 300 éves gondot fog meg-
szüntetni. Mint mondta, a homok-
hátságban Soltvadkert felől Kiskő-
rösön át Akasztó felé folyik a belvíz, 
amely a történelem során már több-
ször is okozott problémákat, ideoló-
giai feszültséget a három település 
között, valamint gazdasági károkat. 
A mintegy öt évvel ezelőtti magas 

talajvízállás is arra 
késztette a szakem-
bereket, hogy meg-
oldják a vízelvezetési 
problémát, melynek 
része a most Kiskőrös 
városban is kiépülő 
víztározó tó és a bel-
vízelvezető rendszer 
hibáinak kijavítása.     
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irénke néni és a kerékpár
Valóban 90 éves, aki a piacra 

bicajjal jár bevásárolni?
Egy vadonatúj kerékpárt kaptam 
születésnapomra a fiaimtól – mutatja 
az ajándékot Balogh Lajos Imréné, 
lánykori nevén Gyuricza Katalin 
Irénke néni, aki 1929. szeptember 
12-én született. A régi kerékpáro-
mon már harminc éve kerekeztem 
és már használtan vettem, úgyhogy 
alaposan megérett a cserére – mesélte 
Domonyi László polgármesternek, 
aki otthonában kereste fel őt, hogy 
felköszöntse és átadja a jeles születés-
nap alkalmából Orbán Viktor mi-

niszterelnök emléklapját is. Irénke 
néni a mai nap is példás rendet tart 
a konyhakertjében, maga termeszti a 
burgonyát és büszkén mutatta meg 
azt is, hogy a szakértő és szeretettel-
jes kertészkedésnek köszönhetően, 
rekordnagyságú gumókat rejtenek a 
krumplibokrok a földben. 
Irénke néni tősgyökeres kiskőrösi 
családban nőtt fel, Gyuricza János 
és Katona Rozália ötödik gyermeke-

ként. Testvérei, Ilona, Mária, János és 
István sajnos már nem élnek. Tizen-
nyolc esztendősen kötött házasságot 
1947-ben Balogh Lajos Imrével, aki 
férfifodrász volt. Irénke néni dolgo-
zott a KTSZ bukósisak üzemében, a 
mosodában és varrónőként is vállalt 
„bedolgozást”.
Három gyermekük született: Lajos, 
Jenő és Tibor. Idős napjait nyolc 
unokája – 7 leány és 1 fiú – valamint 
négy dédunoka aranyozza be: Zsom-
bor, Attila, Krisztián és Deborah.

Irénke néni a mai napig aktív életet 
él. Kedvenc időtöltése a keresztrejt-
vényfejtés, örömmel néz tv soro-
zatokat és családi házának kis kert-
jében a mai napig tevékenykedik, 
zöldségeket termeszt, gondozza a 
virágokat. Örömmel készít ebédet a 
„kis” családnak és szeretettel látogat-
ja szomszédjait, egy-egy beszélgetés 
kedvéért. Mindemellett napi „pihe-
nőidejében” nagyon szeret olvasni is.

uraM HáLás vagyok neked, 
Hogy a 100. szüLetésnapoMon 

köszöntHettek
Sándor Pálné Boros Teréziát, a 
baptista szeretetotthonban köszön-
tötte Domonyi László polgármes-
ter és adta át a tisztelet virágcsokrát, 
valamint az Orbán Viktor minisz-
terelnök által adományozott emlék-
lapot. Teruska néni Soltvadkerten 
született 1919. szeptember 05-én, 
családja harmadik gyermekeként. 
Édesanyja Antal Terézia otthon ne-
velte gyermekeiket, édesapja, Boros 
Mihály baptista lelkipásztor volt, aki 
1933-ban „merítette be” legidősebb 
lányát, Esztergomnál a Dunában. 
Később édesapját Neszmélyre, majd 
Komáromba helyezték, lánya már itt 
végezte el a polgári iskolát, ezután 
női szabóként segédlevelet szerzett 
1937-ben. A mesterlevelet 1947-
ben kapta meg. Ekkor már kilencen 
voltak testvérek. Édesanyjának nagy 
segítségére volt a kisebb testvérei 
ellátásában és az otthoni házimun-
kák elvégzésében. Komáromban 
érte őket a második világháború a 
borzalmaival együtt, így Teruska né-
nit hamar felnőtté formálta az élet. 
Mindenki úgy ismerte őt, hogy min-
dig nagyon békeszerető, figyelmes, 
türelmes, engedelmes és segítőkész.
A háború után a Baptista Bibliai Le-
ányiskolába nyert felvételt. Később a 
Diakonissza Otthon varrónőjeként 
dolgozott. 1942 - 1951 között sokat 
foglalkozott gyermekekkel a gyü-
lekezetben, a bibliakörben. Bibliai 
történeteket tanított és alkalman-
ként igei szolgálatot is végzett. Lel-
kipásztor édesapját Komáromból 
Medgyesegyházára helyezték, ezért 

az egész család oda költözött. Sokáig 
maradt a családi háznál, de az ő fejét 
is bekötötték és férjével Csabacsüdre 
költöztek. Házasságukból sajnos 
gyermek nem született, de a testvé-
rei gyermekeit a sajátjaként szerette. 
Férje 41 év házasság után elhalálo-
zott. Egy kis idő elteltével húgával, 
Irénkével együtt Békéscsabára köl-
töztek. Ismét közel kerültek egymás-
hoz a testvérek, hiszen egy háztömb 
választotta csak el őket egymástól. 
A fiatalabb húgai – Irénke, Marika, 
Erzsébet – szerettek volna törlesz-
teni abból a sok szeretetből, amit 
gyermekkorukban Terikétől kaptak, 
ezért együtt mentek sétálni, bevá-
sárolni és a gyülekezetbe is. Irénke 
halála után Teruska néni öt évvel ez-
előtt úgy döntött, hogy beköltözik a 
kiskőrösi baptista szeretetotthonba. 
Többi testvérei tudták, hogy jó hely-
re kerül. A mai napig is rendszeresen 
tartják vele a kapcsolatot.

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
tisztelettel meghívja a város nyugdíjas korú lakóit

2019. október 18-án (pénteken) 14 órakor kezdődő

IDŐSEK NAPJA RENDEZVÉNYRE

Program:
• Köszöntő beszédet mond Domonyi László polgármester

• Ünnepi műsor
• A műsor után vendégül látunk minden résztvevőt

A BELÉPÉS INGYENES. MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Helyszín: Petőfi Sándor Művelődési Központ

szeretetteL köszöntjük dr. Lányi borbáLát 
jeLes ünnepe aLkaLMábóL

80. születésnapodra
Gyógyítani lehet 
ezerféle 
képpen,
hivatástudatból,
vagy pénzre éhesen.

Vörös diplomával,
mindent elfelejtve, 
vagy szerény tudásod 
naponta frissítve.

Orvosi fölénnyel
vagy nagy alázattal,
Harsogó beszéddel, 
de üres szavakkal,
vagy lélekig ható
csendes nyugtatással. 

Lehet gyógyítani
szuper műszerek közt
magas technikával,
mégis kiégetten
nulla hatásfokkal.
S lehet gyógyítani 
ócska rendelőben
lepusztult falak közt
mégis szent erővel.

Van, hogy reményt vesztve,
van, hogy optimistán,
van, hogy elfásulva,
máskor csodát várván.

Lehet gyógyítani 
emberi erővel, 
S lehet gyógyítani
Isteni segéllyel. 

Lehet gyógyítani
ezerféle módon,
de, ahogy Te tetted
elődöm, utódom,
úgy egyedül Neked 
engedi az Isten
Akit arra kérek:
sokáig éltessen!

dr. Kováts Borbála
kolléganőd

A KSH megbízásából a Statek Kft. 
a lakosság egészségi állapotának, 
életmódjának és az egészségügyi 
szolgáltatások igénybevételének,

az ellátásokkal való elégedettségének 
vizsgálata érdekében

adatfelvételt hajt végre Kiskőrösön
szeptember 16 - december 16. 

között A munkát igazolvánnyal, meg-
bízólevéllel ellátott kérdezők végzik, 
a felmérésben részt vevők véletlen-

szerűen lettek kiválasztva, az adatok 
csak összesített formában kerülnek 

nyilvánosságra.

A DOKTOR NÉNI, így, csupa 
nagybetűvel… mert megérdemli. 
Mindemellett EMBER! Rengetegen 
köszönhetik neki gyógyulásukat. 
A legnagyobb bajban is, valami meg-
magyarázhatatlan nyugalom tölti el a 
pácienseket, amikor gondjaiba süp-
pedve kétségbeesetten, félve a jövő-
től ülnek a rendelőben… és ő belép. 
Mosolyogva, kezében cipelve nagy 
orvosi táskáját, kedvesen odaköszön 
a várakozó betegeknek. Ezzel a gyó-
gyulás „lelki fele” máris biztosítva 
van. A rendelés megkezdődik, dr. 
Lányi Borbála doktornőhöz sorra 
mennek be a betegek. Immáron sok-
sok esztendeje, hiszen Borika néni 
(úgy gondolom, nem kapok ki érte, 
ha elárulom) családja és kedves barátai 
körében nemrég ünnepelte 80. szüle-
tésnapját.
Igaz ember. Példamutató életével, 
szakmai elhivatottságával, család-
anyaként. Két testvérével édesapjukat 
korán elvesztették, de a hit sok nehéz-
ségen átsegítette a félárva családot. Bo-
rika néni az iskoláiban jó tanuló volt. 
A hartai általános iskola után a kun-
szentmiklósi gimnáziumban folytatta 
tanulmányait, miniszteri kitüntetéssel 
érettségizett, majd Szegeden kitűnő 
bizonyítvánnyal elvégezte a felsőfokú 
védőnőképzőt. Az orvosi egyetemen 
megszerzett „vörös” diploma után 
(ami azt jelenti, hogy mindvégig szín-
ötös hallgató volt) a fővárosban kez-
dett el dolgozni, mint a telefongyár, 
majd a Beloiannisz szakrendelő üzem-
orvosa. Még ötödéves egyetemista ko-
rában férjhez ment Kertai Ferenchez, 
akivel négy gyermeket neveltek fel. 
1969-ben megszületett Bori lányuk, 
aki három unokával ajándékozta meg 
őket – Barna, Dorka, Gergő –, őt 
követte 1970-ben Zsuzsi, akinek két 
gyermeke született – Dávid és Zsuzsó 
– , 1974-ben érkezett Évi, aki szintén 
háromgyermekes családanya – Eve-
lin, Vivien, Ábel – és végül a három 
lány után a Jóisten 1979-ben egy fiút 
küldött a családba Fecó személyében, 
akinek négy gyermeke született – 
Rita, Márton, Gréta és András. 
Hogyan lehetett összeegyeztetni a 
nagycsaládot a munkával? Nos, Bo-
rika néninek ez is sikerült. Igaz csak 
egy-egy évet tudott otthon lenni szü-
letésük után gyermekeivel, de a férje 
támogató segítségével mérséklődtek 
az akadályok. 
A rádióban hallotta, hogy Kiskőrösre 
üzemorvost keresnek. Pesti lakásukat 
kiskőrösi házra cserélték, és szeren-

csénkre leköltöztek hozzánk. Mint az 
Állami Gazdaság üzemorvosa kezdett 
el dolgozni településünkön, majd két 
év múlva, 1976-ban kinevezték városi 
– járási főorvosnak. Ekkor hatvanezer 
ember szociális, egészségügyi ellátá-
sáért felelt, ő fogta össze az orvosi, a 
szakrendelői és a védőnői szolgálta-
tást, ellenőrizte a hálózatban dolgozók 
munkáját. 
Nagy felelősség volt ez, amely 1984-
ig tartott. Az utána következő esz-
tendőkben nyugdíjba vonulásáig a 
főorvos asszony volt felülvizsgáló 
szakorvos, megyei szakfőorvos, orszá-
gos üzemorvosi szakfelügyelő.
A nyugdíjas évek sem teltek tétlenül, 
tovább dolgozott üzemorvosként, 
körzeti orvosként, sőt, egy ideig ügye-
letes orvosként is. Az utóbbi években 
már, mint helyettes üzemorvos és he-
lyettes körzeti orvos tevékenykedik. 
Tisztában van azzal, hogy nem csak 
betegeire, hanem önmagára is vigyáz-
ni kell, ezért az idő haladtával vissza-
vett a tempóból, amit mi páciensek 
nehezen tolerálva, de megértettünk.
S, hogy miből merítette az erőt ehhez 
a szép ívű karrierhez a gyermekek ne-
velése mellett? Szakmai tudása meg-
kérdőjelezhetetlen és naprakész, az 
elmúlt évtizedek tapasztalata is segíti, 
hogy az első vizsgálat után már tudja, 

mi a baj. És mindehhez hozzájárult a 
HIT, melynek csíráját édesanyja ültet-
te el a lelkében. 

Ars poeticája: Mit tart még ma is kö-
telességének? Tudása legjavával gyó-
gyítani, a jót meglátni, a tudomány és 
a hit útján pedig keresni a megoldást. 
Betegeit sokat motiválja az életmód-
váltásra, párkapcsolatuk rendezésé-
re. A családja előrehaladása is fontos 
számára. Úgy véli, szeretetteljes, igen 
pozitív páciensi és családi légkör veszi 
körül.
Kedves Borika néni! Szeretettel gra-
tulálunk a tartalmas életúthoz, a jeles 
évfordulóhoz és további, egészségben, 
boldogságban kiteljesedett éveket kí-
vánunk! Az eddigieket megköszönve 
kérünk, hogy bátoríts még minket 
nagyon sokáig!                 Boda Zsuzsa

Ritka pillanat amikor együtt vannak az unokák
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a kőrös-net kft. és a kunság-szesz zrt. is nagydÍjat kapott
szeptember 10-én adták át a Magyar országház felsőházi termében, média 
és a gazdasági diplomácia nyilvánossága előtt az érték és Minőség nagydíj 
tanúsító védjegy használati jogát, melyet ebben az évben két kiskőrösi cég 
– a kunság-szesz zrt., valamint a kőrös-net kft. – is megkapott.

Az Érték és Minőség Nagydíj Ta-
núsító Védjegy használati joga azon 
termékek, szolgáltatások, gazdasági 
szervezetek elismerése és díjazása, 
amelyek bizonyíthatóan elkötelezet-
tek a minőség ügye iránt. Továbbá, 
akik nagy fontosságot tulajdo-
nítanak az egyetemlegesen 
kiemelkedő minőségű 
termékek előállításának, 
illetve szolgáltatások 
nyújtásának. A pályázat 
díjazottjai aktív szerepet 
vállalnak a gazdaság szín-
vonalának növekedésében. 
Az Érték és Minőség Nagydíj 
és Tanúsító Védjegy megteste-
síti, kifejezi Magyarország elis-
merését és elkötelezettségét a 
valódi értékek iránt, ezért el-
ismeri a tanúsított minőséget.
Az esemény fővédnöke dr. 
Latorcai János, a Magyar 
Országgyűlés alelnöke volt. A díjat 
Farkas Sándor, az Agrárminiszté-
rium parlamenti államtitkára, vala-
mint Potápi Árpád János, a Minisz-
terelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára adta át. A Kunság-Szesz 
Zrt. részéről Nagy László vezérigaz-
gató (felső fotó) a Kőrös-Net Kft. ré-
széről pedig Firkó János ügyvezető 
(alsó fotó) vette át a díjat munkatár-
saik nevében.
A nagydíjon kívül a Kőrös-Net Kft. 
megkapta a Sérültek.hu Magazin 

különdíját: az Odafigyelés Díjat is. 
A különdíj célja a segítséggel élő em-
berek számára kifejlesztett, a keres-
kedelemben már forgalomban lévő, 
vagy már gyártás alatt álló eszközök, 
gépek, találmányok felkutatása és 

elismerése, melyek a segítséggel 
élők számára értéket jelente-

nek. Az elismerést oklevél 
tanúsítja. A különdíjat 
Horváth László, a Sé-
rültek.hu Magazin alapí-
tó főszerkesztője adta át.

A Kőrös-Net Kft. 2006. 
óta foglalkozik a Hyal-Joint 

hatóanyaggal és vesz részt kli-
nikai vizsgálatokban, valamint 
hatástanulmányokban, hogy 
minél többet tudjon segíteni 
a mozgásszervi problémákkal 
küzdők számára. Így nyert 
adatokkal segíti a szakorvo-
sok gyógyító munkáját, segíti 

a Hyal-Joint hatóanyagot előállító 
gyógyszergyár munkáját, hogy to-
vább tökéletesíthesse készítményét, 
mely jelentősen javítja a mozgás-
szervi problémákkal élők életminő-
ségét. Ezen időszak alatt 6 publiká-
ciót jelentetett meg a hatóanyagról a 
Kőrös-Net Kft. Jelenleg 2 újabb pub-
likáció van előkészítés alatt, melyek 
még ebben az évben megjelennek.
A Kunság-Szesz Zrt. és Mátyás Pá-
linkaház 25 éves múltra tekint visz-
sza. 1994-ben indult családi vállal-

kozásként, s mára az ország egyik 
legnagyobb szeszipari üzemévé nőt-
te ki magát. Ami azt jelenti, hogy a 
Kunság-Szesz Zrt. a kommersz sze-
szes italok kategóriájában piacvezető, 
megelőzve a nagy múltú szeszesitalt 
gyártó cégeket. Legfontosabb szá-
munkra a folyamatos minőség biz-
tosítása és helytállás a működésük 
minden területén. Nagy cégként is 

próbálják megőrizni a családias han-
gulatot. Egyszerre adnak minőséget 
és tartják a tradíciókat. Termékeik 
több mint 80 hazai és nemzetközi 
szakmai elismerést nyertek el. Pá-
linkáik többszörösen bekerültek a 
Pálinkakiválóságok közé, több alka-
lommal is elnyerték a „Bács-Kiskun 
megye legjobb szőlőpálinkája” elis-
merő címet.

eredMényes ötéves cikLust zárt bács-kiskun Megye
cikluszáró polgármesteri és közgyűlési találkozó zajlott szeptember 20-án 
a Megyeházán, ahol Rideg László, a megyei közgyűlés elnöke tekintett 
vissza az elmúlt öt évre. a beszédes eredmények, a közel ötszáz pályázat, 
a több mint 70 milliárd forintnyi beruházás, maradandó fejlődési pályára 
állította bács-kiskunt.

A megyék között is kimagasló ered-
ménnyel zárja térségünk az ötéves 
ciklust, amely eredményessége az 
együttműködésnek, a közös célok 
kijelölésének és precíz végrehajtásá-
nak a gyümölcse. Rideg László elnök 
köszönetet mondott a közgyűlés tag-
jainak, a polgármestereknek, a me-
gyei önkormányzat munkatársainak, 
hogy munkájukkal ilyen kimagasló 
eredményt tudott Bács-Kiskun elér-
ni az elmúlt években.
Rideg László: Ez a megye valahogy 
más, mint a többi, az itt élő embe-

reknek más a lelkülete, a hozzáállása 
és itt meg lehetett csinálni azt, amit 
máshol kevésbé, hogy olyan fejlesz-
tési megoldásokat tudjunk megva-
lósítani, amely a legtöbb embernek 
jó. Sikerült terveinket kivitelezni. 
A közel 500 projektnek köszönhető-
en – intézmények építése, felújítása, 
energetikai megújulás, kerékpárutak 
építése, ipari parkok, csapadékvíz 
csatornák létrehozása – megyénk 
települései jelentősen gyarapodtak. 
Mindemellett a közösségek fejlesz-
tésére is nagy hangsúlyt fektettünk. 

A megyei önkormányzat többek 
között kidolgozta Bács-Kiskun 
megye marketingstratégiáját „Bács-
Kiskun boldoggá tesz” szlogennel, 
elfogadta a közgyűlés a klímastra-
tégiát, elkészült a klíma-kódex, 
a kerékpáros stratégia, a megyei 
turizmusfejlesztési terv. Az úgyne-
vezett „Utazáskiállítások” során a 
települések összefogva mutatták be 
értékeiket és több hazai, valamint 
határon túli turisztikai rendez-
vény díszvendégeként is jelen volt 
megyénk. A szakképzésben részt 
vevő fiatalok számára megyei ösz-
töndíj-programot dolgoztunk ki. 
Az „értéktárban” eddig 244 megyei 
és többezer helyi értéket tartunk 
nyilván, de a feltérképezés továbbra 
is folyamatos. 

A jövőre vonatkozólag öt célkitűzést 
fogalmaztunk meg: A fejlesztések te-
rén a Kormánnyal együttműködve 
folytassuk tovább ezt a sikeres utat, 
a családok támogatása, a közösség-
építés, az élhető város és élő vidék 
népszerűsítése. 

„Mert egy nép azt Mondta: eLég voLt…”
Dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléknap volt a Megyeházán

Kiskőrösről néhai Dr. Horváth 
József és Dulai György kaptak 
Dr. Szobonya Zoltán Posztumusz 
Emléklapot szeptember 27-én, a 
Kecskeméten megrendezett Dr. 
Szobonya Zoltán Megyei Emlék-
napon. A Megyeházán megtartott 
emléknap az 1945-1961 közötti 
időszak hőseinek és áldozatainak 
állít méltó emléket, a rendszert 

megszenvedő tanúk és családjuk 
előtti tisztelgés, együttérzés em-
léknapjaként.
„A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 
2016-ban egyhangú döntéssel me-
gyei emléknappá minősítette szep-
tember 29-ét, dr. Szobonya Zoltán 
mártírhalálának napját. Tettük ezt 
azzal a szándékkal, hogy a jános-
halmai 1956-os forradalmi meg-

mozdulások egyik szervezőjének, 
majd vezetőjének méltó emléket 
állítsunk. Valamint tiszteletünket 
akartuk kifejezni azoknak a honfi-
társainak, akik ugyanúgy a harcosai 
voltak a nemzetet felemelő és felsza-
badító szabadság eszméinek, azaz 
Önöknek” – mondta el megnyitó 
beszédében Rideg László, a megyei 
közgyűlés elnöke. (nagy képen bal 
oldalt) 
Az ünnepségen előadásában szív-
bemarkoló múltidézést tartott dr. 
Bank Barbara, a Nemzeti Emlé-
kezés Bizottsága tagja, aki a törtész 
szemüvegén keresztül és a ránk ma-
radt iratokból idézve mutatta be az 
időszak megyei történéseit. Részvé-
telével megtisztelte a rendezvényt a 
jánoshalmi mártír lánya, Szobonya 
Csilla és családja, aki idén is köszö-
netét fejezte ki Rideg Lászlónak az 
Emléknap létrehozásáért.
A jelenlévők egy rövid riportfilmet 
is megtekintettek, amely két, még 

élő ’56-os forradalmárral készült. 
Az oklevelek átadása után Tóth 
Péter, kunszentmiklósi versván-
dor előadásában hallgathatták meg 
Márai Sándor Mennyből az angyal 
című versét. A Himnuszt és a Szó-
zatot a kecskeméti Kodály Zoltán 
Ének-zenei Általános Iskola és Gim-
názium Aurin leánykarának éneke 
tette igazán ünnepivé.  
 
A Megyeháza után a megemlékezés 
a kecskeméti börtönnél, az egyko-
ri jánoshalmi ügyvéd kivégzésének 
helyszínén folytatódott, ahol az ün-
nepélyes műsort követően a jelenlé-
vők megkoszorúzták dr. Szobonya 
Zoltán emléktábláját. 

a MártÍrdiákokra eMLékeztek
Suba György, akit az 1956-os for-
radalomban vitt szerepéért életfogy-
tiglani börtönre ítéltek, tavaly egy 
emlékművet állíttatott saját kertjé-
ben több, a forradalomban elesett 
diáklány tiszteletére.

Idén, szeptember 23-ára, Boldoczki 
Sándorné moderálásával egy meg-
emlékezést szervezett, amelyen a 
város iskolái is egy-egy osztállyal 
képviseltették magukat. Az ünnep-
ségen megjelent Domonyi László 
polgármester is.
Az idős forradalmár beszédében 
többek között megemlékezett a hat 
mártírhalált halt diákról. 
Pelsőcziné Barna Mária és fia, 
Pelsőczi József előadták Suba 
György ez alkalomra írt dalát. A diá-
kok szavalókórust alkotva 56-os ver-
seket mondtak, köztük Suba György 
saját költeményét is, aki egy-egy pél-
dányt adományozott legújabb köny-
véből minden résztvevőnek.
A felemelő ünnepség az emlékmű 
megkoszorúzásával zárult.

2019. 
október 23-i
ünnepség

„Óh, forradalmi hon�ság,
Ősz harmatán kinyílt virág,

Te félelem és csalatás
Alól kivillanó parázs,

Te csipkerózsa-álmu nő,
Ily virradásra serkenő,

Te földala�i szenvedély,
Így bujtogass: „Magyar, ne félj!”

Hírrel híreszteld szerteszét
A szabadság jövetelét!”

(Nagy István)

Kiskôrös Város Önkormányzata és az ’56-os Szövetség, 
valamint a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

tisztelettel meghívja Önt 
a 2019. október 23-i ünnepségre.

A Petôfi Sándor Mûvelôdési Központ elôl 
fáklyás felvonulás indul az ’56-os kopjafához

Koszorúzás, gyertyák elhelyezése az ’56-os kopjafánál

8 órakor 
ünnepélyes zászlófelvonás 
a Városháza elő�

17 órakor 
ünnepi szentmise 
a római katolikus templomban 

18 órakor 
A Kiskőrösi Evangélikus Középiskola 
irodalmi műsora 
a Pető� Sándor Művelődési Központban

Ünnepi beszédet mond:
Domonyi László 
Kiskőrös Város Polgármestere

2019. október 18. péntek 10.00 óra
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál 
a KT Bem József Általános Iskola 
tanulóinak részvételével

2019. október 22. kedd 10.50 óra
Koszorúzás a Kiskőrösi Evangélikus 
Középiskola emléktáblájánál

2019. október 22. kedd 11.00 óra 
Koszorúzás az ’56-os kopjafánál 
a Kiskőrösi Evangélikus Középiskola 
Pető� Sándor Általános Iskolája tanulóinak 
részvételével

2019. november 4. hétfő 18.00 óra 
Gyertyagyújtás az ’56-os kopjafánál 
a forradalom áldozataiért
Ünnepi beszédet mond:
Fodor Tamás 
történelem tanár

További megemlékezések
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Kiadvány népköltészeti örökségünkről

Magyar Zoltán (Kiskőrös, 1967. 
május 16. –) magyar néprajzku-
tató. Elemi és középfokú tanul-
mányait szülővárosában végezte. 
1985-ben érettségizett a helyi 
Petőfi Sándor Gimnáziumban. 
1986-ban nyert felvételt a Kos-
suth Lajos Tudományegyetem 
magyar-történelem szakára, ahol 
harmadik szakként a néprajzot is 
felvette. A Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpont Néprajztudomá-
nyi Intézetének tudományos fő-
munkatársa. Író, folklorista. Fő 
kutatási területei: folklórszövegek 
tudományos rendszerezése, tör-
téneti mondák, magyar néphit 
és szentkultusz, mesemondók 
elbeszélői repertoárja. Első ma-
gyar nyelvű könyvét „Emléknyi 
sejtelem” címmel 1990ben a Pe-
tőfi Sándor Társaság adta ki Kis-
kőrösön. Eddig 62 önálló kötete 
és közel száz kisebb tudományos 
publikációja jelent meg magyar 
és idegen nyelven. Előadóként, 
illetve szervezőként eddig közel 
negyven magyarországi és kül-
földi konferencián, valamint 
tudományos tanácskozáson vett 
részt. Néprajzi terepmunkát 
1989–2013 között  Magyarorszá-
gon  kívül Romániában, Szlováki-
ában, Szlovéniában,  Ukrajnában,  
Szerbiában,  Lengyelországban, 
Ausztriában és Írországban foly-
tatott. PhD-disszertációját (Hal-
hatatlan és visszatérő hősök. Egy 
nemzetközi mondatípus kárpát-
medencei redakciói) 2000-ben 
védte meg.

néhány hónapja jelent meg a kairosz kiadó gondozásában az Mta nép-
rajztudományi intézet tudományos főmunkatársának, a kiskőrösi szárma-
zású és a városhoz máig is sok szállal kötődő Magyar Zoltánnak „A magyar 
történeti mondák katalógusa. Típus- és motívumindex" című 12 kötetes kézi-
könyvsorozata, a nemzetközi folklorisztika első ilyen jellegű, nagyszabású 
és enciklopédikus igényű műve. e kézikönyvsorozat látens függelékeként 
látott napvilágot népköltészeti gyűjtés 2. népmondák címmel az a folklór-
gyűjtemény, amely a kutató által az utóbbi húsz évben a kárpát-meden-
cében feljegyzett, és még publikálatlan mondagyűjtéseket tartalmazza.  
a közel kétezer folklórszöveget magába foglaló, vaskos kötet húsz táji 
fejezetre tagolódik, melyek egyike kiskőrös és környékének tartalmazza.

A neves folklórkutató könyvének 
hetedik fejezetében számos olyan 
mondát és néprajzi jellegű vissza-
emlékezést ad közre, melyek felidé-
zik városunk régmúltját, a kiskőrösi 
határ földrajzi neveinek népi ma-
gyarázatait, a török időket, a má-
sodik világháború helyi történései-
vel bezárólag. Olyan népköltészeti 
kaleidoszkópot kínálva, amelyben 
a helyi történelmi emlékek és ese-
mények mintegy „alulnézetben” 
jelennek meg. 
A szóbeli hagyományból megörö-
kíthető leggazdagabb hagyomány-
kör a török hódoltság idejéhez, a 
török kor népi emlékezetéhez fű-
ződik. E folklórszövegek között szó 
esik a Cebe felé menet a kisvasút vá-
gánya mellett még manapság is lát-
ható Kosztolikról, valamint a Szű-
csi-erdő közelében a 20. században 
még létezett, mára elhordott Török-
dombról mint olyan helyszínekről, 
ahol valaha magyarok lakta falvak 
léteztek, és amelyek Mátyás király 
halálát követően, illetve a Mohácsi 
csata utáni török portyázások alkal-
mával pusztultak el. A hagyomány 
szerint az e helyeken nagy számban 
előkerülő emberi csontok is ebből 
az időből származnak: a templom-
ba menekült és ott lemészárolt ál-
dozatok maradványai. Ugyancsak a 
török időkig nyúlik vissza egy jel-
legzetes kincsmonda-típus formá-

jában az Agárhalom névmagyarázó 
története. A népi elbeszélés szerint 
amikor a török hódítók már kivo-
nulóban voltak az országból, egy 
vas agárkutyába rejtve ott ásták el az 
összerabolt kincseket, majd minden 
katona vitt rá egy sisaknyi földet, 
úgy keletkezett a környező terület-
nek is nevet adó homokhalom.
A gyűjtemény egy további szöveg-
csoportja Kiskőrös és környékének 
kultúrtörténeti hagyományvilágá-
ba enged betekintést. E mondák-
ban és folklorizálódott történelmi 
emlékekben szó esik további kincs-
mondákról is, a legkülönlegesebb, 
esztétikailag is figyelemre méltó 
történetek az Akasztó határszé-
lén magasodó Csonkatoronyhoz 
fűződnek. Az egyik ilyen monda 
szerint a szintén a törökök által 
oda elrejtett mesés kincseket távo-
li országból érkezett kincskeresők 
találták meg és vitték magukkal 
végérvényesen, míg egy másik tör-
ténetben a néhai templom harang-
jairól esik szó, amit azonban nem 
tudtak a törökök elhurcolni, és az 
ingovány mélyére süllyedve máig is 
valahol ott rejtőznek e kegytárgyak 
a földben.
A gyűjteményt néhány olyan folk-
lórhagyomány zárja, amely a tradi-
cionális, parasztpolgári Kiskőröst 
idézi meg: mindazokat a babona-
ságokat, melyekben a régi kőrösiek  

valaha talán valóban hittek. Mon-
dák, élményfrissességű hiede-
lem-elbeszélések ezek a visszajáró 
halottról, kísértetekről, a Csukás-
tó környékén fel-fellobbanó lid-
ércfényről, valamint a hónaljban 
kiköltött és a gazdájának pénzt 
hordó lidérccsirkéről, a bózsikról. 
A hiedelemmondákon belül külön 
csoportot alkotnak mindazok a bo-
szorkányos históriák, melyekben a 
mások tejhasznát megszerző, túrót 
okádó, a tojós tyúkokat megrontó, 
valamint macskává változó, ám az 
istállóban tetten ért, és a pap ta-
nácsára megpatkolt helyi boszor-
kányokról esik szó. A történeti 
mondák és a hiedelemmondák ha-
tárterületéről ad hírt a gyűjtemény 
két záró darabja is, melyekben a 
vidék hajdani lakóinak eszkatológi-
kus képzetkörét eleveníti fel a szer-
ző, egy Csonka Belák néven emle-
getett jövendölőről és mindazokról 
a próféciákról közölve folklórszö-
vegeket, melyek a technikai civili-
záció 20. századi vívmányait (autó, 
repülő stb.) már azok megjelenése 
előtt jó előre jelezték.
Magyar Zoltán legújabb köny-
ve olyan népköltészeti archívum, 
amely jelentős mértékben gyarapít-
ja a magyar mondavilágról alkotott 
eddigi ismereteinket. Különösen 
annak fényében figyelemre méltó, 
hogy a kötet lapjain közreadott 
folklóralkotások révén végre Kis-
kőrös is felkerült a magyar monda-
hagyomány képzeletbeli térképére. 
Olyan dokumentumértékű, örök-
ségmentő kiadvány ez, amelynek 
minden, helyi hagyományaink 
iránt érdeklődő, kiskőrösi lakos 
könyvespolcán ott a helye.
(A kötet megrendelhető: 
www.kairosz.hu)

Dr. Csergő Anna Mária,
egyetemi docens

fotó: magyaridok.hu

Jézus Krisztus mondja: „Adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, sze-
rezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, 
ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kin-
csetek van, ott lesz a ti szívetek is.”  
              (Lukács evangéliuma 12,33-34)

„A szív régóta az érzelmekhez, a szere-
tethez, szerelemhez kapcsolódó jelkép. 
Stilizált ábrázolási formája világszer-
te közismert jele a szerelemnek. Ez a 
képzet abból a hitből fakad, hogy az 
agy a racionális gondolkodást irányít-
ja és ennek kiegészítőjeként a szív az 
érzelmeket befolyásolja. Azt mondjuk, 
„hallgatunk a szívünkre”, amikor 
hagyjuk, hogy inkább az érzelmeink 
befolyásolják cselekedetünket. Az igaz 
szerelemre is azt mondjuk, a „szívből 
jön”. (Wikipédia)

Októberben a keresztyén emberek 
hagyományosam a termésért adnak 
hálát istentiszteleteiken. Így tesszük 
mi is az első októberi vasárnapon. 
Mert tudnivaló, hogy dolgozhatunk 
mi eleget, ha nincs Isten áldása fára-
dozásunkon, nehezen fogjuk élvezni 
munkánk gyümölcsét. Igen, mert 
emberé a munka, Istené az áldás.
Ilyenkor azonban arra is gondol-
nunk kell, mekkora helyet foglalnak 
el az életünkben az anyagi javak. 
Miért? – kapjuk fel a fejünket. Tán 
nem természetes az, hogy a megél-
hetésünkhöz szükséges a munka, a 
munkánk eredményeként pedig az 
a jövedelem, amiből biztosítani tud-
juk a szükségleteinket. Igen, persze, 
hogy ezek szükséges és elengedhetet-
len dolgok életünkben. Nem is ez a 
kérdés, hanem éppen az – mekkora 
szeletet hasítanak ki a szívünkből az 

anyagi javak! Ha már másra sem tu-
dunk gondolni, mint a pénzre, na, 
ott kezdődik a baj. Ha már a vasár-
nap is a munkáról, a megélhetésről 
szól, az biztos jele annak, mi is van 
az ember szíve közepében.
Isten pedig, aki Teremtőnk – joggal 
várja el tőlünk, teremtményeitől, 
hogy Ő foglalja el az életünkben 
az első helyet. Ez ellen persze lehet 
rúgódozni, de ennek az igazságát 
az ember akkor éli meg, amikor ez 
a fontos változás bekövetkezik az 
életében. Szülőként mi is elvárjuk 
gyermekeinktől a szeretetet és a tisz-
teletet – akkor Istennek se vegyük el 
ezt a jogát. Mert akkor kerül minden 
a helyére az életünkben, ha Isten lesz 
az igazi „kincsünk”.
Ezt megértve képes a keresztyén 
ember arra, hogy az általa megdol-
gozott, de Istentől kapott javakból 
könnyű szívvel juttasson másoknak 
is. Sokan vannak, akik tizedet fizet-
nek, azaz minden jövedelmük tíz 
százalékát adják oda valamilyen jó-
tékony és nemes célra. Aki jó szívvel 
tud adni, vagyis könnyedén le tud 
mondani jogos jussáról, az biztos jele 
annak, ki is foglalja el a fő helyet az 
életében. 
Októberben, a betakarítási munka 
dandárjában, a szüreti időszak végén, 
ilyen könnyű és Isten iránt hálás szí-
vet kívánok!

Lupták György

októberi útMutató

csaLádi istentiszteLet: 
ki az én feLebarátoM?
Szeptember 15-én megkezdtük a 
családi istentiszteletek sorát, ahol 
Jézusnak az irgalmas samaritánusról 
szóló példázatát gondolhattuk végig 
közösen. Az éneklés után játékkal 
fedeztük fel, hogy bár különböző-
ek vagyunk, mégis sok közös dolog 
van bennünk, legfőképpen az, hogy 
mind emberek vagyunk. Az ige-
hirdetés után felebarátság karkötőt 
cseréltünk, amit az ajtónál kapott 
mindenki, majd egy Jézust jelké-
pező szívhez szalagokkal jelképesen 

utakat építhettünk a templom kö-
zepén mi, mint egymás felebarátai 
Jézusban. Az istentisztelet után 
közös teázásra, beszélgetésre is volt 
idő, hiszen gyönyörű őszi időnk 
volt. Következő alkalmunk ok-
tóber 20-án 10 órakor lesz, ahol 
templomszentelési ünnepünkre 
készülünk, és ekkor vehetik át idei 
konfirmandusok a Déli Egyházke-
rülettől kapott névre szóló bibliá-
kat. Szeretettel várunk mindenkit 
erre az alkalomra is!

reforMáció ünnepe: október 31. 
Luther Márton német szerzetes és 
egyetemi tanár 1517. október 31-én 
szögezte ki 95 tételét a wittenbergi 
templom kapujára, amelyben kifej-
tette, hogy az egyház abban a kor-
ban hol tért el Isten igéjétől és ezzel 
együtt Istentől. Ezzel az eseménnyel 
vitára hívta a kor teológusait és gon-
dolataival kezdte el visszavezetni az 
embereket a szerető Istenhez. Meg-
kezdődött az a folyamat, amit re-
formációnak, azaz megújításnak hí-
vunk, és ami mind a mai napig tart. 
Isten a reformátorokat használta és 
használja ma is egyházának megújí-
tására, akik időről időre visszaveze-
tik a híveket a helyes istenismeretre. 
A reformáció legfőbb eredményei 
közé tartoznak a Biblia anyanyelvi 

fordításai, az anyanyelvű istentisz-
telet – legfőképpen az igehirdetés 
bevezetése, az éneklés és zene fontos-
sága, az Istenről való oktatás minden 
korosztály számára. Hirdette, hogy 
egyedül hit által, egyedül kegyelem-
ből, egyedül Krisztus által és egyedül 
a Szentírás alapján ismerhetjük meg 
Istent és üdvözülhetünk. Ezeket 
nevezzük latin nyelven Sola-knak. 
Sajnálatos módon a reformáció vív-
mányai később a római egyházzal 
való szakítást eredményezték. Város-
unkban reformáció ünnepén a refor-
mátus és evangélikus gyülekezetek 
együtt tartanak ünnepi istentiszte-
letet.

október 6. 16.00   • Idősek Napja a Jó Pásztor Szeretetotthonban
október 6. 8.00 és 10.00   • hálaadó ünnep a termésért
október 13. 18.00   • Taizé istentisztelet az imaházban
október 20. 10.00   • családi Istentisztelet, templomszentelési ünnep

október 27.   • bibliavasárnap
október 31. 18.00   • reformáció ünnepe
november 1. 14.00   • halottainkra emlékezünk a temetőben
november 17.   • családi istentisztelet  

október-noveMberi rendkÍvüLi aLkaLMaink
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nevelés

tanácskozást tartottak az országos szakeMberek
Ünnepelt a 25 éves Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend

régi hagyomány a kiskőrösi szüret és szlovák nemzetiségi napok törté-
netében, hogy a színvonalas nagyrendezvény programjainak sorát a kiskő-
rösi „gondűző” borlovagrend által szervezett szőlészeti és borászati szak-
mai délután nyitja meg. a szarvas fogadó adott helyet a rendezvénynek, 
melyre az ország minden pontjáról érkeznek vendégek, borrendi tagtársak, 
hogy a kiskőrösi bor ünnepén részt vegyenek, s közben egymást is megis-
merjék, egy közös eszmecserén. 

Domonyi László polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd ezt 
követően felszólalt Font Sándor, tér-
ségünk országgyűlési képviselője is.

Domonyi László: 
Közel egyidős a 
szőlő és a bor ün-
nepe az országban 
az elsők között 
megalakult bor-
lovagrendünkkel. 

A szőlőtermesztés azonban már 
többszáz éves múltra tekint vissza 
Kiskőrösön. Bár ebben az évben a 
Kunsági Borvidéken felhők árnyé-
kolták be a szőlőtermesztést, remél-
jük, rövidesen megoldódik ez a hely-
zet is. Köszönöm borlovagrendünk 
mindenkori munkáját, azt, hogy 
összetartó erő és közösség, valamint 

taggyűlései fontos fórumok a szőlő- 
és borágazat tagjai részére. A Kiskő-
rösi „Gondűző” Borlovagrend borlo-
vagjai méltón képviselik a kiskőrösi 
jó borokat és viszik jóhírünket az 
ország minden tájára.  

Font Sándor: 
A klímaváltozás-
nak köszönhető-
en idén a szüret 
ideje módosult, 
nem kevés gon-
dot okozott a 

szőlőtermelőknek, hogy 30-35 fo-
kos melegben kellett leszedniük a 
termést. Az Irsai és a Néró szürete 
augusztus végére befejeződött, ekkor 
már a Cserszegi fűszeres borszőlő 
szedése is megkezdődött Magyaror-
szág legnagyobb borvidékén. Mint 

ahogyan polgármester úrtól is hal-
lottuk, a szőlőágazatban dolgozók 
hangulata nyomott, hiszen „ter-
mékbennmaradás” feszíti a piacot.  
Az olaszok mintegy 45 millió, a fran-
ciák 42 millió, a spanyolok 38 millió 
hektoliteres éves átlagtermése mellett 
a magyar 3 millió hektoliternyi bor-
ral nem tudunk piacdomináns sze-
replői lenni az európai borpiacnak. 
A nem mindennapi évforduló al-
kalmából Pszota István jóvoltából 
egy fényképes időutazáson vehetett 
részt a közönség, majd a borrendek 
képviselői köszöntötték kiskőrösi 
társaikat. A jókívánságokat a rend 
nevében Béleczki Mihály nagymes-
ter fogadta. 

Béleczki Mihály: 
Nagyon örülök, 
hogy 28 borren-
det képviselnek 
az ország minden 
borvidékéről a de-
legációk tanácsko-

zásunkon. Negyedszázaddal ezelőtt a 
Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend 
azért alakult meg, mert az állami 
cégek és a külkereskedelem össze-
omlott, mindenki kereste a helyét, 
mi pedig úgy éreztük, tennünk kell 
valamit azért, hogy felvirágoztassuk 
a kiskőrösi borokat. Mára az itt ter-
mett borok számos hazai és nem-
zetközi sikert értek el. Borászataink 
ott vannak az élvonalban. Minden 
évben megválasztjuk Kiskőrös Város 
Borait is, amelyek méltón képviselik 
az itteni borászokat, borokat. 
A megjelenteket Koczor Kálmán, a 
Magyarországi Borrendek Országos 
Szövetsége elnök-nagymestere is kö-
szöntötte.
A tanácskozás dr. Tarján Balázs 
egyetemi tanár, borszakíró előadá-
sával folytatódott, „Petőfi és a bor” 

címmel. Az előadó a Budapesti 
Corvinus Egyetem címzetes egyete-
mi docense, 1995-től a Magyar Bor 
Akadémia tagja. Petőfi Sándorról 
tartott előadásában kiemelte, hogy a 
költő amellett, hogy több szálon is 
kötődött a borkultúrához, népszerű 
bordalaival tulajdonképpen a ma-
gyar bor egyik legjelesebb népszerű-
sítője is volt.
A másik képekkel gazdagon illuszt-
rált előadást, amelynek címe „Sző-
lészet és borászat az elmúlt szá-
zadokban Kiskőrösön” – e sorok 
szerzője jegyezte, ismét a kiskőrösi 
szőlő és borágazat múltját taglal-
ta, ám a korábbi évekkel ellentét-
ben fényképes vetítés formájában. 
A történeti összefoglalót ezúttal a 
monarchia időszakától kezdve, de 
a későbbi korokból is fennmaradt 
anekdotákkal színesítettük, to-
vábbá néhány különleges felvétel 
és a hozzájuk kapcsolódó leírás is 
terítékre került. Szó esett többek 
között a szüreti felvonulások ha-
gyományáról és annak eredetéről, 
a szőlőágazat gépesítéséről, de nem 
maradhattak el a régi szüreti ebéde-
ken készült hangulatos fényképek, 
csakúgy, mint a szőlőmunkákat 
megörökítő darabok sem. (Alsó fo-
tónkon egy az előadás képei közül: 
Szüreti ebéd a Baksa családnál az 
1920-as években)
Végül zárásként hagyományosan a 
Kadarka Szalon meghívásos bor-
verseny értékelése és a díjak átadása 
következett, amely után a kiváló bo-
rok kóstolására is lehetőség nyílott. 
A borrendi tagok és az elnökség ezek 
után talárt öltöttek, majd zenei kísé-
rettel átvonultak a Petőfi térre, ahol 
a nagyrendezvény megnyitóünnep-
sége és a borlovagavatási ceremónia 
következett.

Turán István/Boda Zsuzsa

Alma eladó 
termelőtől!

tel.: +36-70/619-3910

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

a FeD-em építőipari kft.
kőművest és burkoló

szakmunkásokat keres felvételre.
érdeklődjön a 06-20/9443-541-es 

telefonszámon!

kiskőrösi 
az eLső újbor

jubiLáLva avattak a borLovagjaink

Az ország első 2019-es újbora a 
Szentpéteri Néró rose válogatás. Ez 
a száraz rozé igazi különlegesség. 
Csizmadia Darab József és Bereznai 
László magyar nemesítésű rezisztens 
fajtájából. Kiemelkedő termőhely-
ről, a Kunsági Borvidéken egyedülál-
ló meszes alapkőzetű talajszerkezettel 
bíró, Csábori két sor dűlőből. A bor 
elegáns, halványrózsaszín megjele-
nésű, izgalmas, egyedi fajtajelleges 
illatú, melyet intenzív gyümölcsös-
ség – friss málna, eper, szeder és 
cseresznye - jellemez. Ízében sokrétű 
tartalom mellett friss és lendületes, 
igazi divatos rozé, mediterrán jelleg-
gel, mély tartalommal, üde savakkal, 
hosszú, lédús lecsengéssel. Ajánlott 
fogyasztási hőmérséklete: 10-12 °C. 
Készítői ajánlják fehér húsokból, ha-
lakból készült ételekhez, de akár egy 
gyümölcssalátához, vagy zöldséges 
ételekhez is. 

a kiskőrösi „gondűző” borlovagrend minden évben a szüreti fesztivál 
egyik programjaként, annak megnyitása után egy ceremónia keretén belül 
avatja fel új borlovagjait. az idei program eltért az eddigiektől, hiszen Kis 
Zsolt személyében csak egy borlovagot avattak, viszont az alapító tagok 
közül azok, akik még ma is a borrend tagjai – Béleczki Mihály nagymester, 
Kiss György, dr. Kuti László, Varga Attila – ismét próbatételt teljesítettek, 
majd ezt követően megerősítették fogadalmukat a 28 borrendet képviselő 
nagytanács előtt. a ceremóniát Csengődi Éva, valamint dr. Csvila István 
borlovagrendi tagok vezették le, varga attila pedig elmesélte a borrend 
megalakulásának indíttatását és megköszönte, hogy a 25 évvel ezelőtti 
kezdeményezés azóta is betölti feladatát.

A borlovagrend létrejöttének gondo-
lata egy, a szőlőtermesztés, borkészí-
tés, borfogyasztás iránt elkötelezett, 
jó bort szerető és fogyasztó vidám 
társaság poharazgatásakor született 
meg 1993-ban Vargafalván, vagyis 
Varga Attila (1. kis kép) borlovag-
rendi alapító tag tanyáján. Akkor 
még Kiskőrösi Borbarátok Társa-

ságának nevezték magukat, majd 
1994. január 25-én megalakult a 
Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend 
is. A névválasztáshoz a város világhí-
rű költője, Petőfi Sándor: „A borozó” 
című bordalának kezdő sorai adtak 
ihletet. Vezetőjük Béleczki Mihály 
alapító tag, 17 éve a rend nagymes-
tere. 2006. óta borkirálynőt is vá-
lasztanak, jelenleg Vida Viktória, 
elsőként Breznyán Erzsébet, majd 
Judák Laura és dr. Filus Erika 
képviselte királynőként a borrendet.  
A borrend tagjai hűségesküvel fo-
gadják, hogy a borlovagrend elköte-
lezett hírvivőjeként legjobb tudásuk 

szerint terjesztik a kiskőrösi bor jó 
hírét szerte a világban. 
A Magyarországi Borrendek Orszá-
gos Szövetsége által alapított Pro 
Vino érdemérmet tagjaik közül már 
többen kiérdemelték: Pecznyik 
László (2008.), Béleczki Mihály 
(2009.), Ujváriné Herczeg Margit 
(2011.), dr. Csvila István (2011.), 
Nagy Tamás (2012.), Filus János 
(2013.), Ujvári Pál (2014.), Szűcs 
Gyula (2016.), Szentpéteri Attila 
(2019.).
Az alapító tagok újraavatásával 
együtt új borlovagot is avattak az 
idén. (2. kis kép) Kis Zsolt tős-
gyökeres kiskőrösi szőlőtermesztő 
családban nőtt fel. Az általános is-
kola elvégzése után a kiskőrösi ker-
tészeti szakközépiskolában érettsé-
gizett szőlő- és gyümölcstermesztő 
szakon. Az érettségi után dolgozni 
kezdett, illetve már besegített a 
családi szőlőgazdaságba. A szőlőter-
mesztés mellett sokáig a borkészítés 

is a feladataik közé tartozott. Később 
édesapja révén a borkereskedelem 
és borforgalmazás részleteit is meg-
ismerte. Közben a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnál helyezkedett el, ahol 
a mai napig dolgozik. Elvégezte a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, 
itt vámigazgatási szakon szerzett dip-
lomát. Három és fél hektáros családi 
gazdaságot művelnek, de édesapja 
halála óta édesanyja gazdaságába is 
besegít a gépi munka elvégzésével.  
A kiskőrösi Kossuth Pinceszövetke-
zetben igazgatósági tag. 2012-ben 
megalakították a Kiskőrösi Dutra 
Baráti Kört, ami ma már egyesü-
letként működik az ő elnökletével.  
A Kiskőrösi „Gondűző” Borlovag-
rendnek felesége, Kisné Csővári 
Andrea falugazdász már hét éve tag-
ja, így Zsolt is belelát a borlovagrend 
„életébe”. Több szakmai úton is részt 
vett velük és számos lovagrendi ren-
dezvény szervezésében vett részt.

Kóstold meg az újboromat!

Idén is megtartja újbormustráját
a Kiskőrösi „Gondűző” Borlovagrend

és Kiskőrös Város Hegyközsége november 9-én,
a dr. Kuti Szőlészeti és Borászati Kft.

Mediterrán Pincészetében.

Kérik a bortermelőket, hogy aznap reggel 8 és 9 óra között a nyilvános 
bormustrára boraikból 3-3 palackot a pincészetben adjanak le.
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eMLékezetes

a szivárvány néptáncegyüttes a „kiskőrösi viseLet MéLtó őrzője”
a tavaly 40. jubileumát ünneplő szivárvány néptáncegyüttes idén is ak-
tív résztvevője volt kiskőrös kulturális életének, fellépéseivel számos 
helyen mutatta be a Magyarországon élő szlovák nemzetiség gazdag 
folklórkincsét. a csoport életében több változás is történt: nőtt az aktív 
táncosok száma, az együttes új helyen gyakorol és új koreográfiák meg-
tanulásán dolgozik, pályázati forrásból több rend eredeti viseletet tudott 
megvásárolni.

Kiskőrös Város Önkormányzata 
jóvoltából a Pátria emeleti nagyter-
mében próbálhat az együttes, mivel 
a korábbi terem szűkös a jelenleg 
11 párból álló csoport számára. Itt 
megfelelő technikai feltételek mel-
lett folyhat a munka Kővágó Zsolt 
képzett néptánc-pedagógus, Fülöp 
Ferenc-díjas néptáncos vezetésével.  
Zsolt az Állami Népi Együttesben, a 
Duna Művészegyüttesben, valamint 
a saját csoportjaiban szerzett tapasz-
talatai alapján vezeti az együttest, 
hitvallása szerint úgy, hogy egy táj-
egységnek nemcsak a lépésanyagát, 
a zenéjét és a koreográfiáját tanítja 
meg, hanem ennél sokkal mélyeb-
bet, az ott élő emberek lelkét, világ-
látását is átadja. Ez érződik a Szivár-
ványnak készített Isaszegi táncok és 
a kiskőrösi lakodalmas szokásokat 
feldolgozó összeállításain is. 
Jelentős összeget nyertünk az Ön-
kormányzat által benyújtott CLLD 
pályázaton, amiből a meglévők mel-

lé újabb kiskőrösi nagyünneplőket, 
„félünneplő” viseleteket, hímzett és 
gazdagon díszített textíliákat tud-
tunk vásárolni. Ezeket az öltözéke-
ket értékük teljes tudatában öltjük 
magunkra, és büszkén mutatjuk be, 
mint az ország egyik legszínpompá-
sabb és legkidolgozottabb jelentés-
rendszerrel bíró viseletét. A csoport 
táncosai tudják, hogy a kiskőrösi 
viselet nem csupán kultúrájuk emb-
lematikus kifejezője, hanem a több 
generációval ezelőtt itt élt emberek 
ízlésének, szépérzékének, egymáshoz 
való viszonyának kifejezője, dolgos 
kezének lenyomata. Ezért a törekvé-
sért az együttes kiérdemelte a „Kis-
kőrösi viselet méltó őrzője” kitünte-
tő címet.
A Szivárvány Néptáncegyüttes ál-
landó résztvevője a Városalapítók 
Napjának, illetve a Kiskőrösi Szüret 
és Szlovák Nemzetiségi Napok ha-
gyományőrző programjainak, de az 
idei évben felléptünk a Békés me-

gyei Kétsopronyban, Császártölté-
sen, Dunaegyházán, Soltvadkerten, 
Kaskantyún, Csengődön és Uszó-
don. Mivel szoros kapcsolatban va-
gyunk a Kiskőrösi Szlovák Hagyo-
mányőrző Népdalkörrel, Gmoser 
Györgyné Zsuzsa néni Bátorság 
kell a hűséghez! című könyvének 
bemutatóján élő illusztrációként 
jelentünk meg a színpadon. A Táj-
házak Napja rendezvénysorozat 
központi megnyitó ünnepsége ta-
vasszal a kiskőrösi Szlovák Tájház 
volt. Az M1 élő közvetítésének kö-
szönhetően az egész ország láthatta 
a Szivárvány táncosait, de a csoport 
nagyünneplő viseleteit a Duna TV 

Családbarát című műsorában is 
bemutattuk. Nagy volt az öröm, 
amikor két tagunk hagyományos 
öltözetben mondta ki az igent a vá-
rosházán, és az egész csoport nagy-
ünneplőben állhatott sorfalat. Leg-
utóbb Budapest XIII. kerületében 
vendégszerepelt az együttes a Pester-
zsébeti Nemzetiségi Napokon, ahol 
lengyel, szerb, román, német, roma 
és ukrán csoportok között képvisel-
hette a hazai szlovákságot.
Nyáron a csehországi Rožnov Pod 
Radhostem gyönyörű skanzenébe 
kapott meghívást a csoport a rangos 
nemzetiségi fesztiválra.

dr. Filus Erika

Dr. Magyar Lóránt
 – Lóri doki életvezetési előadó és tréner – 

Mi az utad, mi az életcélod? 
címmel tart előadást október 9-én 18 órakor a 

Petőfi Sándor Művelődési Központban.

A programot a középiskolásoknak, illetve a felnőtt 
korosztály számára is ajánlják a szervezők, a 

Kőrös-Körül Nők Egyesület tagjai.

kiskőrös város HÍrei,
fontos napi infoMációk:
FACeBooK: KISKőRöS VáRoS
www.KISKoRoS.Hu   

„ Tegnap a Gyimesben 
jártam, bolond gom-
bát vacsoráztam”- jó-
kedvűen énekelték a 
Kiskőrösi Bem József 
Általános Iskola 7. osz-
tályos tanulói az au-
tóbuszon szeptember 
19-én délelőtt, amikor már hazafelé 
tartottak a hatnapos erdélyi kirán-
dulásukról. A kirándulás a Határ-
talanul program keretében zajlott, 
melyet pályázaton nyert el 47 tanuló 
és öt kísérő pedagógus. 
Az utazást megelőzően a tanulók az 
iskolában egy előkészítő foglalkozá-
son keresztül ismerkedhettek meg 
Erdély történelmével, tájékozód-
hattak a főbb látnivalókról, neveze-
tességekről, és ráhangolódhattak a 
kirándulásra. 
Szeptember 14-én hajnalban kelt 
útra a csapat, hogy közelebbről is 
megismerkedjen a gyimesi csángók 
életével, kultúrájával, hagyománya-
ival és az ott élő hasonló korú diá-
kokkal. Az úti cél Gyimesközéplok 
volt, amely több mint 700 km-re 
található Kiskőröstől. A hosszú és 
fárasztó utat feledtette a sok érde-
kes program útközben. A parajdi 
sóbánya és a korondi fazekasmester 
munkái elvarázsolták a tanulókat. 
Koszorút helyeztek el Farkaslakán és 
Szejkefürdőn, így emlékezve Tamási 
Áronra és Orbán Balázsra. 
Az előző napi fáradalmakat kipihen-
ve másnap az ezeréves határhoz láto-

gattak el, felmásztak a 
Rákóczi-várba, majd a 
határon túl egy vásár-
ban költhették zseb-
pénzüket tanulóink. 
Délután a legbátrab-
bak és legügyesebbek 
megmászták a szállás 

mögötti meredek hegyoldalt, és 
feljutottak az 1089 m magas Silye-
tetőre.
A harmadik napon gyönyörű nap-
sütésben természeti képződménye-
ket csodálhattak meg. Sétát tettek 
a Gyilkos-tó partján, majd a Békás-
szorosban. Innen Csíksomlyóra ve-
zetett az út, ahol a kegytemplomot 
tekinthették meg, megkóstolhatták a 
borvizet, és felzarándokolhattak nye-
regbe, a pünkösdi búcsú helyszínére.
A többi napon, a táborhelyen és 
környékén kézműves foglalkozáson 
vehettek részt. Szövést és kötélve-
tést tanulhattak, betekinthettek a 
kovácsmesterség és a kenyérsütés 
rejtelmeibe, meglátogatták a gyi-
mesközéploki hetedikeseket, akikkel 
egy barátságos futballmérkőzést is 
lejátszottak. A településen található 
egy skanzen is vízimalommal, ahová 
a helyi emberek lovas szekerekkel 
szállították diákjainkat, ami nagy 
élményt jelentett mindenki számára.
Esténként Csaba, a szállásadó, aki 
tánctanár és hagyományőrző, kul-
turális foglalkozás keretében meg-
ismertette a gyerekeket gyimesi da-
lokkal, táncokkal és népviselettel. 

A gyerekek aktívan vettek részt eze-
ken a foglalkozásokon, néhány dalt 
és tánclépést sikerült elsajátítaniuk. 
A hazafelé úton Kiskőrös szülötte, 
Petőfi Sándorral kapcsolatos emlék-
helyeket kerestek fel, és helyeztek el 
koszorút Székelykeresztúron és Fe-
héregyházán. Ezt követően egyórás 
szabadprogram keretében ismer-
kedhettek meg Segesvár történelmi 

központjával, majd folytatták az 
utat Déva felé. A vár „bevétele” után 
ismét buszra szállva érkezett meg a 
csapat élményekkel és új ismeretek-
kel gazdagodva késő este Kiskőrösre.
Bizonyára kellemes emlék marad az 
Erdélyben töltött hat nap minden 
hetedikes diák és kísérő pedagógus 
számára.                        

Kovácsné Pszota Orsolya  

a beMes Hetedikes diákok bejárták a gyiMes-vöLgyét

Újra Szentföld 
moSt Izrael éS JordánIa

a megszokott és a legfontosabb bibliai helyek mellett
(Jeruzsálem, Betlehem, Názáret, Genezáreti tó és környéke, Holt-tenger) 
ez az út is több újdonságot tartalmaz. érinti a Tabor-hegyet, Bét Sheant, 

az ókori Szküthopoliszt, majd a kabbala fővárosát, Cfátot és Baniászt és a 
Golán fennsíkot. átmegyünk jordániába is, ahol megtekinjük az ősi szikla-
várost, Petrát, és Madabában a világ egyik legnagyobb épen maradt ókori 

mozaikját. a Nebo-hegyről megnézzük, mit láthatott innen Mózes az ígéret 
földjéből. de többet látunk a mai izraelből is. Megkóstolhatjuk

az egyik legnevesebb izraeli borászat, a golan Heights Winery borait.
és megnézhetjük azt is egy olajütő üzemben, hogyan készül az olivaolaj 
és az oliva alapú kozmetikumok. Hajókázhatunk a genezáreti tavon és 

ellátogatunk egy gyémántcsiszoló üzembe is.

LuPTáK GyöRGy eSPeReS, MáR KILeNCeDSZeR VáG BeLe AZ uTAZáS 
SZeRVeZÉSÉBe, VeZeTÉSÉBe.

érdekLődők HÍvják őt a 06-20/824-4748-as teLefonon, vagy szeMé-
Lyesen érdekLődjenek az evangéLikus egyHázközség gondnoki 

HivataLában (78/311-724).
aki noveMber 20-ig jeLentkezik,

Húszezer forint fizetési kedvezMényben részesüL!

A Kiskőrösi evangélikus egyházközség újra szentföldi túrát szervez
Izraelbe és Jordániába, az út 2020. március 18-tól 26-ig tart.

Kincses Szilvia
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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: 06-78/311-955

Főszerkesztő:
boda zsuzsa  |  06-20/419-1771
boda.zsuzsa1@gmail.com

Felelős szerkesztő:
Turán istvánné

Hirdetésfelvétel:
hétfő:   17.00-19.00
szerda: 17.00-19.00
péntek: 14.30-18.00
hirdetésszervező: kovács enikő
telefon: 06-70/313-9234
e-mail: kiskoros.hirdetes@gmail.com

Nyomdai munkák:
druk-ker kft.
6200 kiskőrös, csokonai u. 47.
telefon: 06-78/312-517
felelős vezető: Markó jános

a lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

sportosan neM Mindennapi

tapasztaLják Meg a diákok 
a Mozgás öröMét!

Az idei évben szeptember 27-én 
került megrendezésre az Európai 
Diáksport Nap, melynek keretében 
a kiskőrösi EGYMI iskola is progra-
mot szervezett a Városi Szabadidő-
parkban. A rendezvény célja, hogy 
a gyermekek az élményközpontú ve-
télkedők során megtapasztalhassák a 
mozgás örömét, ezzel elinduljanak 
egy egész életen át tartó testmozgás 
és egészséges életmód felé vezető 
úton. A közös mozgás a szociális 
készségek fejlődését és a gyermekek 
társadalomba való beilleszkedését is 
elősegíti.
Az Egészségfejlesztési Iroda is kite-
lepült a sportnapra könnyen alkal-
mazható ismeretterjesztő kiadványa-
ival, emellett rengeteg érdeklődőnek 
biztosított lehetőséget testösszetétel 
és vérnyomásmérésre.
Szeptember végén elkezdődött Dr. 
Nagy Miklós „Fogyjunk okosan!” 
című előadássorozata, ahol szakmai 
segítséget és támogatást kaphatnak a 
fogyni vágyók. Az előadások során 
megismerhetjük a szervezetünkben 
lejátszódó folyamatokat és az elő-
adóval együtt dolgozva hasznos ta-
nácsokat és praktikákat ismerhetünk 
meg a megfelelő táplálkozás elérése 
érdekében. Fontos, hogy a fogyókú-
ra során megtartsuk a kalória-egyen-
súlyt, azonban a magyaros íz világtól, 
sem kell megfosztanunk magunkat. 
A következő alkalmakra kóstolóval is 
készülnek az előadók, ahol minden-
napi ételeink újragondolt változa-
tát kóstolhatjuk meg egészségesebb 

és kevésbé kalóriadús formában. 
Mezőfi-Horváth Antónia előadását 
nagy érdeklődéssel figyelték a részt-
vevők, amely a 21. század technoló-
giai fejlődésének pszichológiai hatá-
sairól szólt. Sokan nem is gondolunk 
bele, hogy az online világ milyen 
nagy hatással van a szülő-gyermek 
kapcsolatra, párkapcsolatra és egyéb 
társas kapcsolatainkra. Az előadás 
során segítséget kaphattunk, hogy 
megtaláljuk az egyensúlyt az online 
világ és a valóság között. Antónia to-
vábbi előadásaira is szeretettel várjuk 
az érdeklődőket. Szó lesz a hétközna-
pi szorongásainkról, hogyan küzdjük 
le azokat, hogyan legyünk újra bol-
dogok és elégedettek az életünkben. 
Továbbá a párkapcsolati problémák 
is felmerülnek „Igen, akarom! – de 
meddig?!” című előadásán, ahol a 
párkapcsolati sikertelenségeink le-
hetséges okait boncolgatjuk és pszi-
chológusunktól megoldási utakat 
kaphatunk, ezen problémák leküz-
désében. Emellett érzelmi intelligen-
ciát fejlesztő tréninget is indítunk 
a szülők számára, melyre várjuk az 
érdeklődők jelentkezését.
Aktuális programjainkról személye-
sen, telefonon vagy az Egészségfej-
lesztési Iroda Kiskőrös faceebook 
oldalán tudnak érdeklődni, továbbá 
a kihelyezett plakátokon is tájékoz-
tatjuk Önöket.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Jaszanovics Dóra
EFI-koordinátor

31 kiLoMétert tekertek Le

A Filus Tibor vezetésével működő 
Ültess Fát Mozgalom Egyesület 
minden évben szervez az egész-
séges életmód jegyében egy őszi 
kerékpártúrát. Idén az akasztói 
Halascsárdát választották úticélul 
szeptember 13-án. A KEVI Petőfi 
Sándor Általános Iskolájának ud-
varán gyülekeztek, majd Pásztor 
Gyula testnevelő balesetvédelmi- 
és a helyes kerékpáros közlekedésre 
vonatkozó tanácsainak meghallga-
tása után mintegy hetvenen neki-
vágtak a táv lekerekezésének. A cél-
ban Szabó Zsolt bemutatta a több 
tóból álló halgazdaságot, megis-
mertette őket a sziki ponty élet-
módjával, a környezetben található 
növényzettel, majd ezt követően a 
kerékpárosok ismét nyeregbe pat-
tantak. A suliba visszaérve meg-
állapították, hogy aznap mintegy 
31 kilométert teljesítettek kicsik 
és nagyok. A hazabicajozás előtt 
még megbeszélték a nap tapaszta-
latait, miközben elfogyasztották a 
„virsliuzsonnát”.  
A szervezők ezúton is köszönik az 
EFI, valamint a Király Pékség tá-
mogatását.

A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI

OKTÓBER
16. szerda 16.00   Fogyjunk okosan (EFI)
19. szombat    Bagoly éjszakai bringatúra (Kiskőrös Pető� tér)
24. csütörtök 16.00  Fogyjunk okosan (EFI)
30. szerda 16.15   Csiri-biri torna
     (Pető� Sándor Művelődési Központ)

RENDSZERES TORNÁINK:
hétfő 17.00    Fitt gerinc speciális torna (Fritti Sport) 
szerda 10.00    Nyugdíjas torna (Fritti Sport) 
csütörtök 8.00   Preventív mozgásszervi torna (Shredx Fitness)

A Fritti Sport tornáira előzetes bejelentkezés szükséges
a 06 78 415 546-os telefonszámon.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

31 kiLoMétert tekertek Le

Október 19-én:
Bagoly bringatúra Kiskőrösön
Október 26-án:
Bringabarátság bringatúra
további részletek:
facebook – Trizoli Jótifuti Egyesület 

a MegóvLak áLLatbarát aLapÍtvány aHoL tud, segÍt
2007. óta működik városunkban a Megóvlak állatbarát alapítvány, amely-
nek több éve gubik ibolya a vezetője. az alapítvány lelkes aktivistái be-
fogadó telepet működtetnek, ahol már hónapok óta „teltház” van, fej-
lesztenek, új kenneleket is építenek, jelenleg „téliesítenek”. a befogadott 
állatokat gondozzák, támogatóiknak köszönhetően élelemmel ellátják, de 
szabadidejükön kívül bizony anyagilag is jótékonykodnak, hiszen sokszor 
saját zsebükbe is mélyen belenyúlnak, mivel a felelőtlen állattartóknak kö-
szönhetően bőven van tennivalójuk.

Elképzelhetetlen mennyi cica, ku-
tyus kerül az utcára- mondja Ibolya. 
A „Megóvlak” Állatbarát Alapítvány 
célja az állatvédelem, az otthontalan 
állatok átmeneti gondozása, orvosi 
ellátása, majd mihamarabb szerető 
gazdihoz segítése. Fontos célkitűzé-
sünk az állatkínzásokkal szembeni 
hatékony fellépés is, ezért évente 
csatlakozunk az országos demonst-
rációhoz a „Hontalan állatok vi-
lágnapján” és mécseseket gyújtunk 
emlékezetükre a gimnázium előtt 
elhelyezett „Emlékkőnél”.
Már több esztendeje szervezzük az 
Állatok Világnapja alkalmából csa-
ládi napunkat, ahol idén, szeptem-
ber 29-én vasárnap is többek között 
rajzversenyt, egészégi állapotfelmé-

rést, lovaskocsikázást, közös zumba 
mozgást, homokképkészítést szer-
veztünk, a résztvevőket légvár és kü-
lönféle kreatív kézműves foglalkozá-
sok, a mentősök „Egészségszigete”, 
a Salem Smink jóvoltából csillámte-
toválási lehetőség, a Life Style lebo-
nyolításában hullámmasszázs várta. 
Szintén mécseseket gyújtottunk a 
hontalan állatokért, a zenei aláfestést 
pedig a Hupikék Holiday duó biz-
tosította, a jó falatokról a Hercegi 
Finomságok gondoskodott. 
Szívesen segítünk a hozzánk for-
dulóknak az elszökött, elkóborolt 
kedvenceik megtalálásában. Együtt-
működésre törekszünk más állatvédő 
szervezetekkel, illetve a rendőrséggel, 
polgárőrséggel. Szeretnénk minél 

komfortosabbá tenni az állatok átme-
neti otthonát, ideiglenes befogadókat 
keresünk, hogy addig is családban él-
hessenek, míg végleges gazdihoz ke-
rülhetnek. Nagy segítség számunkra, 
hogy a Kiskőrösi Tesco Hipermarket 
áruház vezetője Pribelszki Péter jó-
váhagyásával (bal szélső kis kép fent) 
évente több alkalommal is szervez-
hetünk élelemgyűjtést állatainknak. 
Ebben az évben a Tesco által meghir-
detett „Ön választ, mi segítünk” ak-
cióban második helyezést értünk el a 
közönségszavazatokkal, így 200 ezer 
forintot nyertünk. Az első helyezett 
Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesülete lett. 
A hosszú távú célunk az, hogy meg-
értsék az emberek a felelős állattartás 
fogalmát és ne veszélyeztessék má-
sok, főleg a gyerekek és idősek testi 
épségét a felelőtlenül utcára engedett 
netalán kidobott állataikkal. Fontos 
tudatosítanunk, hogy az állatok is 
érző lények, otthonra, biztonságra, 
gondoskodásra van szükségük. Aki 
szívesen csatlakozna hozzánk, szere-
tettel várjuk.

Dr. Szepesvári Szabolcs, a kiskőrösi 
szakrendelőt üzemeltető Kiskunhalasi 
Semmelweis Kórház igazgató főorvo-

sa, a legutóbbi testületi ülésen tett
ígéretéhez híven

beindította a reumatológia, 
illetve az ortopédia szakrendelést 

városunkban.

reumatológia: 
hétfő: 9.00-12.00 dr. Takács Katalin

kedd: 9.00-15.00 dr. Koch Júlia
szerda: 9.00-12.00 dr. Böcz Gabriella

ortopéDia:
csütörtök: 8.30-12.30 dr. Iszlai Zalán

Mindkét szakrendeléshez
előzetes időpont-egyeztetés

és háziorvosi beutaló szükséges!

MEGKEZDőDöT T
A KISKőRöSI SZíNHÁZI ÉVAD!

Első előadás november 13-án 19 órakor
a Sziget Színház társulatának előadásában:
A szabadság vándorai – Demjén musical

További információ: Petőfi Sándor Művelődési Központ
Telefon: 78/312-315

Az Equus Produkció Nonprofit Közhasznú Kft.
és a Sziget Színház Művészeti Egyesület közös produkciója

V é r a d á s !
November 19-én és 20-án 

várják a véradókat!

19-én 9-13 óra között
a művelődési központban

20-án 9-13 óra között
a művelődési központban

és
14.30 és 17.00 óra között

az Ungvári Works Kft.
telephelyén (Szendrey Júlia utca)
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az anyatej viLágnapja aLkaLMábóL taLáLkoztak babák-MaMák
az egészségügyi világszervezet először 1992-ben nyilvánította augusz-
tus 1-jét az anyatejes táplálás világnapjává, azzal a céllal, hogy felhívja 
a figyelmet az anyatejes táplálás fontosságára, valamint arra, hogy az 
anyatejes táplálás több mint a gyermek etetése. a világnaphoz Magyaror-
szág 1993-ban csatlakozott, ennek apropóján pedig országszerte változa-
tos programokkal és előadásokkal várják a szakemberek a kisgyermekes 
családokat. Minden évben a világszövetség kiválasztja az év jelmondatát, 
mely idén 2019-ben a következő: „a szoptatás sikere mindannyiunkon mú-
lik!” az anyatej ugyanis olyan egyedülálló, csodálatos táplálék, amely ösz-
szetételében és mennyiségében is a csecsemő igényeihez alkalmazkodik. 
az anyatej különleges összetételű, alkalmazkodik a csecsemő speciális 
igényeihez, védi őt a külvilág ártalmaitól.

Régóta hagyomány a város életében, 
hogy szeptember utolsó péntekjén a 
védőnői szolgálat köszönti az édes-
anyákat e jeles nap alkalmával. Idén 
szeptember 27-én, pénteken a Petőfi 
Sándor Művelődési Központban vár-

ták a babákat és a mamákat. A prog-
ramon a KEVI Harangvirág Óvodá-
jának apróságai adták elő kedves kis 
műsorukat, majd őket követően, dr. 
Kállayné Major Marina (első ovális 
fotó) az Egészségügyi, Gyermekjóléti 

és Szociális Intézmény igazgatónője 
köszöntötte a megjelenteket.
Mindenki számára hasznos volt 
a nyelv és a beszédfejlődés té-
makörét kifejtő előadás, amit 

Domonyiné Borbényi 
Katalin (második ovális fotó) a 
Bács-Kiskun Megyei Szakszolgálat 
logopédusa tartott. Szlávik-Ku-
pán Emese dietetikus a várandós 
kismamáknak adott étkezési taná-
csokat.

kiskőrösi LibafutaM noveMber 9-én
9:00-10:30 Libafutam helyszíni regisztráció a Petőfi Sándor
 Művelődési Központ előtti téren  
10:30-11:00 közös bemelegítés
11:00 Libafutam futó- és kerékpáros verseny több távon
 futóknak 5, 10 és 21 km futás, kerékpárosoknak 21 és 41 km
14:00 eredményhirdetés  

Regisztrációs díj: felnőtt: 700 Ft/fő, diák 18 éves korig: 500 Ft/fő 
családoknak (4 fő): 1000 Ft/család

Előzetes regisztráció november 3-ig: János Vitéz Látogatóközpont
6200 Kiskőrös, Martini u. 6. | telefon: Tóth Anett:  + 36-20/230- 4442,
vagy a www.janosvitezlatogatokozpont.hu weboldalon
Akik előzetesen regisztrálnak, pólót kapnak ajándékba!
Libafutam póló a helyszínen 1000 Ft/db áron megvásárolható

Laczházi Norina
édesanyja: Opauszki Réka; édesapja: Laczházi Norbert;
bátyja: Laczházi Dominik; született: Budapest, 2019. augusztus 22-én
súly: 3370 gramm, hossz: 54 cm

MegszüLettéL MegérkeztéL, de jó...


