
V. évfolyam 4. szám  •  2020. április  •  Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapja

Örüljünk otthon a tavasznak!Örüljünk otthon a tavasznak!



2 3

2020. április2020. április AKTUÁLIS

AZ ÁRUCIKKEKET
HÁZHOZSZÁLLÍTÓK ELÉRHETŐSÉGE

HASKÓ LÁSZLÓ: 06-30/531-8134 - méz
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
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 feletti kiszállítás
RITA HÁZI SZÖRPFŐZDÉJE: 06-30/869-3239 - házi szörpök és lekvárok
TURÁN JÁNOS: 06-20/4360-906 - muskátli és balkonnövények
SZOMOR BALÁZS: 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: egyedül élő időseknek,
hétköznap 06-20/9414-801
ÍZ ÉS HAGYOMÁNY KFT.: 06-20/225-3290 és 06-70/886-3200
- sertés-, marhahús, és késztermékek. Kiszállítás: szerda és péntek
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: 06-30/5196-632
szombat 14 -15 h között
SZENTPÉTERI ATTILA: 06-70/453-5250 - növényvédőszer, 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 
FENYVESI LÁSZLÓNÉ: 06-30/4306-939 - gyermekruha, fehérnemű,
fürdőruha/ felnőtt is
BELLÁN TAMÁS: 06-20/5643-744; 06-20/3739-158 - füstölt áru, péntek, 
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, sósrúd
HAKAN KEBAB GYORSBÜFÉ: 06-20/434-1050 – menü és az étlap teljes 
választéka
POZSGAINÉ KISS BEATRIX „BEJA ASSZONY SAJTMANU-
FAKTÚRÁJA”: 06-20/508-5602 – kecsketej, tejtermék, tészta durumlisztből
CSEPI KÖNYVESBOLT: 06-20/399-0352 – érdeklődni: csepi könyvesbolt 
facebook, csepi94@freemail.hu 
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 - háziszappanok
DISZTL GÁBOR: 06-30/347-4494 - biobor

A KURTA ÉTTEREM FELAJÁNLÁSA

FIGYELEMREMÉLTÓ

Nagyrabecsülésünk jeléül az idős 
rászorulóknak és a frontvonalban 
értünk dolgozóknak – egészségügy-
ben dolgozók, mentősök, rendőrök, 
tűzoltók, vám és pénzügyőrség dolgo-
zói, katonaság tagjai és tartalékosok, 
polgárőrök, az önkormányzat dol-
gozói – valamint az őket segítőknek 
szeretnénk kedvezményt biztosítani.
Kedvezményes, 900 forintos áron 
rendelhetik a menüt (leves + máso-
dik) a veszélyhelyzet ideje alatt. 
Kérjük, jelezzék ezt a rendeléskor!
Továbbá felajánlunk 60 doboz 1000 
mg-os, bioflavonoidos C-vitamint 
is, melynek elosztásához az önkor-
mányzat segítségét kérjük.
Ezen felül hamarosan megérkezik az 
általunk megrendelt egy 10 gr/óra 
kapacitású ipari ózongenerátor is, 
melyet ingyen és bérmentve felaján-

lunk a fent felsorolt szervek bárme-
lyikének épületek vagy gépjárművek 
fertőtlenítésére. Az ózonnal vegy-
szermentesen lehet fertőtleníteni rá-
adásul 600-3000-szer hatékonyabb a 
klórnál!
Amennyiben Ön ismer olyan idős 
embert, akinek szüksége van élelmi-
szer, vagy bármely más cikk kiszál-
lításra, úgy keressen meg minket és 
ingyen és bérmentve vállaljuk a ki-
szállítását a termékeknek. Lehetnek 
akár tanyákon élő idős emberek is, 
nagyon szívesen kiszállítjuk bárhova.
Éttermünk a hét minden napján vál-
lal menü és ételkiszállítást. (Akár egy 
kávét is)
A rendelés leadható az adott nap 
10.00 óráig a 06-78/414-821-as te-
lefonszámon. Bármely más informá-
ció: 06-20/9108-376.

KISZÁLLÍTÁST VÁLLALÓ ÉTTERMEK
Kormányrendelet született, hogy március 28-tól az éttermekben nem lehet 
helyben elfogyasztani a megrendelt ételt, ezért a kiskőrösi éttermek közül 
többen határozatlan időre bezártak, viszont vannak, akik jelezték, hogy amíg 
lehetséges, a házhozszállítást vállalják a hét minden napján.

Fortuna étterem: 06-78/311-480
Kurta étterem: 06-78/414-821
Toronytál étkezde: 06-20/285-8467
Pizzaphone: 06-78/414-011
Hakan Kebab: 06-20/294-1401 (vasárnap kivételével)
Club pizzéria: 06-78/311-138
JET Bar: 06-70/295-2514 (szombat, vasárnap kivételével)
Reed Cafe: 06-30/494-0540

A KUNSÁG-SZESZ ZRT. IS ADOMÁNYOZ ÉTELT
A Kurta étterem jótékonysági felhívására jelentkezett 

a Kunság-Szesz Zrt., akik felajánlottak 300 adag menüt a frontvo-
nalban dolgozó kiskőrösi szerveknek és dolgozóiknak, illetve az 

arra rászorulóknak. Az adomány elosztásának koordinálásához az 
önkormányzat segítségét kérték és az egyeztetés után 

a Kurta étterem futárszolgálata eljuttatja az ételt mindenkihez.
Köszönjük szépen a felajánlást!

Bárki, aki szeretne hasonló módon segíteni, 
hívja a 06-20/9108-376-os telefonszámot!

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

MINDEN KISKŐRÖSINEK 
SEGÍTÜNK, AKINEK KELL!

A koronavírus-járvány idején a legveszélyeztetettebb kategóriába tartozik 
az idősebb korosztály. Megvédeni Önöket úgy tudjuk, ha Önök is együttmű-
ködnek ebben. Nagyon fontos, hogy a járvány lezajlásáig lakásukban vagy 
házukban maradjanak, ne menjenek ki az utcára, ne kerüljenek közel má-
sokhoz! Kérjük, hogy aki megteheti, ne hagyja el lakóhelyét vagy tartózko-
dási helyét! Akinek gondot jelent saját maga ellátása, és ezt hozzátartozói, 
ismerősei sem tudják megoldani, kérem, jelezze felénk!

Mindazok kérhetik segítségünket, 
akik tudják vállalni, hogy otthonuk-
ban maradnak és a család ellátása így 
gondot jelent számukra.
• 70 év felettiek és vállalják, hogy az 
otthonukban maradnak, saját ellá-
tásukról nem tudnak gondoskodni 
hozzátartozó vagy szomszéd közre-
működésével.
• Kérjük Önt, jelentkezzen, hogy 
segíthessünk, és kérjük azokat, akik 
tudnak olyan kiskőrösi polgártár-
sunkról, aki nem tudja jelezni szük-
séghelyzetét, tájékoztassák őket, és ha 
szükséges, jelezzék az önkormányzat 
ügyfélszolgálatán a segítségkérést.
Az ellátási igényt alapvető élelmisze-
rek (liszt, cukor, só, étolaj, tej, zsír, 
pékáru, tészta, burgonya, hagyma, 
zöldségfélék, gyümölcs, hús), ház-
tartási- vegyi árucikkek (mosópor, 
öblítő, mosogatószer, WC papír, 
papírzsebkendő, fertőtlenítő szerek) 
vásárlásához, háziorvos által kiírt 
gyógyszerkiváltáshoz, gyógyszernek 
nem minősülő termékek kiváltá-
sához lehet kérni. A megvásárolni 

kíván élelmiszerek/vegyi áruk meny-
nyisége egy vásárlás alkalmával nem 
haladhatja meg az 1 kg / 1 csomag 
mennyiséget.

A szolgáltatás hetente 1, maximum 
2 alkalommal vehető igénybe.

Az ellátás biztosítása során a Sors-
fordító Szolgáltató Központ család-
gondozói, Kiskőrös Város Polgár-
mesterének aláírásával és bélyegzővel 

ellátott igazolvány felmutatásával ke-
resik majd fel lakóhelyükön / tartóz-
kodási helyükön az ellátást igénylő 
kiskőrösieket.

Az ellátás ellenértékét az ellátott 
köteles megfizetni.

A bejelentéshez használható nyom-
tatvány elérhető Kiskőrös Város hon-
lapján a www.kiskoros.hu oldalon a 
Közérdekű/ Polgármesteri Hivatal/ 
Letölthető nyomtatványok/ Szociális 

és Igazgatási Csoport nyomtatványai 
menüben „Igényfelmérő kérdőív a 
70. év feletti lakosok veszélyhelyzet-
ben való ellátásárhoz” címszó alatt.
Ezen a nyomtatványon az érintet-
teken kívül családtagok, ismerősök, 
szomszéd is jelezheti az önkormány-
zat felé, ha tud olyan 70 éven felüli 
személyről, akinek az ellátása nem 
megoldott.

Domonyi László
polgármester

HOGYAN KÉRHETI A SEGÍTSÉGÜNKET?

A Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal telefonszámán:
78/513-120 /225-ös mellék, illetve a 06/20-413-0167-es mobilszámon, 

munkanapokon hétfő-csütörtök 8.00-16.30 óra közötti,
pénteken 8:00-12:00 óra közötti időben, valamint a

szocialisigazgatas@kiskoros.hu e-mail címen teheti meg bejelentését.
Az igénybejelentéshez szükséges: név, cím, születési hely és idő,

TAJ szám, telefonszám, e-mail cím, hozzátartozó neve,
elérhetősége és a kért ellátás.

HÁZHOZSZÁLLÍTÓKAT KERESÜNK!
Kiskőrös Város Polgármestere a járványhelyzetre való tekintettel vár-
ja azon kereskedők (élelmiszer, gyümölcs, zöldség, hús, vegyi áru, 
étrendkiegészítő, természetgyógyászati termékek stb.) és vendéglátó-
üzletek (éttermek, gyorsbüfék, pizzériák) jelentkezését, akik házhozszál-
lítást vállalnak és hozzájárulnak ahhoz, hogy az önkormányzat közzéte-
gye szolgáltatásukat. 
Az alábbi adatokat kérnénk megadni: név, telefonszám (e-mail), értéke-
sítésre szánt áru vagy termékek köre, valamint, hogy őstermelői vagy 
kereskedői tevékenységként végzi a szolgáltatást. 
A piac bezárása miatt megszervezett kiszállítók automatikusan bekerül-
nek a nyilvántartásba.
Jelentkezni lehet munkaidőben (8-16.30 óra között) az alábbi telefon-
számon: 78/513-120/237 mellék, illetve a 06-70/453-2511- es telefon-
számon

Domonyi László
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Kiskőrös Város Polgármestere a lakosság által is ismert veszélyhelyzetre 
való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot és a kereskedőket:
2020. március 19. napján a Kormány kihirdette az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelő-
zése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egész-
ségének és életében megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során 
teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendeletét, 
melynek értelmében az alábbiak kerültek elrendelésre:

A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN 
• a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékeny-
ség bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üz-
lettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés 
alapján. Fenti feltételek alapján a vendéglátó üzlet, illetve napi fogyasztási 
cikket értékesítő üzlet is folytathat üzleten kívüli tevékenységet. 
• a bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül végzett kereskedelmi tevé-
kenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység 
kerestében értékesített termék forgalmazható.
• a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem bejelentés 
és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható. 
• a lakosság ellátása céljából üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során 
élelmiszer is forgalmazható.
Nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevé-
kenység során termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendez-
vény nem szervezhető.

Napi fogyasztási cikk: a vendéglátó tevékenység keretében értékesített 
termékek kivételével olyan, a lakosság napi szükségleteinek, igényeinek 
kielégítésére szolgáló élelmiszer, illatszer, drogériai termék, háztartási tisz-
títószer és vegyi áru, higiéniai papírtermék, amelyet a fogyasztók jellem-
zően legfeljebb egy éven belül elfogyaszt, elhasznál vagy lecserél.

Napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet: olyan üzlet, amely forgalmának 
döntő hányadát napi fogyasztási cikknek minősülő termékek árusítása 
teszi ki.
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HAZÁNKBAN VAN ÉS LESZ 
IS ELEGENDŐ ÉLELMISZER

Magyarország agrár-élelmiszeripari ország, komoly exportőr, hazánk ön-
ellátottsága mintegy 120 százalékos az alapvető élelmiszerekből, amely 
akár 150 százalékra is növelhető. A mostani veszélyhelyzetben különös 
jelentősége van ennek: a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar folyama-
tosan képes biztosítani a lakosság számára az élelmiszereket. Az élel-
miszeripar a harmadik legnagyobb feldolgozóipari ágazat hazánkban, az 
5400 aktívan működő élelmiszer-vállalkozás közvetlenül mintegy százezer 
embert foglalkoztat, a magyar mezőgazdaság által megtermelt alapanya-
gok 65%-át dolgozza fel minőségi élelmiszerekké – írja közleményében a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Szlovák Pál kiskőrösi fiatal gazdálkodó 
több éve foglalkozik fóliás, illetve szabadföldi növénytermesztéssel. 

Szlovák Pál: Szüleimmel külön 
cégekben gazdálkodunk, de közös 
eszközparkot használunk. Fóliában 
csak paprikát termesztek. Emel-
lett mindig próbálkozom valami 
újdonsággal is: egy kis káposzta, 
egy kis csemegekukorica, sőt ettől 
az évtől már spárgát is szedünk. 
Igyekszem bővíteni a kínálatot. Úgy 
gondolom, hogy nem csak nekünk 
termelőknek, hanem a gazdasági 
szektorban még sokaknak kell meg-
küzdeniük majd munkaerőhiány-
nyal a jelenlegi helyzetben. Mivel 
térségünkben, a mezőgazdaságban 
főként külföldi munkavállalók dol-
goznak, ezért a lezárt határok is 
nehézséget okoznak. Hamarosan, 
körülbelül három hét múlva kez-
detét veszi a spárga szezon, akkor 
majd meglátjuk, hogyan is alakul 
mindez. Egy biztos, mi folytatjuk 

a mezőgazdasági termelést, hiszen 
élelmiszerre mindenkor szükség van 
és lesz. A szokatlanul hideg időjárás 
egyelőre csak a barackosokat érinti, 
habár paraffin gyertya égetéssel ők is 
tudnak védekezni a mínuszok ellen. 
Mi a fóliáinkban jelenleg hidegtűrő 
növényeket termesztünk, melyek-
nek nem okoz gondot a változékony 
időjárás. Szükség esetén plusz egy 
belső fóliaréteg elhelyezésével, illet-
ve fűtéssel lehet védekezni a hideg 
ellen. Mivel eddig egészen enyhe 
volt a tél, várhatóan sokkal nagyobb 
számban lesznek jelen a kártevők az 
idei évben is. Számunkra egyelő-
re nem okoz gondot a különböző 
növényvédőszerek beszerzése. Sza-
badföldön a palánták többségét csak 
május végén ültetjük el, amikor már 
nincs hideg.

Kutyifa Icu/B.Zs. 

TISZTELT HEGYKÖZSÉGI TAGOK !

A kialakult helyzetre való tekintettel a hegyközség és a hegybírók bizony-
talan ideig módosított munkarendben dolgoznak.

Az eddig megszokott ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel!
A pénztári járulékbefizetés szünetel.

A hegyközségi járulék kiegyenlíthető átutalással az alábbi számlaszámra: 
52500075-11000169 (Takarékbank Zrt.) 

A közleményben kérjük, tüntesse fel 
a gazdasági akta számát, ez a járulékhatározat felső részén található.

Egyéb halaszthatatlan ügyben előzetesen telefonon egyeztessen 
a hegybírókkal (munkanapokon 8-16 óra között).

hegyközség: 06-78/414-721
Pszota István: 06-70/489-8732

Polyákné Csengődi Éva: 06-30/788-4701

EGYRE TÖBB MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐ ÉS ÉLELMISZERELLÁTÓ VÁLLAL HÁZHOZSZÁLLÍTÁST
Az, hogy lapzártánkig még egyetlen koronavírussal fertőzött beteget nem 
regisztráltak városunkban, az annak is köszönhető, hogy a városvezetés a 
kormányrendeletek mellett idejében meghozta azokat a helyi intézkedé-
seket, amelyek az itt élők egészségének megőrzését szolgálják. Az egyik 
ilyen intézkedés volt, a termelői piac bezárása is, annak ellenére, hogy ott 
szabad levegőn folyik az árusítás. Azonban gondoljunk bele, hogy melyik 
korosztályból járnak legtöbben a piacra és kik árulnak javarészt az egyes 
standokon… Lehetetlenség betartani a 2 méteres távolságot mind az áru-
sok, mind pedig a vevők között. A mi érdekünkben történt az intézkedés, 
vagyis, hogy a kiskőrösi piac határozatlan ideig bezár. Ezzel párhuzamo-
san Domonyi László polgármester felhívást intézett a termelőkhöz, hogy 
vállaljanak házhozszállítást. 

TURANCSIK LÁSZLÓ
1995 óta vagyok húsipari vállal-
kozó, sok mindent láttam, tapasz-
taltam ez idő alatt, de ez egy olyan 
helyzet most, amit senki nem ismer, 
nem tudja mi lesz a kimenetele, és 
ami a legnagyobb bizonytalanságot 
okozza, hogy azt sem tudjuk, mitől 
félünk… 
Véleményem szerint a legfontosabb, 
hogy vegyük komolyan, amit kérnek 
tőlünk.  Semmi nem lehet fonto-
sabb a szeretteink, és az egészségünk 
védelménél. Nagyon fontos, hogy 
tanuljunk mások hibáiból! Számos 
óvintézkedés, rendelet, szabály lépett 
életbe az elmúlt hetekben. Az üzletek 
egy része, vendéglátóegységek, piac, 
és még sorolhatnám, hogy miknek 
a bezárása sajnos mindenkit érzéke-
nyen érintett, de felelős és szükséges 
döntésnek tartom! 
Ezeket az óvintézkedéseket, előíráso-
kat alapul véve, mi magunk is hoz-
tunk az Íz és Hagyomány Kft. éle-
tében döntéseket, mind a vevőink, 
mind a saját egészségünk megóvása 
érdekében. Felelős vezetőként ezt 
mindenkinek meg kell tennie!
Személyes példamutatás a legfonto-
sabb abban, hogy ezeknek a szabá-
lyoknak a betartására ösztönözzük az 
embereket!
Saját intézkedéseink a következők 
voltak: szájmaszk és védőkesztyű kö-
telező használata, napi többszöri fer-
tőtlenítés, a nyitva tartási idő drasz-
tikus csökkentése, a hétvégi nyitva 
tartás teljes megszüntetése (a szom-
batot is beleértve), csak és kizárólag 

saját készítésű termékek forgalma-
zása. Viszont a szigorítások mellett, 
hogy segíteni is tudjunk, bevezettük 
a díjmentes kiszállítást, a szerdai és 
a pénteki napokon. Ezt saját magam 
végzem. Így igyekszem erősíteni az 
emberekben a kiszállítás iránti bi-
zalmat, és igény esetén biztosítani az 
érintésmentes rendelésátadást.
Árat nem emeltünk, kiszállításunk 
ingyenes, termékkörünk folyamato-
san bővülő. 
Most ezt kell tennünk, ez a felada-
tunk, ennyivel tartozunk a hűséges 
vásárlóinknak, a leendő vevőinknek, 
a lakosságnak, a városnak!
Kérek mindenkit, hogy továbbra is 
becsülje meg azokat a kereskedőket, 
akik ebben a járványügyi helyzet-
ben önzetlenül vállalják a lakosság 
maximális kiszolgálását! Vigyázzunk 
egymásra, vigyázzunk magunkra! 
MARADJ OTTHON, mi segítünk!
Elérhetőség: 06-20/2253-290, 
valamint 06-70/8863-200

A házhozszállítást vállalók listája folyamatosan frissül! 
Facebook: Kiskőrös város 

honlap: kiskoros.hu
Vegyék igénybe Önök is a szolgáltatásokat és 

MARADJANAK OTTHON!

KOVÁCSNÉ MARIKA
Megragadtam a lehetőséget, hogy 
feliratkozzak arra a házhozszállítói 
listára, amit a város facebook olda-
lán és honlapján közzétettek. Bízom 
benne, hogy azok a fogyasztók, akik-
kel kiépítjük a bizalmi kapcsolatot és 
rendszeres megrendelőink lesznek, a 
későbbiekben is tőlünk fognak vá-
sárolni. Azzal a vásárlók is segítik a 
termelőket, hogy nem a kétes eredetű 
drága mézet veszik meg. Ismerőseink 
már megkerestek minket, bíztatok 
mindenkit, hogy hívjanak minket 
bátran!  Kistermelői engedéllyel ren-
delkezünk. Kiskőrös területén ingyen 
házhozszállítjuk a megrendeléseket, 
de ha van rá igény, postázunk is.
Úgy gondolom, a vásárlók számára 
nem vagyok ismeretlen, hiszen pár 
évvel ezelőtt mi kezdtük el a medve-
hagyma termékek árusítását Kiskő-
rösön. Most méhekkel foglalkozunk, 
de a medvehagymával is szándé-
kozunk majd visszatérni a piacra. 
A termelői méz rengeteg jótékony 
hatással bír, mindamellett, hogy cu-
kortartalma is jelentős. Az általunk 

forgalmazott mézek nem tartalmaz-
nak tartósítószert, különleges ízesí-
tésű mézeinket természetes gyümöl-
csökkel készítjük. Például fagyasztva 
szárított málnaporral, vagy homok-
tövis velővel. Kedveltebb mézeink a 
szívproblémákra is kiváló galagonya 
méz, valamint az akác, a hárs, a gyo-
morégésre nagyon jó repce. Ez utób-
bi sűrű állagú, alacsony savtartalmú 
méz alkalmas az ízesítésre.
Elérhetőség: 06-20/967-0285 

BEHÁNYNÉ LEOPOLD ILDIKÓ
Főképpen állattenyésztéssel foglalko-
zunk, tehenészetünk van, immáron 
25 éve értékesítjük termékeinket, 
aminek köszönhetően széles a vásár-
lókörünk. Méheink is vannak és egy 
kevés baromfiállomány. A tehenek 
ellátásáról saját magunk termelte ta-
karmánnyal gondoskodunk.
A fejőgépekkel lefejt tej a zárt cső-
rendszeren egyenesen a tárolóedény-
be jut. Mi magunk oltóanyag és 
tartósítószer nélkül, csupán termé-
szetes módon állítjuk elő az aludt-
tejet, melyet lefölözve készítjük a 
tejfölt, majd a maradékból a túrót. 
Termékeinknek így magas a zsírtar-
talmuk. Sajtjaink nem érlelt, hanem 
friss sajtok, natúr, füstölt és külön-
féle – vöröshagymás, lilahagymás, 
fokhagymás, édespaprikás, chilis – 
ízesítésűek. 

Nekünk nem gond, hogy házhoz 
szállítjuk a termékeinket, hiszen a 
piac mellett is folyamatosan elláttuk 
az igénylőket házhozszállított friss 
tejjel, tejtermékkel.
Elérhetőség:  06-20/3189-360

CSENDŐR CSABA
Húsz kiló felett vállalom a házhoz-
szállítást, mert egy-egy kiló alma 
kiszállítása nem lenne gazdaságos. A 
kiszállítást viszont ingyen végzem. 
De ha a minden nap egy alma, az 
orvost távol tartja mondást vesszük 
alapul, akkor a vevőnek is megéri. 
Most a tél végén különösen fontos, 
hogy rostokban gazdag gyümölcsö-
ket fogyasszunk, ilyen az alma is. 
Hűvös helyen tartva sokáig eláll ez a 
gyümölcs. Jelenleg Golden, Idared, 
Jonagored és Jonaprince fajtáink van-
nak.  Régóta, mintegy tíz esztendővel 
ezelőtt bérelt területen volt almásunk, 
ahol családi vállalkozásban folytattuk 
a gyümölcstermesztést. Fiam fiatal 
gazdaként tanulmányai befejezése 
után a mezőgazdaságban látta bizto-
sítottnak a megélhetést, én pár éve 
csatlakoztam hozzá, illetve mára ezt a 
területet teljesen át is vállaltam tőle. 
Régebben is végeztünk házhozszál-
lítást, így ez a fajta értékesítési mód 
nem új a számunkra, annyi, hogy 
most jelentősen bővült a megrende-

lőink köre. Szívesen végezzük, mert 
úgy tapasztaljuk, hogy nagy az igény 
erre a szolgáltatásra. Az idősebbek 
biztonságérzete javul, ha otthonukból 
nem kell kimozdulniuk, mégis hoz-
zájutnak az alapvető élelmiszerekhez. 
A házhozszállítói listát elnézve úgy lá-
tom, majdnem minden piaci termék 
rendelhető. Gondolom a későbbiek-
ben ez a lista még bővülni fog.
Elérhetőség: 06-70/619-3910

KOVÁCS TIBOR ÉS BLANKA
Az első voltam, aki vállalta a házhoz-
szállítást, felismerve annak jó olda-
lát. Családi vállalkozásban dolgo-
zunk. Én végzem a házhozszállítást, 
a többiek a fóliákban munkálkod-
nak, ahol bőven akad tennivaló. Van, 
ahol most érik be a termés, de van, 
ahol már a következő termésidőszak 
növényeinek a palántázását végzik. 
Amit most árulunk árut, azok tavaly 
november végi, decemberi palántá-
zások. Mindig friss áruval indulok 
útnak, felveszem a rendeléseket, 
másnap délelőtt összeállítjuk a cso-
magokat, majd délután kihordom 
a megrendelőkhöz. Jelenleg fürtös- 
és koktélparadicsom, tv paprika, 
hegyes erős paprika, kígyóuborka, 
retek, csípős- és csemege zöldhagy-
ma, gyökérzöldség, petrezselyem, 
sárgarépa rendelhető nálunk. Ápri-
lis közepétől pedig a palántákat is 

árulunk majd. Mi ökogazdálkodást 
folytatunk, ami azt jelenti, hogy csak 
a „palántaneveldében”, de a fóliában 
már nem permetezzük a letelepített 
növényeket, hanem természetes ro-
varellenségeikkel pusztítjuk a kár-
tevőket. A fóliákban folyamatosan 
tartjuk a 18-20 fokot, így hőingado-
zás sincs. 
Elérhetőség: 06-30/409-0552 

TURÁN JÁNOS
A Turán Kertészet több mint két 
évtizedes múltra tekint vissza. 
A helyzethez alkalmazkodva fel-
iratkoztunk mi is a házhozszállítók 
listájára, de mivel tudjuk, hogy 
virágot mindenki úgy szeretne 
vásárolni, hogy szemrevételezi a 
kínálatot, ezért lehetővé tesszük, 
hogy a Segesvári utca 35. száma 
alatt található kertészetünkben 
vásároljanak azok, akik szeretnék 
balkonjaik virágládáit, udvarukat 

szép, színes virágdíszbe öltöztet-
ni. Természetesen maximálisan 
betartva a járványhelyzetre előírt 
szabályokat.
Arra kérünk mindenkit, hogy 
telefonon jelentkezzen be és a 
megadott időpontra érkezzen, így 
megtekintheti virágkészletünket 
és kiválaszthatja a neki tetsző vi-
rágokat. Családi kertészetünkből 
az alábbi növények vásárolhatóak 
meg személyesen 8-15 óra kö-
zött: álló muskátli, fél futó – futó 

muskátli – 450 Ft/db, balkon-
növények: 350 Ft/db – petúnia, 
verbéna, szúnyogvirág, bakopa, 
csalán virág. Facebook oldalunk-
ra: Virágözön Kiskőrösön-Turán 
Kertészet folyamatosan töltjük fel 
a virágok fotóit, így kínálatunk 
egy része online is megnézhető. 
A növényeket 12 cm-es cserepek-
ben árusítjuk. Várjuk jelentkezé-
süket, gyönyörködjenek virágja-
inkban, otthonaikban is.
Elérhetőség: +36-20/4360-906
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ÖSSZEFOGÁSBÓL JELESRE VIZSGÁZTAK

EGYÜTT, EGYMÁSÉRT, MINDENKIÉRT

DOMONYI LÁSZLÓ MEGKÖSZÖNI
MINDENKINEK A HELYTÁLLÁST

KISKŐRÖS

HARGITA PATIKA
Luther tér 5.
78/511-680

HÁRS PATIKA
Petőfi S. u. 14.
78/512-448

KŐRIS PATIKA
Rákóczi u. 9.
78/412-205

ZÖLD KÍGYÓ PATIKA
Kiskőrös, Petőfi tér 13.
78/513-260

A SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZTEK

MARADJANAK OTTHONAIKBAN!

Március 15-én, nemzeti ünnepünk 
reggelén Domonyi László polgár-
mester és Szedmák Tamás alpolgár-
mester koszorút helyeztek el Petőfi 

Sándor szobránál, az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc hőseire, 
valamint városunk lánglelkű költő-
óriására, Petőfi Sándorra emlékezve.
A szobornál koszorút helyezett el 
az Országos Petőfi Sándor Társaság 
nevében Kispálné dr. Lucza Ilo-
na és Barkóczi Ferenc is, valamint  
a halasi és kőrösi bringabarátok, 
akik a Nemzeti dal című Petőfi köl-
teményt is elszavalták.

Már több napja, hogy az önkor-
mányzat és a polgárőrség autói járják 
a várost és a hangszórón keresztül is 
eljuttatják a lakosokhoz Domonyi 
László polgármester üzenetét. Ké-
rünk mindenkit, szívleljék meg az 
így is elhangzó üzenetet és tartsák be 
az előírásokat! Köszönjük.
Tisztelt kiskőrösiek!
A kialakult veszélyhelyzetre való te-
kintettel nyomatékosan kérek min-
denkit, hogy tartsák be az előírásokat 
és a szükséges járványügyi intézkedé-
seket!

Vigyázzunk az idősekre, de az idősek 
is vigyázzanak önmagukra.
Maradjanak otthon!
A hozzátartozóikat és az önkor-
mányzatot hívják, ha segítségre van 
szükségük!
A polgármesteri hivatal telefon-
száma:
06-78/513-120
06-78/311-122
Polgármesterként még egyszer ké-
rem: Maradjanak otthonaikban!

Domonyi László
polgármester

JÓL HALAD A ZÁPORTÁROZÓ ÉPÍTÉSE
A városfejlesztő beruházások a kiala-
kult helyzet ellenére folytatódnak. 
Március 31-én délután Domonyi 
László polgármester bejárást tartott 
a városban zajló csapadékcsatorna 
és víztározó építés munkaterülete-
in a műszaki ellenőr és a kivitelező 
cég vezetői kíséretében. A bejáráson 
megállapították, hogy a munkála-
tok jó ütemben haladnak. A Klapka 
utcán befejeződött a csapadékcsa-
torna építése, fektetése, jelenleg a 
helyreállítási munkálatokat végzik.  

A végső tereprendezést és aszfaltozást 
későbbi időpontban a Dózsa György 
utcával együtt végzi el a kivitelező.  
A tározónál már a töltés építése zaj-
lik, a mederkialakítás megtörtént.  
A napokban kezdi a kivitelező építeni 
a vízkormányzó betonműtárgyakat.
A kivitelezők továbbra is kérik a la-
kosság megértését és türelmét az épí-
téssel okozott kellemetlenségekért 
- adott tájékoztatást Mátyus Zoltán 
tervező-műszaki ellenőr. 
(drónfotó: Csatai Zsolt)

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

Mintegy 11 ezer védőmaszkot osztanak szét Kiskőrös lakóinak, melyeket meg-
rendelés, valamint karitatív munkafelajánlások útján szerzett be a városve-
zetés. A megrendelés ellenértékét, illetve a védőmaszkok varrásához szük-
séges alapanyagokat, az önkormányzati költségvetés terhére biztosította 
Domonyi László polgármester. 

A város első embere a veszélyhely-
zet kihirdetésekor azonnal 10 millió 
forintot különített el a járvánnyal 
kapcsolatos kiadások fedezésére.  
A képviselő-testület tagjai és segítő-
ik minden kiskőrösi háztartásba 2-2 
darab mosható, fertőtleníthető, így 
többször is használható védőmaszkot 
juttatnak el. Az öregszőlői és cebei 
külterületen a tanyagondnoki szol-
gálat munkatársai segítenek. A vé-
dőmaszkok csomagolása folyamatos, 
nagy részét már szét is osztották egy 
borítékban, csatolva hozzá a legfon-
tosabb tudnivalókat a Magyarország 
Kormánya által bevezetett kijárási 
korlátozásról. 
A Csányi Ibolya vezette Kőrös-
Körül Nők Egyesület felhívására 
mintegy harmincan jelentkeztek – 
köztük többen a Kiskőrös Rózsája 
Horgolókör tagjai - akik otthona-
ikban vállalták, hogy varrnak vé-
dőmaszkokat. Az önkormányzat az 
alapanyagokat eljuttatta hozzájuk, 
volt, akinek varrógépet is szereztek, 

vagy a meghibásodott gépet megjaví-
tották, így a szorgos kezű asszonyok 
akadálytalanul végezhették karitatív 
munkájukat.
Ugyancsak felajánlotta a segítségét a 
maszkok varrásában a dr. Kállayné 
Major Marina igazgatása alatt mű-
ködő Egészségügyi Gyermekjóléti és 
Szociális Intézmény, ahol három kol-
léganő – Cseri Tamara, Trepákné 
Farkas Katalin és Lenhardtné 
Monda Margit ült a varrógép mögé. 
A Szentgyörgyi Alajos vezette Kis-
kőrösi Kutyakiképző Iskola tagjai 
elsőként jelentkeztek a városvezetés 
felhívásra, amikor segítőket kerestek. 
Ők voltak azok, akik több napon 
keresztül csomagolták, borítékol-
ták, dobozolták a védőmaszkokat.  
A „csodacsapatnak” elkeresztelt ku-
tyaiskolások fáradhatatlanul dolgoz-
tak a legmesszebbmenőkig betartva a 
higiéniai előírásokat.
Köszönjük az önkormányzatnak a 
maszkokat és köszönjük az önzetlen 
segítséget mindenkinek!

Durst Klaudia kezdeményezte Kis-
kőrösön, hogy minden este 8 óra-
kor hatalmas tapssal köszönjék meg 
azoknak a munkáját, akik most is 
helytállnak értünk.
Dicsa Tiborné Marika, a KEVI 
pedagógusa (fotónkon) osztályával 
csatlakozott a „Tegyél ki egy szívet 
az ablakba” országos mozgalomhoz. 
Ezek csak szimbolikus üzene-
tek, de remélhetőleg eljut minden  
érintetthez.

A vírus ellen továbbra is csak úgy 
tudunk eredményesen védekezni, 
ha betartjuk a járványügyi intézke-
déseket.
Domonyi László: Köszönöm 
Szentgyörgyi Alajosnak, a Kiskőrö-
si Kutyakiképző Iskola vezetőjének 
és csapatának, hogy az önkormány-
zat által beszerzett védőmaszkokat 
becsomagolják és kiszállításra elő-
készítik. 
Köszönöm képviselő társaimnak és 
segítőiknek, hogy eljuttatják a ház-
tartásokba a maszkokat. Köszönöm 
annak a 28 önként jelentkezőnek a 
munkáját, akik 3400 darab maszkot 

varrtak meg. Óvónőink ezen felül 
530 darab maszkot készítettek el. 
Köszönöm a Kiskőrösi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület tagjainak a köz-
területek fertőtlenítésében vállalt 
munkájukat.  
Köszönöm az egészségügyben, a ke-
reskedelemben, a munkahelyeken, a 
szolgáltatóiparban, a hivatalokban 
dolgozóknak, hogy nap, mint nap 
teszik a dolgukat.
Köszönöm a házhozszállítóknak, 
hogy aki kéri, annak házhoz viszik 
a termékeket. 
Mindenkinek jár a köszönet, aki 
most értünk helyt áll. 

TÁMOGATTÁK A ROMA CSALÁDOKAT
A Kunhegyesi Nikolett elnökségé-
vel működő Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzaton keresztül Kiskőrös 
Város Önkormányzata 30 hátrányos 
helyzetű családnak nyújtott tartós 
élelmiszerekből, valamint tisztító-
szerből álló csomagot. Családonként 
15 kg burgonyát, 3 kg almát, 2 kg 
lisztet, 2 kg cukrot, 2 liter tejet, 2 
kg zsírt, 2 doboz fertőtlenítőszert 
vásárolt az önkormányzat. Az ado-

mányokat a dr. Kállayné Major 
Marina intézményvezető által ko-
ordinált Egészségügyi, Gyermekjó-
léti és Szociális Intézmény Család 
és Gyermekvédelmi Központjának 
munkatársai csomagolták, illetve vit-
ték el az érintett családokhoz Kiskő-
rösön és a városkörnyéki tanyavilág-
ba. A csomagok összekészítését és két 
autóval való kihordását a kollektíva 
három nap alatt megoldotta.
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KULTURÁLISNAPJAINK

Falugazdász tájékoztató

Tájékoztatom a kiskőrösi gazdálkodó ügyfeleket, hogy amennyiben a 
TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS (Egységes kérelem) benyújtásához az 
illetékes falugazdász segítségét kívánják igénybe venni, az ügyintézéshez 

előre egyeztetett időpont szükséges. 

Időpontot kizárólag telefonon lehet kérni a 78/512-420-as telefonszámon

A Magyarországon kialakult járványügyi helyzet miatt irodánkban a 
személyes ügyfélfogadás KORLÁTOZOTT, csak sürgős esetekben és 

ekkor is csak telefonon előre egyeztetett időpontban lehet kérni 
a fent megadott számon.

A területalapú támogatás benyújtásának határideje:
2020. május 15.

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakem-
berek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra 
meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén – így Bács-Kis-
kun megyében is – felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzé-
sekre később kerül sor. 
Ez a változás részben érinti az egylakásos ingatlanok kéménytulajdonosai-
nak kérésére egyeztetett időpontokban elvégzendő ellenőrzéseket és meg-
rendeléseket is, amelyeket szervezetünk szintén megpróbál átütemezni, 
kivéve, ha az ellenőrzési időpont közös megváltoztatására már nincs lehe-
tőség, vagy ha az ellenőrzés elvégzését halaszthatatlan fontosságú problé-
ma indokolja.
Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar - elhárítást érintő 
megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kö-
tődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra 
is elvégzik. 
Az ügyfélszolgálat működése zavartalan, de kérjük, hogy a személyes 
megjelenés előtt egyeztessenek időpontot a Bács-Kiskun megyei ellá-
tási csoport mobilszámán: +36 (70) 641 8336, illetve ügyintézésük-
höz válasszák inkább a 1818 9-1-es telefonos, a https://kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu/ weboldalon regisztráció nélkül működő on-
line, vagy más írásbeli (BM OKF GEK, 1903 Budapest, Pf.: 314.; 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu) csatornákat.

A járvány miatt az általános udvariasság szabályai is megváltoztak. Szak-
embereink kerülik a kézfogást, és védőeszközökkel – szájmaszk, védő-
szemüveg, és kesztyű viselésével –, valamint sűrű kézmosással és kézfer-
tőtlenítéssel védekeznek a vírus terjedése ellen.

ISMÉT VERSENYEZTEK A KADARKÁK

KÉPBE ZÁRT VILÁGOK

SYN-VINO-DÍJAS A NÉRÓ ROSÉ

25. alkalommal szervezték meg már-
cius 13-án, a Jubileumi Kadarka 
Nemzetközi Nagydíj Borversenyt 
az István Borházban. A rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével Rideg 
László, a megyei közgyűlés elnöke 
is, a verseny társadalmi fővédnöke.  
A rendezvény főszervezője az István 
Borház tulajdonosa, Csengődi Ist-
ván volt, szervezők a Kunsági Bor-
vidék Hegyközségi Tanácsa, Kiskő-
rös Város Hegyközsége, a Kiskőrösi 
„Gondűző” Borlovagrend, valamint 
a Kiskőrösi Kadarka Kör. 
Összesen 110 bormintát neveztek be 
megmérettetésre. A versenyre a hazai 
borvidékekről, valamint Bulgáriá-
ból, Szerbiából és Szlovákiából is ér-
keztek borok. A neves borászokból, 
szakemberekből álló csúcsbizottság, 
valamint a borbíráló bizottságok 
elnökei és a főszervező, Csengődi 
István, az István Borház tulajdono-

sa együtt választották ki a Nagydíjas 
Kadarkát a 8 legszebbnek ítélt bor 
közül.
Kiemelt figyelmet érdemelt a KEVI 
gimnáziumának borásztanulója, 
Maráz Annabella 2019-es Kadarka 
siller bora, mely aranyéremmel vég-
zett és elnyerte a „Legszebb Kiskőrö-
si Kadarka” címet, valamint a „Leg-
jobb Kadarka Sillerbor” elismerést. 
A „Legjobban Szereplő Kiskőrösi 
termelő” díjat a Szentpéteri Borpin-
ce kapta, a „Legeredményesebb Bor-
lovag” Csengődi István lett.
A nap folyamán szakmai előadáso-
kon is részt vehettek a borászok, pél-
dául Filus János, a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsa Felügyelő Bizott-
ságának tagja „A szőlő- és borágazat 
lehetőségei a 2019. évi szüret tükré-
ben” címmel fejtette ki gondolatait. 
A versenyre szakmai kiállítók is ér-
keztek.

A Szentpéteri Borpince Kft. 2019-
es Néró Rosé bora is megkapta a 
XIX. Országos Syngenta Borverse-
nyen a legjobbaknak járó SynVino-
díjat a verseny siófoki díjátadóján.  
Ezt a rangos elismerést velük együtt 

csak négy borászat tulajdonosa ve-
hette át.  
A borversenyen 555 bor – 313 fe-
hér-, 155 vörösbor, valamint 87 rozé 
– mérettette meg magát Zalától To-
kajig. A legtöbb nevezés a kunsági, a 
tokaji, a villányi és a szekszárdi bor-
vidékről érkezett.
„Rendkívül színvonalas versengé-
sen vagyunk túl, minőségi borokkal 
találkozhattunk, a nevezők között 
gyakran tényleg csak apró nüanszok 
döntöttek” – értékelt a verseny díj-
átadó rendezvényén Nyitrainé dr. 
Sárdy Diána egyetemi docens, a 
Szent István Egyetem Borászati Tan-
székének vezetője, a zsűri elnöke. 
Gratulálunk a borászatnak a kima-
gasló elismerésért!

Ezzel a címmel mutatkozott be 
az Art Café Pizzéria és Kávézóban 
már több mint egy éve szerveződött 
Összművészeti Szalon legutolsó al-
kalmán öt fotográfus.  Kaposi Nóra, 
Suba Sándor, Subáné Kiss Kriszti-
na, Oláh Pál, valamint Márki Le-
vente. A munkásságukat tükröző és 
felölelő képek vetítése közben a fo-
tósok elmesélték, hogyan kezdődött 
kötődésük a fotózáshoz, s milyen utat 
jártak be azóta. Tudásukat az ama-
tőr hobbi szintről már lényegesen 
továbbképezték a profizmus irányá-
ba. Abban mind egyetértettek, hogy 
elhivatottság és türelem, valamint 
szakmai alázat és képzettség nélkül jó 

művészi fotókat képtelenség készíte-
ni. Mint elhangzott, egy jó fotó lehet, 
hogy sokszáz kattintás után születik 
csak meg, hiszen el kell kapni a leg-
megfelelőbb pillanatot. Ha sikerült a 
nyers kép, akkor sem lehet még fel-
lélegezni, hiszen a legtöbb esetben a 
„műhelymunka” sem maradhat el 
ahhoz, hogy a fotóból művészeti al-
kotás váljon.
Kunhegyesi Feró szervezésében már 
több alkalommal várta vendégeit az 
ilyenkor művészeti fészekké átalakult 
kávézó, melyhez a hangulatában is 
megfelelő helyet, Benyik Norbert és 
felesége, Csilla biztosítják. 
Az estet a „Mátyás keserű” támogatta.

MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!
Fenyvesi Lili
édesanyja: Mészáros Mónika Lili
édesapja: Fenyvesi László
született:2019.december29-én 
születési hely: Kalocsa
születési súly, hossz: 3050 g, 50 cm

TÁMOGATTÁK A TANULÓKAT

Kiskőrös Városért Alapítvány kura-
tóriuma a koronavírus járvány miatt 
kialakult veszélyhelyzetre való tekin-
tettel, a március 17. napján tartott 
rendkívüli ülésén úgy határozott, 
hogy az idei évben félmillió forinttal 
támogatja azokat a kiskőrösi intéz-
ményekben tanuló gyerekeket, akik 
technikai eszközök hiányában nem 
tudnak lépést tartani a tanulásban a 
többiekkel. A támogatás keretében 
egy laptopot és 6 táblagépet vásárolt 
az alapítvány. „ A támogatásunk célja 
az volt, hogy a megvásárolt eszközök-

kel a tanulni vágyó, jó tanulmányi 
eredményeket felmutató, de szociá-
lisan hátrányosabb helyzetben lévő 
tanulóknak nyújtsunk gyors segítsé-
get” – nyilatkozta dr. Ba Mariann, 
a kuratórium elnöke. Az eszközöket 
az iskolák nevében Szentgyörgyiné 
Szlovák Mária, a KEVI igazgatója, 
Franczia László, a Wattay igazgató-
ja, valamint és Horváth A. Gézáné, 
a Bem József Általános Iskola igaz-
gatóhelyettese vette át, akik köszö-
netüket fejezték ki Kiskőrös Városért 
Alapítványnak a gyors segítségért.

HOGY JOBB KEDVÜNK LEGYEN!
Több nemes kezdeményezés szüle-
tett a világjárvány óta. Kertai Nóra 
például azt szorgalmazta, hogy min-
den nap 17 órakor a zene szárnyán 
alkossunk közösséget, vagyis aki 
valamilyen zeneszerszámon tud ját-
szani, ebben az időben a szabadtéren 
játsszon, aki énekelni szeret inkább, 
az fakadjon dalra. A muzsika és az 

énekszó szabadtéren messzire hallha-
tó, így a zenélők és a dalolók ilyen 
módon örvendeztetik meg városunk 
lakóit ebben a nehéz időszakban.  
A bal oldali fotón Brada Heni és Be-
rill, a jobb oldali fotón Kertai Gréta 
muzsikál nekünk udvarukon. Kö-
szönjük a kezdeményezést és min-
denkinek a muzsikát, az énekszót!

VÉGZIK A FERTŐTLENÍTÉST
Domonyi László polgármester el-
rendelte és elvégeztette a középületek 
környéke, valamint a közterek leg-
forgalmasabb részeinek folyamatos 
fertőtlenítését. Kiskőrös Város Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesületének tagjai 
csatlakoztak az önkormányzathoz és 
ők is részt vettek a fertőtlenítésben. 
(fotónkon). A társasházak közös 
képviselői szintén megszervezték a 
lakóépületek fertőtlenítését. A pol-
gármester arra kéri a kiskőrösieket, 
hogy mindenki gondoskodjon a fo-
lyamatos fertőtlenítésről, nem csak a 
kültéren, hanem az otthonokban is. 

GYÜMÖLCSLEVET ADOMÁNYOZTAK 
A SZENT LÁSZLÓ KÓRHÁZNAK

Ribárszki Zsolt, mint a FruitVeB, 
valamint a Magyar Zöldség-
Gyümölcs Szakmaközi Szervezet 
Gyümölcstermelői Főbizottság tag-
ja értesült a kezdeményezésről, mi-
szerint a Kormány által kihirdetett 
veszélyhelyzet ideje alatt a fertőzött 
betegek ellátásában kiemelt szerepet 
betöltő Szent László Kórház dol-
gozóinak élelmiszeradományokat 
gyűjtenek. Teszik mindezt azért, 
hogy a feszült munkakörülmények 
között is a megszokottnál változato-
sabban tudjanak étkezni. 
Az alapvető és fokozott higiéniai 
szabályok és kijárási korlátozások 
betartása mellett különösen nagy 
hangsúlyt kell fektetnünk a magas 
rosttartalmú élelmiszerek fogyasz-
tására, mely a humán szervezet szá-
mára immunstimuláló hatással bír.  

Ilyenek a zöldségek és gyümöl-
csök, melyek könnyen felszívódó 
folyadékot (gyümölcsvizet), illetve 
a jól ismert aszkorbinsav mellett, 
antocianint és polifenolokat is tar-
talmaznak. Minden olyan vállalko-
zás élelmiszeripari terméke megfelel 
a kezdeményezésnek, mely rendel-
kezik IFS, BIO, HACCP, ISO9001, 
ISO14001 minőségirányítási rend-
szer valamelyikével, esetleg mind-
egyikével. Vállalatuk március 25-én 
többszáz liter gyümölcslevet juttatott 
el a kórház Élelmezési Osztályára. 
FruitVeb elérhetősége: 
info@fruitveb.hu 
A fotón: Ribárszki Ákos – Szent 
István Egyetem, Élelmiszer-
technológiai Doktori Intézet, va-
lamint édesapja, Ribárszki Zsolt – 
Juice Products Zrt.
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Ha kenyerünk van, mindenünk 
van. A keresztény világ legis-
mertebb imádsága a „Mi-
atyánk”, az „ÚR imád-
sága” egyik sorában is 
fohászkodik a minden-
napi kenyérért. Régen 
természetes volt, hogy a 
gazdasszonyok a hét egyik 
napján kisütötték a család 
egész heti kenyérszükségletét. 
Ma talán a kényszer szülte, de egyre 
többen próbálkoznak meg ottho-
nukban a kenyérsütéssel. Arra kértük 
Gyepes Gabojsza gasztrobloggert, 
valamint Mártonfalvi Éva életmód 
tanácsadót, hogy osszák meg velünk 
jól bevált kenyérreceptjeiket. Kö-
szönjük nekik, az otthoni „sütödék-
ben” pedig ajánljuk kipróbálásra.

Gyepes Gabojsza:
Gyökérkenyér

A dagasztás nélküli kenyér azoknak 
ízlik legjobban, akik szeretik a ruszti-
kus, „van mit harapni rajta” házi ke-
nyeret. A belseje nem olyan pihe-pu-
ha, mint egy dagasztott kenyéré, de 
a héja ropogós, íze fenséges, és kezdő 
házikenyér sütőknek leginkább ez 
okoz sikerélményt. Szinte elrontani 
sem lehet, érdemes vele bátran pró-
bálkozni. Az alapreceptben szereplő 
fehér liszt egy részét (maximum 30-
50%-át) kiválthatjuk teljes kiőrlésű 
búza, vagy rozsliszttel, de keverhe-
tünk bele tetszés szerint akár sült 
hagymát, vagy pirított magvakat is.

Hozzávalók 2 gyökérkenyérhez:
1 kg liszt (BL 55, vagy BL 80)
7 g szárított élesztő, vagy 20 g friss 
élesztő
32 g só
8 dl langyos víz

Egy tálban elkeverjük a liszttel a 
sót, majd hozzákeverjük az élesztőt, 
hozzáadjuk a vizet és szilikon lapát 
segítségével összeállítjuk a tésztát. 
Nem kell dagasztani, sem túl simá-
ra keverni, csak éppen nedvesed-
jen át a liszt. Letakarva (hogy ki 
ne száradjon), huzatmentes helyen  
(pl. a hideg sütőben) kelesztjük 
12-14 órát. Az idő leteltével bőven 
lisztezett felületre borítjuk a tésztát, 
elfelezzük, majd mindkét darab tész-
tát nagyobb téglalap alakúra paskol-
juk és megformázzuk: bejgliszerűen 
feltekerjük, majd többször megcsa-
varjuk (tekerünk rajta párat, mintha 

mosott ruhát csavarnánk ki). 
Sütőpapírral bélelt tepsire 

tesszük, és huzatmentes 
helyen hagyjuk pihenni 
letakarva 10- 15 percet. 
Közben felfűtjük a sü-
tőt 230 Celsius-fokra, 
majd betoljuk a kenye-

reket a sütőbe és dobunk 
a sütő aljába 3 - 4 mérete-

sebb jégkockát, ami intenzív 
gőzt fejleszt, szépen megemelkedik 
tőle a tészta.  45-50 percig sütjük, 
de félidőben megfordítjuk a tepsit 
és visszavesszük a hőmérsékletet 200 
fokra. Addig süljenek, míg szép szí-
nük nem lesz, és úgy érezzük, men-
ten megég (ha korábban vesszük ki, 
menthetetlenül visszapuhul a héja), 
az aljuk – megkopogtatva – kongó 
hangot nem ad. Rácson hagyjuk ki-
hűlni.

A fenti recept alapján készített tész-
tából süthetünk kerek (vagy ovális) 
kenyeret is, öntöttvas edényben, 
vagy kacsasütőben, lefedve. Ha 
edényben sütjük, nem felezzük el a 
tésztát, hanem bőven lisztezett felü-
leten boríték-szerűen hajtogatjuk és 
30 perces pihentetés után a sütővel 
együtt felforrósított edénybe tesszük 
sülni. Lefedve sütjük 230 fokon 30 
percig, majd fedő nélkül, 200 fokon 
még 30 percig.

Házi pityókás (krumplis) kenyér

Ez egy dagasztott, az előzőnél lé-
nyegesen több kézimunkát igénylő 
finom kenyérke.

Hozzávalók: 
1 kg liszt (BL55, BL80-as, vagy tön-
kölyliszt)
20 dkg főtt, áttört krumpli
4 dl tej
1 dl víz
2 zacskó szárított, vagy 50 g friss 
élesztő
32 g só 
1 teáskanál cukor
fél dl (olíva)olaj

Átszitáljuk a lisztet, belekeverjük 
a sót és a szárított élesztőt, ügyelve 
arra, hogy ne érintkezzenek köz-
vetlenül (a só „megöli” az élesztőt). 
Mélyedést csinálunk a közepébe, 
beletesszük az áttört, főtt krumplit 
(pityókát), ráöntjük a langyos vizes 
tejet (a víz lehet a krumpli főzővi-
ze), amiben előzőleg elkeverjük a 
(nád)cukrot, majd jól kidagasztjuk. 
Amint kezd összeállni a tészta, be-
lecsurgatjuk az olajat, és inkább ke-
ményebb, mint lágy, rugalmas, sima 
tésztát gyúrunk. Letakarva, meleg 
helyen hagyjuk duplájára kelni, 
majd lisztezett felületen átgyúrjuk, 
megformázzuk és beletesszük egy 
sütőpapírral kibélelt, fedeles sütő-
tálba (öntött vas, zománcos, vagy 
kacsasütő, a lényeg, hogy legyen te-
teje). Szikével bevagdossuk a tetejét 
és lefedve hagyjuk kelni fél órát. Le-

vesszük a fedőt, vízzel megspriccel-
jük a tésztát, majd betesszük a 230 
Celsius-fokra előmelegített sütőbe a 
lefedett kenyeret. Fél óra elteltével 
levesszük a fedelet, mérsékeljük a 
hőfokot 200 C-fokra és további fél 
órát sütjük, immár fedő nélkül. 
Kivesszük az edényből, azonnal le-
spicceljük vízzel, majd rácson hagy-
juk kihűlni.

További kenyérreceptek, tippek, 
trükkök a gabojsza.hu oldalon.

KIÁLLÍTÁSOKON KÉPVISELTÉK KISKŐRÖST

A KÖNYVTÁR ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT 
AZ OLVASÓK SZOLGÁLATÁBAN

BRONZOS KISPACSIRTÁK

Városunk képviseletében a János Vitéz Látogatóközpont munkatársai, Tóth 
Anett és Dajka Adrienn vettek részt még a veszélhelyzet kihirdetése előtt a 
Budapest Kongresszusi Központban megrendezett Pedagógus Expón, mely 
Magyarország legnagyobb, pedagógusok részére szervezett szakmai kiállítá-
sa. Számos előadás, workshop, kerekasztal beszélgetés várta az érdeklődő-
ket, de az előadások mellett közel 60 szakmai kiállító ajánlata is színesítette 
a kínálatot.

Kiskőrös kiváló úti cél kiránduló 
osztályok számára is, így a látoga-
tóközpont munkatársai egy és akár 
két - háromnapos osztálykirándulás 
programokat kínáltak az érdeklődő 
pedagógusok részére, elsősorban a lá-
togatóközpontban található interak-
tív labirintus és Petőfi Sándor János 
vitéz című művére épülő múzeum-
pedagógiai, valamint az új, épített 
környezeti nevelés múzeumpedagó-
giai foglalkozásokkal kapcsolatban. 
Kiegészítve a Petőfi Szülőház és Em-
lékmúzeum, valamint a Szlovák Táj-
ház programjaival, a gasztronómiai és 
egyéb kikapcsolódási lehetőségekkel.    
Tóth Anett és Keller Georgina 
Magyarország legnagyobb turiszti-
kai seregszemléjén, az Utazás Kiállí-
táson is részt vettek. Az ünnepélyes 
megnyitón Rideg László, a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke 
átadta a stafétabotot a következő ki-
állítás belföldi díszvendégének, Eger 
városának. A programon Kiskőröst 
Szedmák Tamás alpolgármester 
képviselte. Az Utazás Kiállításon 
Bács-Kiskun megye az A pavilon 
307/A standján mutatkozott be 60 

négyzetméteren 21 társkiállítóval.  
A rendezvény keretein belül, a meg-
nyitót követően jubileumi dísztortával 
és pohárköszöntővel emlékeztek meg 
a megyei települések képviselői Bács-
Kiskun megye megalakulásának 70. 
évfordulójáról. A kiállítás négy napja 
alatt az érdeklődők megismerhették a 
megye gyógyfürdőit, épített és kultu-
rális örökségét, programjait, megkós-
tolhatták például a kiskőrösi pálinkát, 
illetve a Mátyás keserűt a Kunság Szesz 
Zrt-nek köszönhetően. A látogatóköz-
pont munkatársai megismertették az 
érdeklődőkkel a város programjait, 
szálláshelyeit, kulturális nevezetessé-
geit és termálfürdőjét. A Kiskőrösi 
Rónaszéki Fürdő képviseletében Si-
mon Gábor fürdőigazgató és Schäffer 
Tamás, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója is részt vett az 
Utazás Kiállítás szakmai napján. Ösz-
szességében elmondható, hogy ismét 
az egyik legnépszerűbb stand volt a 
Bács-Kiskun megyei, köszönhetően 
az érdekes látnivalóknak, a gyógy-és 
termálfürdők kínálatának, a kiváló 
ételeknek és italoknak, amit a megye 
standjánál kóstolhattak az érdeklődők.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár a 
46/2020. kormányrendelet alapján 
a kialakult veszélyhelyzetre való te-
kintettel március 18-tól további in-
tézkedésig szünetelteti személyesen 
igénybe vehető szolgáltatásait.
Olvasóink szolgálatára állunk, 
könyvtárra vonatkozó kérdéseiket 
feltehetik a következő e-mail címen: 
konyvtar@psvkkiskoros.hu, vagy 
telefonon, hétfőtől péntekig, 8.00-
15.30 óráig a 78 311-955 számon. 
A kikölcsönzött könyvek hosszabbí-
tására nincsen szükség, ezt a rendsze-
rünk automatikusan kezeli. 
On-line igénybe vehető szolgáltatá-
sainkat, vagyis az OPAC-ban való 
böngészést, keresést, előjegyzést és 
foglalást továbbra is használhatják, 
de legnagyobb sajnálatunkra csak 
nyitás után tudjuk adni az igényelt 
könyveket. Ennek oka nem más, 
mint az, hogy tényleg mindenki ma-

radjon otthon, aki teheti, most ezzel 
tudunk legtöbbet segíteni az egész-
ségügynek és egymásnak is.
Ugyanakkor facebook oldalunkon 
folyamatosan osztunk meg informá-
ciókat arról, hol érhetnek el szaba-
don felhasználható digitális könyve-
ket. Ajánlottuk már a legfontosabb 
adatbázisokat, jelentősebb gyűjtőol-
dalakat, néhány kiadó ideiglenesen 
ingyen letölthető e-könyveit, irodal-
mi estek felvételeit, sőt on-line fej-
törőket is.
Olvasóink figyelmükbe ajánljuk 
továbbá saját e-folyóiratunkat, a 
„Kiskőrös Múltjából”-t, amelynek 
legfrissebb száma már megjelent hon-
lapunkon (www.psvkkiskoros.hu). 
Friss információkért kövessék 
Facebook oldalunkat (facebook: 
Városi Könyvtár Kiskőrös) és hon-
lapunkat.

Turán Istvánné könyvtárigazgató

Bronz minősítéssel tértek haza a 
Gimnáziumok Országos Népdal-
éneklési Versenyéről március elején 
a KEVI gimnáziumának tanulói. 
A versenyre jelentkezett 400 verseny-
zőt neves szakmai zsűri minősítette. 
A mi nyolcadikos és kilencedikesek-
ből álló lányaink csoportja erdélyi 
népdalokat adtak elő az igen szigorú 
ítészek előtt. A csapatból szólót éne-
kelt Koczkás Mirjam, a többiek a 
quartettet alkották. Mint azt Gmoser 
István, a lányok felkészítő pedagógu-
sa elmondta, a népzenészekből álló 
zsűri kiválóan ismerte az elhangzó er-
délyi népdalokat, így pontosan tud-
ták, hogy melyik népdalban hol és ho-
gyan kell „hajlítani”. A fotón a lányok 
felkészítő tanárukkal: Trsztyinszki 
Lili, Tóth Eszter, Breznyán Kinga, 
Gmoser István, Opauszki Zsuzsan-
na, Koczkás Mirjam.

Gmoser István: A bronz minősítés 
értéke azért is hatalmas, mert a zsűri 
nagyon „megszűrte” a mezőnyt, ke-
vés kiemelt arany és arany minősí-
tést adott ki, ezüstöt és bronzot sem 
sokan kaptak, az oklevelek száma 
volt a számottevő. A verseny előtt 
egy hónappal megjelenő kiírás után 
már összeállt a dalok és a lányok 
csokra, elkezdődött a felkészülés.  
A kiskőrösi lányokkal a verseny 
előtti két hétben közösen már na-
gyon intenzíven hangolódtunk a 
versenyre, de természetesen ottho-
naikban is mindenki szorgalmasan 
gyakorolt. Ilyen megmérettetésen 
még nem indultak kiskőrösi diákok, 
ez volt az első bemutatkozásunk. 
Nagyon büszke vagyok mindegyi-
kükre.
A lányok eredményéhez gratulálunk 
nekik és tanáruknak is!

OTTHONUNK

MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA…
Receptek otthonra Gyepes Gabojszától és Mártonfalvi Évától

MESEPERCEK
 KISKŐRÖS VÁROS FACEBOOK OLDALÁN

Nagy sikert aratott már az első alkalommal a város facebook oldalán 
a MESEPERCEK „adása”. Nem csak a kicsiknek, a felnőtteknek is jó volt 

látni és hallani Podobniné Vándor Andrea, a Batthyány óvoda óvó néni-
jének meseelőadását. 

Kísérjék figyelemmel az oldalt, mivel ezentúl minden kedden és pénte-
ken új mesét hallhatnak/láthatnak egy-egy óvónő közreműködésével.

Mindenkinek jó szórakozást és boldog meseperceket kívánunk! 

Mártonfalvi Éva:
Élesztőmentes kenyér

Aki a térfogatnövelős-fe-
hérlisztes felfújt kenyér 
ízét keresi ebben a ke-
nyérben, csalódni fog. Ez 
egy tömörebb fajta, elég 1 
szelet belőle. A magvakkal le-
het még variálni, az eredeti recept 
nem ír hozzá, de tettem bele lenma-
got és chia magot… úgy érzéssel.

Hozzávalók: 
50 dkg teljes kiőrlésű liszt
2 kávéskanál só
4 evk. olívaolaj
1 kávéskanál szódabikarbóna
4 dl víz

Egy nagy tálba beletesszük a száraz 
hozzávalókat, majd belekeverjük az 
olajat is, ezt követően a vizet is hoz-
záöntjük folyamatos kavarás köz-
ben. Erre azért van szükség, hogy a 
végén ugyan egy kissé ragadós, de jól 
elkevert tésztát kapjunk. A sütőfor-

mát előkészítjük, kibéleljük 
sütőpapírral. Akkora sütő-
formát válasszunk, amibe 
a mintegy félkilós kenyér 
belefér. Körülbelül fél 
órát pihentetjük, majd 
előmelegített sütőben 180 

fokon 35-40 percet sütjük. 
Ha nem vagyunk benne biz-

tosak, hogy teljesen átsült, nyu-
godtan csinálhatunk „tűpróbát” is. 
A sülési idő letelte után vegyük ki 
a sütőből a kenyeret, burkoljuk be 
egy konyharuhába és abban hagyjuk 
kihűlni. A receptet az interneten ke-
restem ki én is a nosalty.hu oldalról, 
de már sokszor megsütöttem és sze-
retettel ajánlom. 

KEDVES FIATALOK!
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik szívesen 

vállalnák, hogy mindazoknak, akik erre igényt 
tartanak, segítenek. Vannak idős, egyedül élő 

emberek, vagy sokgyermekes családok, esetleg 
krónikus betegséggel küzdők, akik számára nagy 

segítség lenne, ha valaki kiváltaná a gyógyszerüket, 
elmenne bevásárolni helyettük a boltba…
Jelentkezni lehet telefonon Kovács Enikő 

polgármesteri titkárnál: 06-78/311-122/202-es 
mellék, illetve emailban: polgarmester@kiskoros.hu

Köszönjük!
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A nyilvános egyházi alkalmak most szünetelnek,
de a gyülekezetek pásztorainak igehirdetéseit megnézhetik a 
Kiskőrös Tv facebook oldalán, illetve hivatalos weboldalán. 

A televízió váltakozva szerdánként, illetve péntekenként 
adja le az igehirdetéseket, 18.00 és 22.00 órai kezdettel. 

Az ismétlések csütörtökönként és szombatonként 
18.00 és 22 órakor, vasárnap kb 14 és 16 órakor vannak.

„Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó és az élő: halott voltam,
de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.”
                                                                         (Jelenések könyve 1,18)

Kulcsok… Mindennapjaink meg-
szokott tárgyai. Nélkülözhetetlen 
tárgyai. Kulccsal tudunk ajtókat 
nyitni, kulccsal tudunk bemenni a 
lakásunkba, kulcs nyitja, sőt indítja 
az autónkat. Sőt. Akinek van kulcsa, 
az előtt nyitva áll az adott ajtó. Aki 
meg elveszíti a kulcsot, előtte zárva 
marad az ajtó, nem fog bejutni oda, 
ahová szeretett volna. Aki veszített 
már el kulcsot, ismerős számára ez 
az érzés…
Jézus is kulcsokról beszél. Nem 
akármilyen kulcsokról. Jézus kul-
csai olyan ajtót nyitnak, ami mögé 
egyikünk sem vágyik, halál és po-
kol. Nem szívesen beszélünk róla, 
de talán ettől félünk a legjobban. 
Az elmúlással, a halállal szinte na-
ponta farkasszemet nézünk. A po-
kolról nem sok információnk van, 
de senki sem gondolja valamilyen 
kellemes helynek. A Biblia szerint a 
pokol az Istentől való elszakítottság 
végleges és visszafordíthatatlan álla-
pota. Aki oda jut, saját istentelensé-
gének gyümölcsét „élvezheti”. Aki 
ott van, annak már nincs visszaút. 

A Jézusnál lévő kulcsok nem kitár-
ják a halál és a pokol kapuit, hanem 
éppenséggel bezárják azokat! Magya-
rán, aki Őbenne bízik, az előtt ezek 
a kapuk zárva maradnak! Aki tehát 
Jézust elfogadta személyes Urának és 
Megváltójának, már többé nem kell 
félnie az örök haláltól és az örök elve-
tettségtől. Halálával és feltámadásával 
ugyanis Jézus egyszer s mindenkorra 
legyőzte a halált. Él, itt van, velünk 
van, megszólítható, valóságos a jelen-
léte – a Benne bízónak vagy a Benne 
bízni akarónak! Akinek viszont nem 
kell ez a megoldás, aki nemet mond 
Isten szeretetére, előtte az ajtók tár-
va-nyitva állnak. Igen, ilyen vagy-
vagy döntés előtt állunk mind. Vagy 
elfogadom az Isten által felkínált le-
hetőséget Jézus Krisztusban, az élet-
rendezés lehetőségét a bűnbocsánat 
által, vagy elutasítom azt. Örök élet 
és örök halál között választhatunk.
De most húsvét van újra! Egy újabb 
lehetőség Istenhez fordulni.
„Ma még lehet, ma még szabad, borulj 
le a kereszt alatt!” (Füle Lajos éneke)

Lupták György

HÚSVÉTI ÚTMUTATÓ

KIKÖTŐPONTKIKÖTŐPONT
MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLETMENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET

A járványhelyzet miatt megváltozott életünk sokunkban szorongást kelt, A járványhelyzet miatt megváltozott életünk sokunkban szorongást kelt, 
létkérdéseink merülnek fel, vagy éppen a mindennapi fennmaradásunkat, családi létkérdéseink merülnek fel, vagy éppen a mindennapi fennmaradásunkat, családi 
életünket érezzük veszélyben. Sokszor jólesne mindezeket megosztani valakivel. életünket érezzük veszélyben. Sokszor jólesne mindezeket megosztani valakivel. 

Éppen ezért egyesületünk mentálhigiénés szakembereiként lehetőséget kínálunk Éppen ezért egyesületünk mentálhigiénés szakembereiként lehetőséget kínálunk 
online beszélgetésekre elsősorban a kiskőrösi kistérségben élők számára. online beszélgetésekre elsősorban a kiskőrösi kistérségben élők számára. 

A szolgáltatás nem minősül terápiának, célunk a belső erőforrásokA szolgáltatás nem minősül terápiának, célunk a belső erőforrások
mozgósítása, a lelki támogatás.mozgósítása, a lelki támogatás.

Egy-egy beszélgetés ideje 25-30 perc. A felajánlásunk ingyenes, de lehetőség Egy-egy beszélgetés ideje 25-30 perc. A felajánlásunk ingyenes, de lehetőség 
szerint szívesen fogadunk adományokat egyesületünk munkájához.szerint szívesen fogadunk adományokat egyesületünk munkájához.

Jelentkezni lehet a Jelentkezni lehet a Kikötőpont Mentálhigiénés Egyesület facebookKikötőpont Mentálhigiénés Egyesület facebook oldalán, oldalán,
vagy a vagy a kikotopontmental@gmail.comkikotopontmental@gmail.com e-mail címen. e-mail címen.

Ezután vesszük fel személyesen a kapcsolatot és egyeztetünk időpontot.Ezután vesszük fel személyesen a kapcsolatot és egyeztetünk időpontot.

KERESSENEK MINKET BÁTRAN!KERESSENEK MINKET BÁTRAN!

VERSEK HÚSVÉTRA

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt… kihamvadott remények.
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”
Bús eltemetkezés az éjszakába.
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!

Húsvét után… futni a hírrel frissen!
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után… új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után… erő, diadal, élet!
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.

Túrmezei Erzsébet: Húsvét hajnalán
Alig várták, hogy jöjjön a reggel,
s most bánatosan, illatos kenetekkel,
sírva sietnek a sír felé hárman,
epesztő, emésztő, roskasztó gyászban.
Ím ébred az élet és támad a nap már.
A madarak kara csak egy fénylő sugarat vár,
és csattog az ének száll által a légen
fel, fel az ég felé… Csak úgy, mint régen.
Jaj, az a régen! Ne fájna az emlék?
Mikor a Mester előttünk ment még,
és ajkén az élet igéi fakadtak
a szomjazóknak a fáradtaknak!
Volt-e valaha riasztóbb álom,
mint ez a három nap, ez a három:
mikor, aki folyvást csak életet mentett,
vad, gyilkos kezek fogják meg a Szentet,
viszik diadallal a főpap elébe,
rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe,
és suhog a korbács és csattog az ostor.
Hol, aki megvédje, a hős, az apostol?
És az Atya hallgat? – Mély csend ül az égen
s most hajnallik újra csak. Úgy… úgy mint 
régen.
Hogy hurcolták! Mint egy gonosztevőt.
S még volt, ki gúnnyal nevette Őt,
amint a tövistől a vére kicsordul,
s úgy kell felemelni az utcai porbul.
Köpdösve, gyalázva a fára szegezték,
de Ő ugyanaz volt, ott is szeretett még,
ott fenn a kereszten anyát és poroszlót:
könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót.
Ó, jaj, a halálig, mindig szeretett!
Viszik az illatozó kenetet,
és sírva sietnek a sír felé hárman,
nagypénteki gyásszal húsvéti sugárban.
Hogy látnak szemükben keserű könnyekkel,
milyen csodálatos ez a reggel.

A pálmafák két szegélyén az útnak
súgva-búgva valami titkot tudnak.
A virágok át harmatkönnyeken
már látják felragyogni fényesen
az élet napját, s azt hirdeti minden:
A sírban nincsen! A sírban nincsen!
Ők mégis mennek. Gyászolva, sírva.
Betekinteni egy üres sírba,
az angyal előtt döbbenve megállni:
feltámadott, élő Mesterre találni.
Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved,
a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed
könnyesen, aggódón búsan, amint van,
s keresd a Krisztust, keresd a sírban!
Nem, úgysem fogod megtalálni ottan.
Eléd fog állni feltámadottan.

(Fotó: Grünewald: Jézus feltámadása)

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után

fotó: szabadfold.hu

Városi véradás!
Május 4-5-én (hétfő-kedd)
a művelődési központban 9-13 óra között
véradást szerveznek.

A véradás során a legmesszebbmenőkig
betartják a szigorú járványügyi és higiéniai előírásokat! 

Hogyan készüljön fel a véradásra?
- Ne éhgyomorra jöjjön.
- Fogyasszon bőségesen alkoholmentes folyadékot.
- Olyan ruhát vegyen fel, amely nem szorítja a karját.
- Hozza magával személyazonosításra alkalmas
   arcképes igazolványát, eredeti TAJ és lakcímkártyáját.

Mindenkit szeretettel és köszönettel várnak!
ÚJ, SOLTVADKERTI TELEPHELYEN 

VÁRJA VÁSÁRLÓIT A RÓZSA KŐ
Telephelyet, logót váltottak, de megbízhatóságuk és lendületes munkavég-
zésük mit sem változott. A tulajdonos, és a szakmai vezető továbbra is 
Rózsa Tibor kőfaragó mester, aki immáron 25 éve megállás nélkül dolgozik 
és bizonyít a köves szakmában.

A kiskőrösi Aradi utcai műhely be-
zárta kapuit. Mostantól Soltvadker-
ten a Kiskőrösi út 6. szám alatt (az 
53-54-es főút közös szakaszán) nyílt 
3000 m2-es új telephelyükön, óriási 
árukészlettel várják vásárlóikat.
A kiállított épület kövek, kerítés 
fedlapok, ablakpárkányok, konyha-
pultok, lépcsőlapok, egyedi tervezé-
sű síremlékek, és a 100-nál is több 
azonnal megvásárolható kész sírem-
lék között mindenki megtalálhatja a 
neki tetszőt, melyek gránitból, már-
ványból és mészkőből készülnek.
Immáron 25 éve dolgozom kőfara-
góként, a szakma iránt érzett mély 
szeretettel és tisztelettel. A legősibb 
mesterségek egyike a kőfaragás. En-
gem a maradandót alkotni vágyása 
vezényelt a „sziklák” közé. Ridegsé-
gük, keménységük nem tántorított 
el attól, hogy feltárjam rejtegetett 
szépségüket. Sajnos ez ma már egy 
hiányszakma, ezért is képzem ma-
gam folyamatosan, hogy a leendő fi-
atalságnak egyszer mestere lehessek, 
hogy ezt a nehéz, de hálás és szép 
szakmát minél több mester-jelöltnek 
tovább adhassam. Műhelyünkben a 
vésőtől a 3D tervezésig minden a vá-
sárló elégedettségét kell, hogy  szol-
gálja. A szakembereink által elhelye-

zett kőlapok, síremlékek az utókor 
számára is értéket fognak képviselni, 
hiszen a kő sohasem megy ki a di-
vatból. Fontos még megjegyezzem, 
hogy a szakszerűtlenül felállított sír-
emlékek minden évben több sérülést 
is okoznak, amikor fejkövek dőlnek 
a temetőbe látogatókra. Fontos, 
hogy csak kőfaragó, épületszobrász 
és műkőkészítő végzettséggel bíró, 
telephellyel rendelkező mestert vá-
laszunk, hogy elkerüljük a szaksze-
rűtlen munkából adódó kellemet-
lenségeket. A minőségi, szakszerűen 
elkészített síremlékeknek a garancia 
időn túl is meg kell őrizniük állapo-
tukat – mondta Rózsa Tibor, kőfara-
gó mester.

Érdeklődni, rendelést leadni az 
alábbi elérhetőségek valamelyikén 
vagy személyesen lehet:
• Telefon: 06-78/455-582
(munkaidőben)
• Mobil: 06-30/257-5038
• E-mail: info@rozsako.net
• 6230 Soltvadkert, Kiskőrösi út 6.
• Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig: 8-17 óra
szombaton 8-12 óra 
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EMLÉKEZETES

A VOLT SZAKRENDELŐ ÉPÜLETÉNEK VÁZLATOS TÖRTÉNETE

KÖLTŐI

A városközpontban található és hamarosan bontásra kerülő régi SZTK 
épület történetével kapcsolatban számos legenda kering már igen rég óta, 
ennek oka pedig leginkább az, hogy egy viszonylag sok funkciót megélt 
ingatlanról beszélünk. A legtöbben valószínűleg a szakorvosi rendelőin-
tézetre emlékeznek, amely 1975-ös megnyitását követően egészen az új 
rendelő megépítéséig itt működött. A következőkben azonban a korábbi 
funkciók kerülnének a vizsgálat középpontjába, valamint érintenénk azt a 
kérdést is, hogy miért is nevezik sokan a mai napig (tévesen) Staud háznak.

Való igaz, hogy a községben négy 
évtizeden át önzetlenül gyógyító, 
és rendkívül népszerű dr. Staud La-
josnak – kis kép (1895-1966) volt 
kapcsolata az épülettel, de nem úgy 
és nem abban a formában, ahogy azt 
sokan hiszik. Staud doktor 1925-ben 
került Kiskőrösre, első rendelője még 
a Szent István utcában volt, majd 
egészen 1965-ös elköltözéséig abban 
a bádogtetős házban lakott és gyógyí-
tott, amire az idősebbek vasboltként, 
később zöldséges üzletként emlékez-
hetnek, és amely a mai Masszív üzlet-
ház helyén állt a régi patikával együtt.
A régi rendelő klinkertéglás épülete 
1941 februárjában készült el, miután 
a kiskőrösi járásban terjeszkedni kí-
vánó Bajai Takarékpénztár új székház 
építése mellett döntött. (fenti fotó: a 
székház 1941-ben) A háborús idők 
miatt teljes belakása nem valósulha-
tott meg, a front átvonulását köve-
tően 1945-ben új szerepet kapott. 
Mivel a községben tartózkodó meg-
szálló szovjet katonai kontingens va-
lamennyi középületet igénybevett sa-

ját, főként kórházi céljaira, a helyi és 
a községben tartózkodó környékbeli 
betegek ellátása céljából a szomszéd-
ban lakó dr. Staud Lajos egy magán 
szükség-kórházat létesített a kiürült 
banképületben. Az intézmény 1945. 
június 11-én fogadott először bete-
get, még a szovjet megszállás vége 
után is biztosan működött néhány 
évig. 1946. augusztus 7-én azonban a 
vármegyei vezetés utasítására elvették 
Staud doktortól, helyette dr. Buzáth 
János és dr. Szauter Béla irányították 
tovább. 

Ennek okairól is ejtsünk néhány 
szót: Staud Lajos a harmincas évek-
ben politikai szerepet vállalt, 1935-
től már a kormánypárt, (a Nemzeti 
Egység Pártja, majd a Magyar Élet 
Pártja) kerületi elnöke volt, ami helyi 
szinten magas pozíciónak számított. 
A járási felsőbb körökben befolyásos 
embernek tartották. Vagyona jelen-
tős volt, a Börzsönyben vadászterü-
letet is bérelt. Valószínűleg emiatt 
1945-ben feljelentették a Budapesti 
Népügyészségen, pere csak 1949-ben 
zárult le végleg, a feljegyzések szerint 
ítélet nélkül. Felesége és ő jelentős 
(több tíz hold) birtokokkal rendel-
keztek Csengőd, Páhi, és Kaskantyú 
határában, ezek jó része 1945-46-ban 
a földosztás során kiosztásra került. 
A Rákosi-rendszerben kulákként tar-
tották nyilván. Ennek ellenére körze-
ti orvosi állását megtarthatta, sokáig 
gyógyította még a kiskőrösieket. Ki-
váló diagnoszta és önzetlen orvos hí-
rében állt, aki a szegényektől ráadásul 
nem fogadott el pénzt, sőt, az is elő-

fordult, hogy ő segítette ki valamelyik 
nélkülöző páciensét. Köztiszteletben 
álló orvosként ment nyugdíjba, poli-
tikai múltja miatt azonban a nyugdíj 
folyósítását megvonták tőle. 1965-
ben elköltözött Budapestre, itt érte a 
halál 1966-ban.
A Bajai Takarékpénztár több más 
helyi és környékbeli pénzintézettel 
együtt 1948-ban beolvadt a Kiskőrö-
si Hitelszövetkezetbe, amelyet aztán 
államosítottak, így az egykori székház 
is állami tulajdonba került. 1953-ban 
a hitelszövetkezet felügyeletét átvette 
a Magyar Nemzeti Bank, így egészen 
1967-ig, az új postahivatal épüle-
tének elkészültéig itt működött az 
MNB Kiskőrösi Fiókja néhány más 
bolttal együtt. (lenti fotó: az itt dolgo-
zók az 50-es években) Az MNB elköl-
tözésével az épület elsődleges funk-
cióját elvesztette, 1975-ben nyitott 
meg újra, ekkor már, mint szakorvosi 
rendelőintézet. Dr. Staud Lajos em-
léktábláját 1994-ben helyezték el a 
homlokzaton.              Turán István

SIMON JÁZMIN A MEGYE 
LEGJOBB ÖTÖDIKES MATEKOSA

A Matematikában Tehetséges Gyere-
kekért Alapítvány (MATEGYE) 31. 
alkalommal rendezte meg a Zrínyi 
Ilona Matematikaversenyt.
Az első fordulóban 56 ezernél is több 
diák mérette meg tudását, közülük 
több, mint 14 ezren a határon túlról. 
A verseny 2-12. osztályosoknak szól.
Március 7-én köszöntötték Bács-
Kiskun megye legjobbjait a kecske-
méti Neumann János Egyetemen. 
Itt kapta meg aranyérmét és az or-
szágos versenyre szóló meghívóját 
Simon Jázmin, a KEVI Petőfi Sán-
dor Általános Iskolája 5.c osztályos 
tanulója, aki a megyében induló 

több, mint 350 ötödikes diák között 
első helyezést ért el. Felkészítő taná-
ra: Czinkóczki Tiborné.
Gratulálunk!

Takarék, kórház, bank, rendelő

ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL, KÉRJÜK,
SEGÍTSE ÖN IS ALAPÍTVÁNYAINK MUNKÁJÁT!
• BEM  ISKOLA  ALAPÍTVÁNY
Adószám: 18344556-1-03
Számlaszám: 52500075-11047942
Rónasági Takarékszövetkezet

• CSIKÓVÁRI TÁBORÉRT ALAPÍTVÁNY
6200 Kiskôrös, Vasvári Pál u. 2.
Adószám: 18362325-1-03
Számlaszám: 52500075-11044561
Rónasági Takarékszövetkezet                             Köszönjük!

Közel száz éves hagyomány a nők 
köszöntése március 8-án, mára 
nemzetközi ünnep. Politikai cél-
kitűzésekkel indult, ami küzdött a 
nemek közötti megkülönböztetés, 
a gyermekmunka ellen és a női vá-
lasztójog megadásáért. Mára ezek 
nagyrészt megvalósultak, a nőnap 
maradt, ami azt feltételezi, hogy 
társadalmi, emberi igény is erősí-
ti. A nők, személyiségükből, nemi 
identitásukból fakadóan természe-
tes módon teljesítik be szerepeiket: 
anyaként, feleségként, otthonte-
remtő, közösségépítő, munkájuk 
nélkülözhetetlen a kisebb és na-
gyobb csoportok életében. Nap-
jainkra úgy egészült ki feladataik 
sokasága, hogy munkavállalóként, 
vállalkozóként, nem ritkán szakmai 
/gazdasági vezetőként is helytáll-
nak, míg régi „női” feladatköreik 
is megmaradtak. Mindezekért na-
gyon méltányos a köszönet, a felé-
jük áramló szeretet ezen a napon.
A Kiskőrös Helyőrség Nyugállo-
mányúak Klubjának férfi tagjai ha-
gyományosan megünneplik a nők 
ünnepét minden évben. Március 
6-án a kollégium éttermében ün-
neplőbe öltözve, terített asztallal, 
virággal, kedves, bensőséges mű-
sorral várták a mosolygós, megille-
tődött nőtagokat. Gottfried Béla 
köszöntő szavai után a soltvadkerti 
Kossuth Lajos Evangélikus Általá-
nos és Művészeti Iskola növendékei 
adtak szép műsort a Pethő házaspár 
irányításával, segítségével. A klub 
három tagja (Kovács Imre, Flaisz 
Imre és Melher Sándor) verselt, 
költők dicsérő, magasztaló szavai-
val mondtak köszönetet a nőknek. 
A klubelnök Fadgyas István kö-
szöntője zárta a műsort, amit finom 
vacsora, baráti beszélgetés követett. 
A műsor, köszöntés, vacsora, virág 
mellett a figyelmesség, kedvesség, 
szeretet érzése, ami áthatotta ezt az 
estét. 
Márai Sándor szavaival: „Köszö-
net a nőknek. Köszönet neked, aki 
megszültél. És neked, aki a felesé-
gem voltál. És neked, te harma-
dik, tízedik, ezredik, aki adtál egy 
mosolyt, gyöngédséget, egy meleg 
pillantást, az utcán, elmenőben, 
vigasztaltál, mikor magányos vol-
tam, elringattál, mikor a haláltól 
féltem...Köszönet a nőknek, kö-
szönet.”

A HÖLGYEKET 
ÜNNEPELTÉK 

A HELYŐRSÉGIEK

IRODALMI ROVATUNK
Bemutatkozik: Szabadszállási Jánosné

Három év múlva 2023 január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. Ennek tiszteletére indítottuk 
el újságunkban a kiskőrösi költőket, írókat bemutató sorozatunkat. Áprilisi 
rovatunkban Szabadszállási Jánosné Irént ismerhetjük meg.

„Ha nem akarsz gyorsan öregedni, 
akkor olvass el naponta egy verset, 
hallgass zenét és tegyél valami jót az 
emberekkel!„

A zene kicsi korom óta életem része 
volt, mivel édesapám nagyon szépen 
tudott citerázni. Az olvasás, a versek 
szeretete az iskolában ragadt rám. 
Elég volt egyszer-kétszer elolvasnom 
a verset, már tudtam is kívülről. 
Olvasni meg egyenesen imádtam.
Hetedikes voltam, amikor az első 
„művem” megszületett. Ezután egy 
kockás füzet lett titkaim őrzője. 
A középiskolás évek vége felé ezt a 
füzetet sajnos a kályhába dobtam, 
amit ma is nagyon bánok. Később 
itt-ott ráakadtam néhány, ebből az 
időből való versre, de írásaim több-
sége felnőttkoromra datálódik.
Bölcsészként sosem okozott gondot 
a rímek faragása. Nem tartom ma-

gam költőnek, csak egyszerű versíró 
vagyok, aki megörökíti gondolatait. 
Sokszor főzés közben, utazáskor vagy 
éjszaka jön egy ötlet. Ezt alaposan át-
gondolom, majd leírom. Ritka az az 
alkalom, amikor az első változaton 
javítok. Kedvenc témáim: a gyere-
kek, az emberi kapcsolatok és a ter-
mészet. Alkalmi verseket is írok.
Boldog vagyok, ha verseim megérin-
tik azokat, akiknek szánom. Olyan, 
de olyan jó dolog másoknak adni!
A pedagógus nyugdíjas klub vezető-
jeként ezt gyakran meg tudom tenni.
Verseskötetem még nem jelent meg, 
pedig bőven van anyagom hozzá, de 
a terv már érlelődik. A kiadás még 
várat magára.
Anyák napja közeledtével olyan ver-
set választottam, amivel az elhunyt 
édesanyák előtt tiszteletünket fe-
jezhetjük ki. Nekik szerettem volna 
szívemből jövő hálámat elmondani.

IMA AZ ELHUNYT ÉDESANYÁKÉRT

Drága édesanyák! Kik már nem lehettek köztünk,
de onnan föntről is aggódtok értünk,
legyetek áldottak és szentek, 
amiért minket fölneveltetek.

Édesanyák, kik már nem lehettek velünk,
rátok mi nap mint nap emlékezünk.
Emléketeket szívünkből kitörölni nem lehet,
oda bevésődött és ott megkövesedett.

Mesélünk rólatok a gyerekeinknek.
Mert nem hal az meg, kire még emlékeznek.
Elmondjuk nekik, hogy milyen jó a sorsuk,
mert nekik még él az édesanyjuk.

Nézzük a régi, megsárgult képeket,
közben felidézzük a régmúlt éveket.
Majd egy súlyos könnycsepp a fényképen koppan,
ekkor az én szívem egy hatalmasat dobban.

Nem kérhetek tőled már soha tanácsot,
nem sütsz nekem illatos, gőzölgő kalácsot,
nem bújhatok hozzád, ha megsértettek,
nem mondhatom többé, hogy nagyon szeretlek.

Azt mondják, az anyák örök fiatalok.
Azt is állítják, hogy halhatatlanok.
Tudjuk, hogy nem így van. Hiánya nagyon fáj,
de el kell fogadni, hogy nincs, bármennyire is fáj.

Legyetek áldottak, ezerszer áldottak!
Azok is, kik itt a Földön valaha kárhoztak.
Bocsássa meg Isten minden vétketeket,
hiszen tudjuk, csak mi értünk éltetek.

Emléketeket őrizve megpróbálunk úgy élni,
hogy igyekszünk mi is jó édesanyák lenni.
Segíteni, példát mutatni és szeretetet adni,
mert szeretet nélkül nem érdemes élni.

Én édes Istenem! Hallgasd meg imámat!
Vigyázd és segítsd az édesanyákat!
Mindegy, hogy a földön vagy a mennyben élnek,
szeretettel, türelemmel áldd meg őket, kérlek!

Kiskőrös Árpád utcában,
4. emeleti, 57 négyzetméteres, 

erkélyes lakás ELADÓ!
06-30/324-9444

Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük
a Magyar Költészet Napját, immáron 1964 óta.

Városunkban Boldoczki Sándorné Tünde,
a KEVI gimnáziumának nyugdíjas pedagógusa indította útjára 

immáron 11 évvel ezelőtt a „Versmaraton” kezdeményezést, 
melynek keretében a Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeumban 

reggel 10 órától este 10 óráig 
várták a szavalókat, versolvasókat.

Az élet átírta a forgatókönyvet, ebben az évben arra kérünk 
minden irodalombarátot és magyar költőink munkássága előtt 
tisztelgőt, hogy OTTHONÁBAN szavaljon el, vagy olvasson fel 

hangosan egy verset. 
A szervezők kérése, hogy idén kiemelten Petőfi Sándor, József 

Attila, illetve Szabó Lőrinc verseiből válogassunk, de természetesen 
kedvenc költőnkről/költőinkről se feledkezzünk meg!

Ünnepeljük meg így együtt a Magyar Költészet Napját!
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MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS 
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZMÉNY

Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézménybe különböző 
munkakörökbe felvételt hirdettek. Az intézményről, a fogvatartottak min-
dennapjairól, a betöltendő munkahelyekről kérdeztük Molnár István bv al-
ezredes, bv tanácsos, parancsnokot, az intézmény vezetőjét. 

Az intézetben börtön és fogház foko-
zatú szabadságvesztést, valamint elzá-
rást töltenek a fogvatartottak. Jellem-
zően rövid ítéleti idővel, kisebb súlyú 
vagyon elleni, közlekedési bűncse-
lekmények miatt kiszabott ítéletet 
töltenek, sokan gondatlan bűncse-
lekmények miatt, vagy éppen első 
bűntényesek. Általában 1-2 év, amit 
átlagosan nálunk töltenek – mondta 
Molnár István parancsnok. Az inté-
zet két objektumból áll, a központi 
objektum Állampusztán található, a 
solti objektum Solt település külte-
rületén. Összesen 1200 fogvatartott 
tartózkodik az intézetben, 140-300 
fős épületekben, ún. körletrészeken. 
A zárkák 3-8 fős zárkák, saját mos-
dóhelyiséggel. A körleteken fürdőhe-
lyiségek, tantermek, közösségi helyi-
ségek, könyvtár is található.

 � Hogyan telnek a napok?
A fogvatartottak szigorú napirend 
szerint élnek, mely a reggeli ébresz-
tőtől, az étkezésekig, a munkaidőt, 

szabadidőt, fürdést, esti „takarodót” 
is szabályozza. A napirend levezény-
lése, betartatása a felügyelők feladata. 
A fogvatartottak jogszabály szerint 
dolgoznak, vagy oktatásban vesznek 
részt, ennek megfelelő a napirendjük 
is. A munkavégzésért díjazást kapnak, 
ebből fizethetik a bolti vásárlásaikat, 
telefonköltséget, tartalékolhatják a 
szabadulásra, vagy hazaküldhetik a 
családjuknak.

 � Milyen munkát végeznek?
A fogvatartottak vagy dolgoznak, 
vagy általános iskolai, középiskolai 
oktatásban, szakmaképzésben vesz-
nek részt. A munka vagy az intézet 
fenntartásával kapcsolatos, vagy pe-
dig az intézet mellett működő Állam-
pusztai Mezőgazdasági és Kereske-
delmi Kft. állattartó telepein zajlik, 
mezőgazdasági jellegű intézet lévén, 
mezőgazdasági munkát végeznek. 
Külső intézeten kívüli munkahe-
lyen is dolgozhatnak, ezek közt van 
állandó és időszakos munkahely is. 

Ezen kívül több féle szakmát is ta-
nulhatnak. Elméleti és gyakorlati 
képzésben is részt vesznek, a végén 
vizsgáznak, és a képzettséget igazoló 
tanúsítványt kapnak. Jelenleg festő, 
szakács, térkövező, állatgondozó, tar-
goncakezelő, és mezőgazdasági mun-
kás képzések folynak. 

 � Mivel tölthetik szabadidejüket?
A munkaidő után ugyanúgy pihe-
nőidő jár a fogvatartottaknak, illetve 
hétvége, és szabadnap. Szabadide-
jükben sportolhatnak, könyvtárunk 
működik, vallási programokon ve-
hetnek részt, különböző szakkörök 
vannak (színjátszó, kézműves, zene, 
önismereti, digitális kompetencia 
képzés) illetve külső alapítvány tart 
szabadulásra felkészülési képzést, csa-
ládi kapcsolati foglalkozásokat, olva-
sókört, kreatív hobbis foglalkozást.

 � A hétköznapokon kívül?
A fogvatartottakkal minden fontos 
ünnepre készülünk. A színjátszó 
kör, a bibliakör műsorral készül, 
amit a többi fogvatartottnak elő-
adnak, de minden évben jóvátételi 
programként idősek otthonában 
is fellépnek ezzel a műsorral. Hús-
vétra, karácsonyra, március 15-re, 
október 23-ra készülnek külön. 
Mindemellett vannak egészségügyi 
tájékoztató előadások, vallási prog-
ramok is, amiket a fogvatartottak 
részére szervezünk.

 � Milyen munkakörökre keres-
nek kollégákat?
18 és 65 év közötti kollégákat kere-
sünk, érettségivel, szakiskolai vég-
zettséggel felügyelői, körletfelügye-
lői munkakörbe, valamint általános 
iskolai végzettséggel  fegyveres biz-
tonsági őrnek. A jogszabály szerint 
a hivatásos állományba felvételnek 
egészségügyi, pszichikai, fizikai  fel-
tételei vannak, ezeket a vizsgálatokat 
folyamatosan végezzük, intézzük. 
A felügyelők, körletfelügyelők a 
fogvatartottak őrzését, felügyeletét 
végzik. A napirend betartását, biz-
tosítását, a fogvatartottak kísérését, 
előállítását hajtják végre. 
A fegyveres biztonsági őrök az inté-
zetbe történő beléptetésben, objek-
tumvédelemben kapnak feladatot. 
A most megjelent belügyminiszteri 
rendelet az intézetben dolgozó fe-
lügyelői, körletfelügyelői állomány 
illetményét emelte, így most ked-
vezőbb feltételeket, kifejezetten jó 
illetményt tudunk biztosítani a je-
lentkezőknek. Kiemelem, hogy más 
rendvédelmi szervekhez képest is a 
hivatásos büntetés-végrehajtási felü-
gyelői beosztás lett a legjövedelme-
zőbb. A biztos és rendszeres fizetés 
mellett cafetéria, ruhapénz, szolgála-
ti lakás, utazási költségtérítés, orvosi 
ellátás, amit biztosítani tudunk dol-
gozóinknak.

VILÁGHÁLÓN A GYÓGYTORNA

A MINŐSÉGI ÉTELEK ÉS A 
RENDSZERES MOZGÁS FONTOS

Az, hogy többet otthon vagyunk, egyenesen arányos azzal, hogy keveseb-
bet mozgunk a megszokottnál. Mindezek mellett sokan jártak valamilyen 
mozgásszervi problémával gyógytornászhoz, fájdalmaik enyhítésére. Ho-
gyan tudunk lakásunkban is megfelelő mozgásterápiát végezni?- erről kér-
deztük Tagai Tímea gyógytornász-fizioterapeutát. 

Tagai Tímea: Az utóbbi években 
gyógytornászként nagyon megnőtt 
a pácienseim száma, és mint min-
denkit, engem is váratlanul ért, hogy 
egyik napról a másikra az otthonom-
ba kényszerültem a vírus terjedésé-
nek lassítása érdekében. Ez a hely-
zet rengeteg félbehagyott terápiát 
hozott magával, amibe nem tudtam 
beletörődni, gyorsan találnom kel-
lett rá valami átmeneti megoldást. 
Régóta fenntartok egy csoportot 
Facebookon „Timi csoportos órái” 
néven, ahol mindig minden fontos 
információról értesülhettek pácien-
seim. Ez már egy jól kialakult kom-
munikációs csatornává vált köztünk, 
ezért arra gondoltam alkalmas lenne 
most is arra, hogy vendégeim ne ma-
radjanak hónapokon keresztül ma-
gukra a mozgásszervi problémáik-
kal, illetve ezzel egy kis lelki támaszt 
is nyújthatunk egymásnak a mozgás 
örömén keresztül. 
Kutatások támasztják alá, hogy a 
rendszeres, mérsékelt intenzitású 
testmozgás immunrendszert erősítő 
hatással bír, különösen a légúti be-
tegségeket illetően, valamint a stressz 
csökkentésében is kimagasló hatással 
rendelkezik, ellentétben a túlzásba 
vitt, nagy intenzitású edzésekkel. 
Persze az, hogy egy torna/edzés ki-
nek mennyire megterhelő, az fizikai 

állapotunk szerint egyénenként vál-
tozó. Igyekeztem úgy összeállítani 
a tornákat, hogy mindenki találjon 
benne számára megfelelőt, így helyet 
kapott a repertoárban gerinctorna 
(2 x /hét), kismama torna (1 x /
hét), relaxáció (1 x /hét), és a teljes 
testre kiterjedő erősítő, alakformáló 
torna (2 x /hét) is, melyek a Kiskő-

rösi Egészségfejlesztési Irodának kö-
szönhetően továbbra is ingyenesek 
maradnak. Aki nem igényel egyéni 
konzultációt, nincsenek komolyabb 
panaszai, csak mozogni szeretne, az 
bátran csatlakozhat a csoporthoz, 
de egyéni konzultációra, illetve sze-
mélyre szabott gyógytornára is van 
lehetőség térítés ellenében, komo-
lyabb problémák esetén érdemes ezt 
a megoldást választani, hogy semmi-
képp se rontsunk állapotunkon egy 
inadekvát mozgásformával. 
Sajnos nincsenek olyan gyakorlatok, 
amikről azt mondhatnám, hogy min-
denkinek jók és bárki végezheti őket, 
maximum hasonló problémával ren-
delkező csoportokat lehet kialakítani 
és az ő igényeikre szabni a mozgást, 
ha nem egyéni terápiáról van szó. De 
a legfontosabb, amit szem előtt kell 
tartanunk, hogy csak olyan gyakor-
latokat végezzünk, és csak annyit, 
ami jól esik, és nem okoz fájdalmat, 
nem fokozza panaszainkat!

A megváltozott élet-és munkakörülmények miatt most különösen oda kell 
figyelnünk egészségünkre, melynek egyik sarkköve a rendszeres mozgás, 
a másik a helyes táplálkozás. Hajlamosabbak vagyunk belefeledkezni a 
munkába, az otthoni teendők végzése pedig nem helyettesíti az intenzív 
tornagyakorlatokat. A nassolnivaló is hamar előkerül, ami önmagában nem 
lenne baj, ha megválasztjuk, mi az, amit „kényszerevésből” elfogyasztunk. 

Turú Balázs életmód és táplálkozási 
tanácsadó, személyi edzőt kérdeztük: 
Mit tehetünk, mit ehetünk egészsé-
günk megőrzése érdekében? 
Turú Balázs: Nem egyszerű ebben 
a helyzetben senkinek, azoknak 
sem, akik valamilyen diétát tarta-
nak, de azoknak sem, akiknek erre 
nincs szükségük. Ha az egész család 
otthon van, rendszeresen főzünk. 
Ha már befejeztük a munkánkat és 
pihenünk, a nassolási vágy is erő-
södik. Ilyenkor a nyers zöldségek, 
gyümölcsök fogyasztása ajánlott, 
hiszen ezzel vitaminszükségletünket 
is fedezzük, illetve a pászkát, vagyis 
a kovásztalan lapos kenyérféleséget 
ajánlom ropogtatásra. Az étkezéseket 
úgy állítsuk össze, hogy fehérje- és 
szénhidrát forrásunk is biztosítva le-
gyen. Bármit ehetünk, de a mennyi-
ségre és a minőségi tápanyagok fo-
gyasztására oda kell figyelnünk. Ha 
valaki diétázik, akkor a rendszeres-
ségre is ügyeljen. Mindenkinek aján-
lom, hogy a napi ötszöri étkezésből 
a tízórai legyen a gyümölcs. A helyes 
étkezés következménye az emész-
tés javulása, a belső szervek jobban 

tudnak dolgozni, az ember életvitele 
kiegyensúlyozattabbá válik, s mindez 
mentálisan is jó hatással van ránk.    
Az edzőtermek bezártak, ezért ott-
hon kell folytatni a megkezdett 
edzéseket, de azoknak is fokozottab-
ban oda kell figyelniük a rendszeres 
mozgásra, akik nem jártak sehová 
edzeni. Eleinte hetente kétszer 25 
perces mozgást ajánlok. Én például 
futni is szoktam. Mivel eddig nem 
voltam valami nagy futó, ezért a fu-
tást időnként sétával szakítom meg 
pihenésként. Ha valaki súlytöbblet-
tel küszködik, akkor a gyors séta is 
elegendő. A mozgással többek között 
javul a vérkeringésünk és segít leve-
zetni a felhalmozódott stresszt is.    
Reméljük, hamarosan elmúlik éle-
tünknek ez a szakasza és újra talál-
kozhatunk az edzőteremben!
Addig is csatlakozz ingyenes cso-
portomhoz, és minden csütörtö-
kön 20 órakor megválaszolom élő-
ben a fogyókúráddal kapcsolatos  
kérdéseidet!
Itt tudsz csatlakozni:
https://www.facebook.com/groups/
kontrolldieta/
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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!

AZ IDŐKERÉK FOROG, AHOGYAN AZ ÉVSZAKOK VÁLTAKOZNAK

CSAK EGY CSAPAT ELŐZTE MEG 
A KEVISEKET MAGYARORSZÁGON
A 2019/2020. tanév Atlétika ügyes-
ségi és váltófutó csapatbajnokság 
Diákolimpia® Országos Döntőjét a 
Kecskeméti Atlétikai Centrumban 
rendezték meg még a veszélyhelyzet 
kihirdetése előtt. Az eseményen a 
versenyzők csapatban mérték össze 
tudásukat, hogy a küzdelem végén a 
legjobbak megszerezzék a „Magyar-
ország diákolimpiai bajnoka” címet.
A versenyen szenzációsan szerepeltek 
a KEVI diákjai kislabdahajítás ver-
senyszámban. 119 iskola indult, kö-
zülük 12 került be az országos dön-
tőbe, ahol ragyogó teljesítménnyel 
(60 méter feletti átlaggal) szerezték 

meg a fiúk az ezüstérmet. A helyezés 
értékét növeli, hogy a diákolimpia 
nem csak egy rangos sportverseny, 
hanem országos tanulmányi ver-
senynek is számít, ezáltal minden 
dobogós sportoló automatikusan 
10 többletpontot kap majd a fel-
sőoktatási felvételi során.
A csapat tagjai: Varga Bence (9.o), 
Szakács Gergő (8.o.), Téglás Hu-
nor (8.o.), Simon Kornél, aki tavaly 
megyei bajnok is volt (7.o) és Majo-
ros Ádám (8.o.).
Felkészítő tanáruk: Czinkóczki Ti-
bor.
Gratulálunk!

MARADJUNK FITTEK OTTHON IS! 
Ne mondjunk le a mozgásról!

BORÚRA EGY KIS DERŰ!
Mindent csak pozitívan

A stressz és a feszültség gyengíti im-
munrendszerünket. Védekezzünk 
egy kis vidámsággal ellene. Nem 
csak a vitamindús táplálkozás, a 
mindennapi rendszeres mozgás, ha-
nem a pozitív gondolatok is segíte-
nek nyugalmunk megőrzésében és 
egyensúlyi állapotunk visszaállítá-
sában. A színek is segíthetnek kife-
jezni érzéseinket és hatással vannak 
hangulatunkra – ad tanácsot Czérna 
Dominika pszichológus.
Például a zöld megnyugtat, harmóni-
át és az egészséget szimbolizálja, így 
közvetve hozzájárulhat az immun-
rendszerünk helyes működéséhez. 
A kék is pihentető, nyugodtságot 
árasztó szín. Vegyük körbe magun-
kat ilyen színekkel egy relaxáló zene 
hallgatása közben. Létrehoztam a Jó-
kedv Pszichológia Instagram oldalát, 
ahol ilyen jellegű tartalmakkal per-

cek alatt töltődhet egy kicsit a lélek. 
Aki tudja, kövesse bátran! 
A linkek facebook oldalamon is 
megtalálhatók: facebook Dominika 
Czérna
Ha a kedélyállapot javítására ennyi 
már nem elég és a problémák fel-
gyűltek, akkor lehetőséget biztosítok 
online pszichológiai tanácsadásra, 
mely Skype konzultáció formájában 
érhető el.

https://www.instagram.com/jokedvpszichologia/?hl=hu
https://pszichologuskereso.hu/pszichologus/czerna-dominika

Mindenkinek nehéz ez az időszak! Változtatnunk kell a megszokott rutinja-
inkon, át kell szerveznünk napjainkat és a szeretteinkkel való kapcsolattar-
tás módja is megváltozott. Azonban ebben az időszakban is erősnek kell 
maradnunk, és fontos, hogy hatékonyan tudjunk megküzdeni a járvány ide-
jén is a stresszel. Egy krízis során teljesen normális, ha szomorúak, feszül-
tek és ingerültek vagyunk vagy akár ijedtséget érzünk. Azonban sokszor 
már az is segítséget jelenthet, ha beszélünk az érzéseinkről szeretteinkkel. 

Talán személyesen nem tudunk egy 
ideig találkozni velük, de számos le-
hetőség van a kommunikációra. Hív-
juk egymást rendszeresen, fejezzük ki 
együttérzésünket és támogatásunkat 
családtagjaink és barátaink felé.
Gondoljuk át, hogy korábban ho-
gyan kezeltük az életünk során átélt 
kríziseket. Mi volt az, kik voltak azok 
a személyek, akik segítettek átvészelni 
azt az időszakot? Mi jelentene szá-
munkra erőforrást, hogy megbirkóz-
zunk a jelen helyzettel? Legyünk kre-
atívak és találékonyak, figyeljünk oda 
egészségünkre és nyújtsunk támaszt 
egymásnak!
Ha a kialakult helyzet miatt otthon 
kell maradnunk, akkor is figyeljünk 
oda önmagunkra, testi és lelki egész-
ségünkre egyaránt. Tartsuk tovább-
ra is a kapcsolatot a szeretteinkkel. 
Étkezzünk rendszeresen, azonban 
figyeljünk oda, hogy a szervezetünk 
energiaigényének megfelelően táp-
lálkozzunk. Ne hanyagoljuk el a 
testmozgást sem az otthon töltött 
időszakban. Számos lehetőség van, 
hogy az ember a négy fal között is 
mozoghasson. Rengeteg online edzés 
videót láthatunk a Tv-ben és az inter-
neten egyaránt, illetve több helyi edző 
is segítséget nyújt abban, hogy fittek 
maradhassunk, és ne kelljen lemon-
danunk a mozgásról.
A rendelkezésünkre álló szabadidőt 
próbáljuk meg hasznosan kitölteni és 
felhasználni. Pihenjük ki magunkat, 
relaxáljunk, tornázzunk. Most utolér-
hetjük magunkat a végtelennek tűnő 
házimunkában és figyeljünk a higié-
niára. Végezzünk olyan tevékenysége-
ket, melyekkel szívesen foglalkozunk 
szabadidőnkben, esetleg próbáljunk 
ki új hobbikat is. Legyünk kreatívak, 
alkossunk valamit, bővítsük ismere-
tünket és fejlesszük képességeinket. 
És természetesen a szeretteinkről se 
feledkezzünk meg! Ha lehetőségünk 
van rá, rendszeresen telefonáljunk, 
vagy videó hívással beszélgessünk ve-
lük, osszuk meg gondolatainkat, ér-
zéseinket és nyújtsunk szeretetet egy-
másnak, hogy együtt átvészeljük ezt 
az időszakot! Ha szeretnének hasznos 
és gyakorlatias ötleteket, tanácsokat 

és recepteket egészségük fejlesztése 
céljából a jelen helyzetben és a jövő-
ben egyaránt, kérjük, jelentkezzenek 
hírlevelünkre az efi.kiskoros@gmail.
com email címen.
A járványhelyzetből fakadó társas el-
szigeteltség és a közvetlen kapcsolatok 
hiánya tovább fokozhatja a bizonyta-
lanságot és előfordulhat, hogy úrrá 
lesz rajtunk a félelem. 
Ha úgy érzi, segítségre van szüksé-
ge, bizalommal forduljon hozzánk 
a 70/324-0473-as vagy 70/324-
0488-as telefonszámon. 
Pszichológusainkat, Török Zsuzsát 
a 06-20/329-0163-as telefonszá-
mon, Mezőfi-Horváth Antóniát pe-
dig a mezofi.antonia@gmail.com 
email címen tudja elérni.
Vigyázzunk Önmagunkra és Egy-
másra!

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

Közel 150 végzős diák kapta meg a szalagot március 7-én, a Kiskunha-
lasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma szalagavató ünnepségén. Ezen az estén  a városi 
sportcsarnokban azokat a tanulókat ünnepelték, akik utolsó évüket töltik 
a középiskolában. 

Megkapták az együtt töltött időszak-
ra emlékeztető kis szalagot az 5/13.A 
osztály vállalkozási és bérügyintéző, 
valamint gépgyártástechnológiai 
technikus tanulói, osztályfőnökük 
Horváth-Kőrös Tünde, a 12.A 
osztály közgazdasági és gépészeti 
szakgimnáziumi tanulói, osztályfő-
nök Csatai Gáborné, a 12.B osztály 
informatikai és ügyviteli szakgimná-
ziumi diákjai, osztályfőnök Podma-
niczky Gabriella, a 3/11/1-es osz-
tály karosszéria-lakatos és hegesztő 
tanulói, osztályfőnök Ujvári Csaba, 
a 3/11/2-es osztály gépi forgácsoló, 
valamint épület- és szerkezetlaka-
tos tanulói, osztályfőnök Franczia 
Gyula, a 3/11/3-as osztály aszta-
los és pincér tanulói, osztályfőnök 
Francziáné Miks Éva, végül az 
5/13.B osztály CAD-CAM infor-
matikus és irodai asszisztens tanulói, 
osztályfőnökük Raffainé Sendula 
Zsuzsanna Katalin.
A hagyományokhoz hűen az alsóbb 
évfolyamosok idén is színvonalas 
műsort ajándékoztak a végzősök-
nek, melynek a 9./A és a 9./B osz-
tályos diákok palotás tánca volt a 
nyitánya. A világ, és benne mi is, 
szüntelenül változunk. A gond-
talan gyermekévek gyorsan tova-

szállnak, a serdülőkor útkereséseit 
pedig nyomban követi a felnőtt lét 
minden öröme és bánata. Mire ész-
be kapunk, már az élet alkonyában 
találhatjuk magunkat. Ám, ahogy az 
ember változik, úgy változik körü-
löttünk minden más is. Életutunkat 
az évszakok változása is szemlélteti. 
A tavaszi ébredezés, a szirmukat 
bontó virágok után az élménydús 
nyár következik, ezt váltják fel az ősz 
színpompás lombkoronái, hogy az-
tán áthasson mindent a tél mesebeli 
hangulata. Az évszakok váltakozását 
a 11.B (tél), a 10.B (tavasz), a 10.A 
(nyár) és a 11.A (ősz) jelenítették 
meg előadásukkal.
Az iskola diákjai nevében Szabó 
Anna 11.A osztályos tanuló köszön-
tötte a végzősöket. A végzős tanulók 
nevében pedig Kiss Viktória 12.B 
osztályos tanuló mondta el búcsúzó 
beszédét. A műsort Homonyik Sán-
dor Sose búcsúzz el című dalának 
előadásával Szabó Anna 11.A osztá-
lyos tanuló zárta.
A szalagavató ünnepség fénypontja-
ként a végzős diákok bécsi keringője 
örvendeztette meg a jelenlévőket, az 
UV fényben megismételt tánc ismét 
mindenkit elkápráztatott.
Az estét köszönjük, csodálatos volt!

150 tanuló kapott szalagot a Wattayban
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AZ EDDIGI LEGJOBB CLASSIC WINTER TORNÁT RENDEZTÉK MEG 
Kilenc csapat mérkőzött egymással két kategóriában március 6-7-8-án, 
a kiskőrösi Rajz Attila Jégpályán nyolcadik alkalommal megrendezett 
Classic Winter Tornán. A szervező HC Kiskőrös Hockey Club elnöke 
Szekeres Károly elégedett volt a háromnapos programmal, mint mond-
ta, a szervezői kollektíva kiválóan és rutinosan helyt állt, a csapatok 
teljes erőbedobással küzdöttek, a háttérből a sok segítő és szurkoló is 
mindent megtett a torna sikerességéért.

Szekeres Károly: Úgy érzem ez 
a nyolcadik torna volt az eddi-
gi legsikeresebb. Mivel a csapa-
tok erőegyensúlya különböző, 
ezért két kategóriában – 30+ és 
40+ – sorsoltuk össze őket. 16 
meccset játszottak a három nap 
alatt az „öregfiú tornán” 2 x 20 
perces játékidőben. Tilos volt 

az úgynevezett „testjátékot” és 
a „nagylövést” alkalmazni. Igazi 
örömjégkorongozást valósítot-
tunk meg, és ki kell emelnem, 
hogy egyetlen sérülés nélkül zajlott 
le a háromnapos rendezvényünk. 
A pénteki találkozás és meccsek 
után Kosóczky Tibor lepte meg 
a csapatokat egy gasztronómiai 
élménnyel, szombaton Csányi 
József és Nuszpel József bog-
rácsmesterek Kothencz Lajossal 
gondoskodtak rólunk. Mivel nem 
először voltak már nálunk a csa-
patok, a meccseken kívüli szabad-
idejüket önállóan tervezték meg. 
A nyolc év alatt megmutattuk már 

Kiskőrös és környéke nevezetes-
ségeit, rendkívül sok borászatba 
ellátogattunk, így széles volt a pa-
letta. Sokan a fürdő adta lehető-
ségeket használták ki. A vasárnapi 
eredményhirdetésen Szedmák 
Tamás alpolgármester képviselte 
a városvezetést és ajándékot is ho-
zott a csapatoknak, valamint a kü-

löndíjasoknak, akik a 
Kiskőrös Város Borait 
vehették át tőle. Na-
gyon köszönöm min-
denkinek a munkáját, 
a lelkes hozzáállását 
rendezvényünkhöz, 
igazi csapatmunka volt! 
A visszajelzésekből is 
erőt merítünk a jövőre 
nézve és mi tagadás, 
balzsamozza lelkünket 
a sok elismerő telefon-
hívás. Amennyiben 
a közben kialakult 

veszélyhelyzet elmúlása lehetővé 
teszi, négyévszakos jégpályánkon 
a görkori szezon is majd kezdetét 
veszi.

EREDMÉNYEK:
30+ korcsoportban:
1. Morisson 1 (Csíkszereda)
2. Csíkdánfalvi HC
3. HK Spartak (Szabadka)
4. HC Kiskőrös
40+ korcsoportban:
1.  Old Boys L.M (Liptószentmiklós)
2. Budapest Jégkert
3. Felcsík
4. Morisson 2
5. Madaras

• Legjobb kapus: Bozik Péter
• Legjobb csatár: Gergely Menyhárt Attila
• Legjobb hátvéd: Fazekas Ervin
A Fair play díjat a HC Kiskőrös csapata kapta.


