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360 MILLIÓ KORMÁNYTÁMOGATÁST KAPTUNK AZ ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSÉHEZ

KISKŐRÖSI

VÁROSUNKBAN JÁRT PLAMEN 
PEYKOV, A BOLGÁR KULTURÁLIS 

INTÉZET IGAZGATÓJA
Kiskőrösre látogatott július elején 
Plamen Peykov, a Bolgár Kulturális 
Intézet igazgatója, hogy lerója tisz-
teletét a Műfordítói Szoborpakban 
található Ivan Vazov szobra előtt. 
A bolgár műfordító többek között 
Petőfi Sándor költeményeit is lefor-
dította magyarról bolgár nyelvre. 
Hazájában idén emlékeznek meg a 
bolgár irodalom kiemelkedő alak-
ja születésének 170. évfordulójáról, 
akinek impozáns szobra méltó helyet 
foglal el az Európában egyedülálló 
kiskőrösi Műfordítói Szoborpark-
ban. Az igazgatót dr. Filus Erika, a 

Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
igazgatója fogadta és mutatta meg 
számára nevezetességeinket. Plamen 
Peykov koszorút helyezett el a bolgár 
író-költő-műfordító szobránál, rövi-
den méltatta irodalmi tevékenységét, 
majd felolvasott egy részletet egyik 
művéből. Ezt követően a vele érkező 
Arató Györgyné Kraszteva Tánya, 
a bolgár intézet kulturális referense 
is felolvasta a neves irodalmár egyik 
magyarra lefordított versét. A közös 
program végén megtekintették és 
megkoszorúzták Petőfi Sándor szü-
lőházát.     

     SZEPTEMBER 5. SZOMBAT
9:00-20:00 Ingyenes légvár a gyermekeknek a kemence környékén
10:00-11:00 Langaléta Garabonciások műsora a főtéren
10:00 „Borutca” a katolikus templom melletti téren
11:00-12:00 Ringató foglalkozás Vadai Henivel a főtéren
12:00-13:00 „Jó ebédhez szól a nóta” Markó Nanival és Kothencz Lalival,
 a Muzsika Tv és a Zenebutik énekesével a nagyszínpadon
13:00-14:30 Folklórgála a nagyszínpadon
 Fellépnek: KEVI Petőfi Sándor Általános Iskola – német nemzetiségi osztály (2.b)
 Kiskőrösi Szlovák Népdalkör, Szivárvány Néptáncegyüttes,
 Kiskőrösi Néptáncegyüttes és a SZÓ-LA-M AMI tanulói
14:30-15:00 G-FLOW Tánciskola bemutatója a nagyszínpadon
15:00-16:00 Mazsorettparádé a főtéren
16:00-17:30 A „Szüreti mulatság” ünnepélyes megnyitója a nagyszínpadon
 Köszöntőt mond: Domonyi László polgármester
 Közreműködik Kiskőrös Város Fúvószenekara, Sipos Béla diplomás karmester
 vezetésével
17:00 „Kunhegyesi 50” kiállításmegnyitó a művelődési központ kamaratermében
 és emeleti aulájában. Megnyitja Babucsikné Zeikfalvy Anna grafikusművész
17:45-18:30 színpadbeállás
18:00 Kőrösi Tamás a „Tizedik” című kiállításának megnyitója a Pátria Klub,
 emeleti termében
18:00 „ARS SACRA” szentmisével egybekötött grafikai kiállítás a katolikus templomban
18:30-20:30 Music Story koncert a nagyszínpadon
19:00 Táncház a Szivárvány Néptáncegyüttessel a Fröccs bisztróban
 Vendég: Csizmadia Anna és zenekara, a Fölszállott a páva 2012. évi győztese
 esti előadók a nagyszínpadon:
20:30-22:30 Utcabál Gmoser Bandival, Markó Nanival és Kothencz Lalival, a Muzsika Tv
 és a Zenebutik énekesével
22:30-00:00  Retró buli Dj Saullal 
00:00-04:00 Spakli Night Kelemen Istivel és Komlósi Gyurival

     SZEPTEMBER 6. VASÁRNAP
9:00-20:00 Ingyenes légvár a gyermekeknek a kemence környékén
9:30-10:30 Csiri-biri babatorna Lajkóné Kovács Reginával a főtéren
10:00 „Borutca” a katolikus templom melletti téren
10:45-11:30 Réparetekmogyoró duó interaktív gyermekműsora a nagyszínpadon
11:30-12:00 Szenior Örömtánc Antal Ildivel és kiskőrösi csoportjával a nagyszínpadon
12:00-13:30 színpadbeállás
PROGRAMOK A NAGYSZÍNPADON:
13:30-15:00 Nincs Ott Semmi zenekar koncert
15:00-15:30 „Kiskőrös Város Bora” elismerések átadása
15:30-17:00 Szürkeverebek Jazzbandája 
17:00-18:00 színpadbeállás
18:00-21:00 Szilveszter Társulat: A család ellen nincs orvosság című színházi előadása
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendezők:
• Kiskőrös Város Önkormányzata  • Kiskőrös Városért Alapítvány
• Kunság-Média Nonprofit Kft.  • Kiskőrös Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata

SZÜRETI MULATSÁG 2020.

Sajtótájékoztató keretében jelentette be Font Sándor országgyűlési kép-
viselő és Domonyi László polgármester, hogy városunk 360 millió forint 
többlettámogatást kapott Magyarország Kormányától az újonnan épülő 
6 csoportszobás létfontosságú óvoda kivitelezéséhez az eddigi 384, 41 
millió forintos TOP-os támogatás mellé. Így a város a 950 millió teljes költ-
ségvetésből, elegendő, ha 210 millió forintos hitellel biztosítja a hiányzó 
összeget az eredetileg tervezett 570 millió forint hitel helyett. 

Mint azt Domonyi László kiemelte, 
a kormány nem engedi az önkor-
mányzatokat eladósodni, a Belügy-
minisztérium ellenőrzi és felügyeli a 
települések gazdálkodását. Kiskőrös 
Város adóerőképessége és múltbeli 
pénzügyi helyzete figyelembe vételé-
vel azonban engedélyt kapott a hitel 
felvételére. 
Az országgyűlési képviselő tájékoz-
tatója előtt Domonyi László pol-
gármester köszönetet mondott Font 
Sándornak, a projekttámogatások 
elnyerésében való közreműködésért, 
majd felsorolta Kiskőrös Város fo-
lyamatban lévő uniós beruházásait. 
Mint mondta, az elmúlt uniós cik-
lusban Kiskőrös 4 milliárd 298 mil-
lió 536 ezer forintos fejlesztést vitt/
visz végbe, melyhez 3 milliárd 155 
és fél millió támogatást kapott, így a 
városnak csak 1 milliárd 143 millió 
önrészt kellett hozzátenni a projek-
tek megvalósításához. Hangsúlyozta, 
hogy ezek a projektek nem valósul-
hattak volna meg ilyen sikeresen, ha 
Font Sándor országgyűlési képviselő 
nem segítette volna a kiskőrösi vá-
rosvezetés munkáját.
Domonyi László: „Sok beruházást 
vittünk végbe, amihez nagyon sok 
támogatást kaptunk. Az egyik leg-
sikeresebb a „Fészekrakó program” 
Esélyotthon pályázata, amelyhez a 
202 millió 788 ezer 334 forinthoz 
194 millió 788 ezer 335 forint támo-
gatásban részesültünk. Ebből a pro-
jektből 14 lakást újítottunk fel, és a 
18-35 év közötti életkorú fiatalok 
számára tudtunk modern környezet-
ben lakást biztosítani.”
Ezt követően a polgármester felso-
rolta a beruházásokat – Batthyány 
óvoda felújítása, a záportározó meg-

építése, energetikai felújítás – Pe-
tőfi múzeum épületei, Küzdőspor-
tok háza – ez utóbbihoz a Birkózó 
Szövetség is hozzájárult 20 millió 
forinttal. Kerékpárút építése Kis-
kőrös-Tabdi elágazásig, a Széles út 
aszfaltozása, a Hagyományok háza 
és a Roma alkotóház megépítése, az 
Árpád utcai egészségház felújítása 40 
és fél millióból, melyhez 30 millió 
forintot nyert a város, a bölcsőde-
fejlesztési beruházás, az Ipari park 
megvalósításához az 53-as út akasz-
tói bejövő szakaszán a bejárati út, a 
víz- és csatornarendszer kiépítése, 
felzárkóztató program több telepü-
lés bevonásával, valamint a megyei 
munkaügyi hivatallal közös szakmai 
program a felzárkóztatás és a köny-
nyebb munkához való jutás érdeké-
ben. 
Mint azt a polgármester kiemelte, 
a kiskőrösiek által nagyon várt be-
ruházás, a piac felújítása 168 mil-
lióból valósul meg. Kiskőrös Város 
Önkormányzata 175 millió forintért 
önerőből megvásárolta az ott lévő 
csarnokot a teljes területével együtt. 
A projekt több ütemben – csarnok, 
külső piac, udvar teljes rendbetétele 
– való megvalósítása szintén közbe-
szerzés előtt áll. 
Font Sándor elemezte az Európai 
Unió 2013-2020 közötti pénzügyi 
ciklusának eredményeit 
Font Sándor: A város életét és az itt 
lakók életminőségét nagymértékben 
fellendítő fejlesztések valósultak meg 
Kiskőrösön. Az a legjobb program, 
mellyel a városlakók is teljes mér-
tékben elégedettek. Kiskőrös város 
gazdálkodása stabil, ami mögött 
kiemelkedően magas vállalkozói erő 
képezi a fő alapot, stabil iparűzési 

adóbefizetéssel. Ez biztosítja java-
részt a beruházásokhoz szükséges 
önerőt. 
A képviselő az új óvoda építésé-
vel kapcsolatban elmondta, hogy a 
TOP programokban nem lehetett 
400 millió forintnál nagyobb ösz-
szeget igényelni új óvoda építésére. 
Kiskőrösön viszont logikusnak tűnt 
a két régi óvoda kiváltása és egy óvo-
daépület komplexumot létrehozni. 
Ez azt is jelentette, hogy a maximá-
lisan lehívható pályázati támogatás 
mellé jelentős önerőt kell hozzá-
tenni. A helyzetet súlyosbította az 
építőanyagár növekedés is. Annak 
ellenére, hogy a Belügyminisztérium 
engedélyezte a város számára a közel 
600 milliós hitelfelvételt, elkezdtek 
gondolkodni, hogy hogyan lehetne 
az ország költségvetéséből további 
támogatást elnyerni. 
Nem akármilyen gesztust tett a kor-
mány, hiszen a TOP programból le-
hívható, eredeti 384 millió forintos 
támogatás mellé 360 millió forintos 
támogatásról döntött. Ez így együtt 
majdnem 90 százalékos támogatás. 
„Minderről személyesen egyeztet-

tem többek között Orbán Viktor 
miniszterelnök úrral is, hiszen az új 
óvoda megépítése olyan beruházás, 
amely teljes egészében illeszkedik 
a kormányzat egész Magyarország-
ra kiterjedő programjába, mint a 
gyermekvállalás ösztönzése, a fiatal, 
gyermekeket vállaló családok letele-
pedésének segítése, életkörülményeik 
javítása. Azaz, legyen elég bölcsőde, 
óvodai férőhely, játszótér, közösségi 
tér, minden olyan szabadidő létesít-
mény, ahol a fiatal családosok és a ve-
lük együtt felnövekvő gyermekek jól 
érzik magukat. Nem kérdéses, hogy a 
nagy kormányzati támogatás elnyeré-
sénél az is nagymértékben latba esett, 
hogy Kiskőrös egy olyan város, amely 
1990 óta markánsan a konzervatív 
értékjegyek mellett dönti el a vélemé-
nyét arról, hogy milyen képviselőt, 
milyen kormányt szeretne. Az elnyert 
támogatásokból megvalósulnak a fej-
lesztések.” – mondta a képviselő.
Font Sándor reményét fejezte ki, hogy 
a következő ciklusban is nagyarányú 
fejlesztésekre nyílik majd lehetősége 
az országnak, a településeknek, köz-
tük Kiskőrösnek is.

KIÉPÜL A SZENNYVÍZELVEZETŐ 
RENDSZER A TOYOTA UTCÁJÁBAN IS
Mint azt Mátyus Zoltán, a Kis-
kunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. ügyvezető igazgatója és Do-
monyi László polgármester sajtó-
tájékoztatón bejelentették, kiépül a 
szennyvíz- és a csapadékvíz elvezető 
rendszer a vasúti átjáró utáni utcá-
ban (Toyota utcája) is. A műszaki 
átadás megtörtént. Mivel a pályáza-
ti támogatás csak lakott területekre 
vonatkozik, ezért a városvezetés úgy 
döntött, hogy ezt a területet 50 szá-
zalékos önerőből és 50 százalékos 
vállalkozói hozzájárulással látja el 
ezzel az infrastruktúrával. A beruhá-
zásban közel 400 méter szennyvíz- és 
csapadékvíz elvezető hálózatot építe-

nek ki. A kivitelezés várhatóan az év 
végén, vagy 2021 elején fejeződik be, 
ezért a polgármester az ott dolgozók 
megértését, türelmét kéri. A későb-
biekben az út túloldalán lévő ipari 
parkban is szeretnék megvalósítani a 
közműfejlesztést.
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KIVÁLASZTOTTÁK A VÁROS BORAIT
A Szentpéteri, a Vass és az István 

borászatok képviselik a kiskőrösi borokat

POHANKOVICS ISTVÁN: A HELYI 
GAZDASÁG ALAKULÁSÁT OKTATNI 

KELLENE AZ ISKOLÁKBAN
Fehér bor kategóriában az István 
Borház Kft. Kunsági Cserszegi fű-
szeres (2019) bora, rozé bor kategó-
riában a Szentpéteri Borpince Kft. 
Kunsági Néró Rosé (2019) bora, vö-
rös bor kategóriában a Vass Borászat 
Kunsági Cabernet sauvignon (2019) 
bora kapta az idén a „Kiskőrös Város 
Bora” elismerő címet.
A Szentpéteri Borházban, a Kiskő-
rösi „Gondűző” Borlovagrend, Kis-
kőrös Város Hegyközsége, valamint 
Kiskőrös Város Önkormányzata 
szervezésében július 28-án megtar-
tott „Kiskőrös Város Bora” cím ki-
választására a borászatok 10 fehér, 4 
rozé, valamint 2 vörös bort neveztek 
be.
A bírálat során az ítészek egy bi-
zottságban, valamint a csúcsbizott-
ságban minősítették, rangsorolták a 
benevezett borokat. 
A borbírálat előtt Domonyi László 
polgármester méltatta a kiskőrösi 
borászatokat és boraikat, valamint 

beszélt „Kiskőrös Város Bora” jelen-
tőségéről, majd Béleczki Mihály, a 
borlovagrend nagymestere ismertet-
te a technikai tudnivalókat.  
Mint Béleczki Mihály a város bo-
rainak kiválasztása után elmondta, 
nagyon szép, üde, friss borokat kós-
tolhattak, a tavalyi jó minőségű sző-
lőtermésnek és az alkalmazott mo-
dern technológiának köszönhetően. 
Idén sem kell elkapkodni a szüretet, 
a sok csapadék után kell a szőlőnek a 
napsütés, így majd jövőre is ígéretes 
borok kerülnek a bizottságok elé, a 
remények szerint már megrendezhe-
tő hagyományos, áprilisi városi bor-
versenyen. – mondta a nagymester.
A „Kiskőrös Város Bora” díjkiosztó 
ünnepsége szeptember 6-án vasár-
nap, 15 órakor lesz a főtéri színpa-
don. 
Gratulálunk a borászoknak! Boruk 
egy éven keresztül fogja reprezen-
tálni a kiskőrösi borokat, itthon és a 
nagyvilágban.

Pohankovics István több évtizede rálát a mezőgazdaság ágazataira, nyug-
díjasként is 3 hektáron termeszt szőlőt. Egyetemi végzettségét agrárszakon 
szerezte meg, dolgozott a kiskőrösi Állami Gazdaság főkönyvelőjeként, négy 
éven keresztül volt a helyi képviselő-testület tagja, országgyűlési képvise-
lő, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium politikai államtitkára, majd banki 
munkát végzett. Tapasztalt a gyümölcsfeldolgozás-élelmiszeripar, a fehérje-
feldolgozás területén is.  Mint mondja, nyugdíjazása óta is aktívan érdeklő-
dik a mezőgazdaság iránt, a februári hegyközségi ülésen is részt vett, ahol 
sajnos alig 38 fő volt jelen, az adminisztratív ügyekről és a hegyközség költ-
ségvetéséről kaptak tájékoztatást, de nem volt szó a 2019-es felvásárlási 
árakról, az importált mennyiségekről és a minőségproblémás tételekről.

Pohankovics István: A hegyközség 
szőlőterülete mintegy 1600 ha körü-
li, ami körülbelül harmada a negyven 
évvel ezelőtti területnek. Kiskőrösön 
több borászat is van, akik hazai és 
nemzetközi szinten is komoly sikere-
ket érnek el. Igazán büszkék lehetünk 
rájuk. Azt is meg kell említeni, hogy 
a tömeg- és minőségi szőlőfajták az 
elmúlt években drasztikusan alacsony 
felvásárlási ára az ültetvényterületek 
további csökkenéséhez vezethet. Fog-
lalkozni kellene a differenciált telepí-
tési támogatással, megkülönböztetve 
a tömeg és a minőségi szőlőfajtákat. 
Igaz, a gépesítéstől kezdve a növény-
védelmen át kényelmesebb, ha csak 
egy-két tömegfajtával foglalkoznak a 
többtíz hektáron gazdálkodó szőlő-
termelők. A tömegfajták hektáron-
kénti 15 tonna, a minőségi fajták 
hozama 12-14 tonna termésátlagnál 
biztosítják a jó minőséget. A nagyobb 
hektáronkénti termés úgymond „visz-
szaüt” a minőségre. A közvetlen sző-
lőtermesztési költség – munkabérek, 
gépi munkák, permetező anyag és 
szerves-, illetve műtrágya felhaszná-
lás - számításaim szerint 700-850 ezer 
forint közötti áron végezhető el hek-
táronként. Ezt az adatot a hozamada-
tokkal visszaosztom, akkor közvetlen 
költségként 65-75 Ft/kg adódik, ami-
hez, ha hozzáteszem azt a minimális 
150-200 ezer Ft. általános költséget, 
amit a családi vállalkozás rá kell, hogy 
osszon még erre az összegre, akkor en-
nél jóval magasabb az önköltség. Tö-
rekedni kell a gyenge minőségű borok 
tömeges előállítása helyett a minőségi 
borok forgalmazására, hogy jövedel-
mezőbb legyen a szőlőtermesztés. En-
nek érdekében egyfajta élénk, korrekt 
kommunikációra, szakmai egyezte-
tésre lenne szükség és itt helyben is 
foglalkozni a fajtatelepítésen kívül az 
árarányok kialakításával. A fogyasz-
tóknak pedig nemzeti öntudattal, 
a magyar borokat kellene levenni a 

polcról a sokszor gyenge minőségű, 
bizonytalan eredetű import borok 
helyett. A mezőgazdasági területek 
hasznosítása kapcsán örömmel tölt 
el, hogy megjelentek a különböző 
növényi kultúrák, mint a spárga, vagy 
a bodza, sajnos a gyümölcstermeszté-
sünk viszont visszaesett. A homokte-
rületek nagyobb hasznosítására lenne 
szükség. Az országos szinten beinduló 
öntözési programnak köszönhetően 
évente 50-60 ezer hektár területtel 
növekedhet a megművelhető terü-
letek nagysága. Ezzel megoldható az 
aszályos évek termelői biztonsága, 
következtében növekszik a hozam és 
a nyereség. A növénytermesztés mel-
lett fontos lenne a felvásárlási árak 
növelésével állattenyésztési ágazat 
fellendítése, nem csak nagyüzemi, 
hanem háztáji körülmények között. 
Ez visszahatna a növénytermesztés-
re, hiszen a szerves trágya előállítása 
megoldott lenne. Városunk az ipari 
termelés területén jelentősen fejlő-
dött az elmúlt években, ez megélhe-
tést biztosít a mezőgazdasághoz nem 
ragaszkodó, fiatalabb generációnak. 
A jelenlegi kormány keresztény, nem-
zeti gondolkodással felkarolja a határa-
inkon kívül élő magyarságot, akik kö-
zül sokan dolgoznak alkalmi jelleggel 
itt környékünkön is a mezőgazdaság-
ban, pótolva a kieső helyi munkaerőt. 
Úgy gondolom, a helyi mezőgaz-
daság/gazdaság alakulását és annak 
a lakosságra gyakorolt hatását akár 
iskolai helytörténeti tananyagként is 
meg lehetne ismertetni a diákokkal.     

DR. DULAI ILONA SZENTGYÖRGYI 
ALBERT ORVOSI DÍJAT KAPOTT

Gratulálunk dr. Dulai Ilona há-
ziorvos/üzemorvosnak, Kiskőrös 
Város Díszpolgárának, aki 2020-
ban a közönségszavazás győzte-
seként Délkelet-Magyarországon 
megnyerte a Szentgyörgyi Albert 
Orvosi Díjat!
80 éve, hogy Szent-Györgyi Albert 
átvette az orvosi és fiziológiai No-
bel-díjat. Az évforduló alkalmából 
a Goodwill Pharma az Egészségért 
Közhasznú Alapítvány létrehozta a 
Szent-Györgyi Albert Orvosi Dí-
jat, amelyet minden évben olyan 
orvosoknak adományoz, akik min-
dennapi munkájuk során elhiva-
tottsággal praktizálnak, rendkívüli 

odaadással, tudományos igényes-
séggel és humanitárius szemlélettel 
segítenek a hozzájuk fordulókon.
http://szentgyorgyialbertorvosidij.hu/

IDÉN SEM MARADHATOTT EL 
A NEMZETKÖZI ALKOTÓTÁBOR

Bár a koronavírus-járvány miatt még 
az utolsó pillanatban is kérdéses volt 
a tábor megszervezése, Babucsikné 
Zeikfalvi Anna grafikusművész ko-
ordinálásával idén is együtt tölthettek 
10 felejthetetlen napot a táborozó 
fiatalok. Három felvidéki, két vajda-
sági és három magyar művésztehetség 
mélyíthette tudását a Kőrös-Körül a 
Művészetért Egyesület szervezésében 
immár hatodik alkalommal lebonyolí-
tott alkotótáborban. A tábor tematiká-
jaként idén is Petőfi verset választottak, 
címe: Vándorúton. Az együtt töltött 
napokat kirándulásokkal tarkították, 
meglátogatták a kecskeméti művész-
telepet, az utat városnézéssel kötötték 
össze. A művésztáborban életre szóló 

barátságok szövődtek, miközben a ma-
gas- és mélynyomásos nyomatkészítés 
minden csínját-bínját elsajátították, 
gyakorolták. Az egyik felvidéki kislány 
javaslatára pólóra is készítettek nyo-
matot, így egységes öltözékük is lett. 
Egy NEA- Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. pályázatnak köszönhetően tudták 
biztosítani a fiatalok továbbképzéséhez 
szükséges szakmai anyagokat és az egy-
hetes ittlétük finanszírozását. A helyet a 
Szó-La-M AMI biztosította számukra, 
de a fenntartótól és külföldi támogató-
iktól is segítséget kaptak. Az alkotások 
egyelőre az iskolagalériában tekint-
hetők meg, majd a Petőfi Szülőház és 
Emlékmúzeum Kortárs Petőfi Gyűjte-
ményét gazdagítják. 

PETŐFIRE EMLÉKEZTEK 
HALÁLÁNAK NAPJÁN

Sokan tisztelték meg idén is Petőfi 
Sándor emlékét azzal, hogy részt vet-
tek a költő halálának évfordulóján, 
a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum 
udvarán rendezett megemlékezésen. 
A jelenlévőket dr. Filus Erika múze-
umigazgató köszöntötte Turán Fan-
ni szavalata után, majd Domonyi 
László polgármester megemlékező 
beszédét hallhattuk.
„1849. július 31-én megtört egy 
tragikusan rövid életpálya, örökre 
elnémult Petőfi, az ország élő lelkiis-
merete. Családjának, közvetlen kör-
nyezetének, de tágabb értelemben a 
magyar nemzetnek sem adatott meg 
az, hogy sírjánál fejet hajthasson előt-
te. Mi, Petőfi szülővárosában mégis 
megtesszük ezt minden évben július 
31-én, és megteszik a jelentősebb 
Petőfi emlékhelyeken is határainkon 

belül és azokon túl egyaránt. Az em-
lékezéshez ugyanis nincs szükség sír-
helyre” – mondta a város első embere 
beszédében.
A jelenlévők ezt követően elhelyezték 
a tisztelet és az emlékezés virágait az 
első köztéri Petőfi szobor talapzatán, 
majd rendkívüli irodalmi élmény 
részesei lehettek, Tallián Mari-
ann és Lázár Balázs színművészek, 
valamint Csörsz Rumen István 
régizenész, irodalomtörténésznek kö-
szönhetően, akik Petőfi feleségének, a 
190 évvel ezelőtt született és 150 éve 
elhunyt Szendrey Júliának állítottak 
emléket a „Feleségek felesége” című 
verses-zenés összeállításukkal. A mú-
zeum dolgozói kollektívája jégbehű-
tött frissítővel kínálta a jelenlévőket 
a rendkívüli melegben. Köszönjük a 
színvonalas megemlékezést!

BÉRELHETŐ SÁTRAK
18-36-60-120 m2-es sátrak

világítással, fűtéssel,
sörpadokkal, asztalokkal kiadó.

06-70/3399-241

Kiskőrös központjában
szeptembertől bútorozott, 
felújított 2 szobás lakás 

kiadó
nemdohányzók részére.

06-78/411-753
06-70/326-4196

ISMÉT MEGÚSZTUK AZ ÖZÖNVIZET
Pályázati támogatással tervezik 
a rendszer további fejlesztését

Augusztus 4-én este ismét özönvíz zú-
dult alig egy óra alatt városunkra. A zá-
portározóba három irányból érkezett a 
rövid idő alatt a hatalmas mennyiségű 
csapadék. Domonyi László polgár-
mester, Schäffer Tamás, a Kőrösszolg 
Kft. ügyvezető igazgatója, valamint 
Ungvári Ferenc képviselő a vihar ide-
je alatt végig a záportározónál tartóz-
kodtak és folyamatosan ellenőrizték a 
rendszer működését. Ez volt a szeren-
cse, ugyanis a környéken villám csa-
pott a nagyfeszültségű vezetékbe, ami 
áramszünetet okozott és az átemelő 
szivattyúk leálltak. Mátyus Zoltán, 
a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató 
Kft. igazgatója szerelőket küldött a 
helyszínre, így a hiba hamar elhárult, 
a szivattyúk még másnap is végezték 
a dolgukat.  Mint azt a polgármester 
elmondta, a rendszer hibái megmu-
tatkoztak, sürgősen kijavítják azokat, 
mivel további nagy mennyiségű csapa-
dékra számítanak az előrejelzések alap-
ján még a nyáron.
Domonyi László: A záportározó kör-
nyékének csapadékvíz-elvezetése jól 
működött. A város többi részén azon-
ban mintegy 35-40 perc után jelent-
keztek a felhőszakadás okozta gondok. 
A Klapka – Alkotmány utcaszakaszon, 
illetve a Penny market után a Dózsa 
György úton megtelt a csapadékvíz-
elvezető rendszer és kiöntött a víz, 

de 1 órával az eső elállta után már hely-
re állt a rend. Bár megjegyzem, ekkora 
hirtelen lezúduló esőt egyetlen rendszer 
sem tud koordinálni. Ha folytatódik ez 
az időjárási tendencia, akkor a Dózsa 
György úti elvezető rendszerünket 
TOP-os pályázati lehetőséget keresve, 
egy újabb beruházással meg kell erő-
sítenünk. Gondot okozott az is, hogy 
az újonnan épült tűzoltó laktanyának 
a csapadékvíz-elvezető csatornán-
kon átmenő bejáratainál a tervezők 
egy kisebb átmérőjű, rosszul elhelyezett 
átereszt tettek be, ami gátként műkö-
dik. Egy elkerülő csatornarendszer ki-
építésével küszöböljük ki a hibát. Azt 
is észrevettük, hogy valakik elzárták 
az egyik zsilipet, ezért ezúton is kér-
nek mindenkit, hogy ne nyúljanak 
az ottlévő víziközmű műtárgyakhoz! 
A hibák elhárítása tehát folyamatos, a 
városlakók megnyugodhatnak, nem 
fogunk komoly vízkárokat szenvedni 
bármekkora esőzés esetén sem.
Ez a vihar városunkban most hatalmas 
kárt nem okozott, a tűzoltóság tájékoz-
tatása szerint fákat nem döntött ki, vi-
szont nagyobb ágakat letört. 
(A teljes anyag képekkel Kiskőrös város és a 
KiskőrösTV facebook oldalán megtekinthető) 

SÜSSÜNK EGYÜTT KENYERET!

Augusztus 20-án 12 órától közös
kenyérsütésre várunk minden

érdeklődőt a város kemencéjéhez

A kenyérhez szükséges alapanyagokat
a szervezők biztosítják. 

Jelentkezni augusztus 14-ig lehet a Petőfi 
Sándor Művelődési Központban, valamint 

a 78/312-315-ös telefonszámon.

Jöjjön el családjával, barátaival.
Ünnepeljünk együtt!

Szervezők: Kunság Média Nonprofit Kft., 
Kiskőrös Város Önkormányzata,
Kiskőrösi Szlovákok szervezete
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TÖBB, A MEZŐGAZDASÁGOT ÉRINTŐ TÖRVÉNYT IS MEGALKOTTUNK
Font Sándor, térségünk választott országgyűlési képviselője, a Mezőgazdasági 
Bizottság elnöke, a Magyar Parlament többi tagjával együtt a március 11-én, 
az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései szerint kihirdetett veszélyhelyzet ide-
je alatt is végezte munkáját. A távolságtartás biztosítása érdekében a rendkí-
vüli jogrend idején, a plenáris üléseket a 199 tagú országgyűlés, a 400 ülés-
hellyel rendelkező felsőházi ülésteremben tartotta meg, szigorú egészségügyi 
óvintézkedések betartása mellett. Mint azt a képviselő kiemelte, a januárban 
bejelentett ülésezési terv szerint dolgoztak a koronavírus-járvány ellenére.

Volt ugyan az ellenzék részéről egy alá-
zatos hazugság, amelyben azt állítot-
ták, hogy a kormánynak a vírushelyzet 
miatt adott rendkívüli felhatalmazás 
– amelynek köszönhetően a péntek, 
szombat, vasárnapi napokon is lehe-
tett rendeleteket alkotni a járványhely-
zet idején – megszünteti a Parlament 
működését- mondja a képviselő. Saj-
nálatos módon ezt a teóriát, kapcsolati 
rendszerükön keresztül nemzetközi 
szintre is „kivitték”, olyannyira, hogy 
a CNN egyik adásában egy világvi-
szonylatban is elismert riporter azzal 
a kijelentéssel akarta Szíjjártó Pétert 
sarokba szorítani, hogy: „Önök le-
építették a demokráciát és a Parla-
mentet sem működtetik”. Ezt cáfolva 
elmondhatjuk, hogy az ülésezésünk a 
veszélyhelyzet idején is rendben folyt. 
Később azt a vádat találták, ki, hogy a 
kormány a vírushelyzet leple alatt akar 
olyan törvényeket meghozni, amelyek-
re nem figyel a közvélemény és ők ma-
guk sem, így nem tudják kellőképpen 
kielemezni azokat az elfogadás előtt. 
Erre csak azt tudom mondani, hogy 
az összes törvénytervezeti szándékot 
január-február hónapban közzéteszi 
a kormány az ülésezési és a törvény-
alkotási menetrendnek megfelelően. 
Munkánkban tehát nem térített el 
bennünket a vírushelyzet, azonban 
óvatosabbak lettünk.

 � Ez mit jelent pontosan?
Majdnem három hónapon keresztül 
nem tartottunk frakcióüléseket, csak 
online tájékoztatókat, és emaileken 
keresztül, valamint telefonon tartot-
tuk a kapcsolatot. A plenáris üléseket 
pedig a nagyrendezvényeken használt 
felsőházi teremben tartottuk meg, ahol 
be lehetett tartani a járványügyi előírá-
sokat. Itt lehetőség volt arra az alsóházi 
teremmel ellentétben, hogy minden 
harmadik helyen üljön csak valaki, így 
biztosítottuk a megfelelő „távolságtar-
tást”. 

 � Mi jelentett gondot a kórházak-
ban a veszélyhelyzet ideje alatt?
Az én választókerületembe a kalocsai 
kórház tartozik, ahol az első időszak-
ban hiány volt a védőfelszerelésekből, 
hiszen szinte mindent Kínában gyár-
tanak, vagy állítanak elő. Ezen változ-
tatnunk kell. Ez volt az oka például az 

autógyárak leállásának is, mivel egyes 
alkatrészeket ugyanúgy Kínából im-
portálják. Az egészségügyi védőmasz-
kok, illetve a lélegeztető gépek egyes 
alkatrészei is onnan származnak. Ez 
óriási figyelmeztetés volt a világ szá-
mára, rádöbbentünk, hogy Kína nél-
kül már nem is létezünk. És ez nem 
csak hazánkra, hanem egész Európára 
vonatkozik. Nem véletlen tehát, hogy 
a büntetés-végrehajtási intézeteket 
azonnal átalakították és az embere-
ket kiképezték a maszkok gyártására. 
Ugyanígy ma már a lélegeztető gépek 
előállítására nagyon komoly fejlesz-
tési törekvések történtek. Drágább 
az itthoni technológia és a gyártás, 
de meg kellett oldani a hiánypótlást, 
hiszen amikor emberéletek múlnak a 
lélegeztető gépek meglétén, akkor nem 
számít, hogy 3 millióból, vagy 6 milli-
óból állítjuk elő. A hazai műszaki egye-
temek és tudományos kutató intézetek 
rendkívüli profizmussal végezték ezt a 
munkát. Vissza kell adni a lehetőséget 
a kis- és középvállalkozásoknak, hiszen 
ez a járvány is megmutatta, hogy ve-
szélyhelyzetben nem számíthatunk 
másra, csak magunkra. 

 � Mit jelent, hogy a kormány 
egyensúlypolitikát folytat?
Mi, hazánk fekvése miatt mindig is 
nagyhatalmi „ütközőzónában” éltünk 
és élünk. Erre számos példát láthat-
tunk a történelem során. Választóvo-
nal vagyunk kelet és nyugat között, 
aminek sokszor megszenvedtük a kö-
vetkezményeit. A 21. században bebi-
zonyosodott, hogy fenn kell tartani az 
egyensúlyt. Ugyanúgy tárgyalunk és 
keressük a közös pontokat az Európai 
Unióval, Amerikával, Oroszországgal, 
vagy éppen Kínával, akikkel közösen 
építünk például egy dupla vágányú 

vasútvonalat egészen Belgrádig. Két 
rendkívüli ülésnapon is napirendre 
került az az uniós törekvés, miszerint 
a rendkívül nehéz helyzetbe került or-
szágokat az Európai Unió soha nem 
látott hitelfelvételi lehetőséggel segí-
ti. Szerencsére a magyar gazdaságot a 
koronavírus-járvány okozta gazdasági 
válság egy nagyon erősen, dinamiku-
san növekvő időszakában érte el, amely 
Európában a legmagasabb szintű volt 
tavaly. 

 � A Mezőgazdasági Bizottság is ülé-
sezett?
Több, konkrét mezőgazdasági terü-
letet érintő törvényt is meghoztunk, 
amelyekre a gazdálkodóknak ezúton 
is felhívnám a figyelmét. Hogy csak 
néhányat említsek: például az osztat-
lan, közös tulajdonnak a megszünte-
tésére irányuló, rendkívül nagy hord-
erejű törvényt. Több millió magyar 
állampolgár érintett ebben a nagyon 
kellemetlen kérdésben. Sokan van-
nak, akik egy nagy területen belül 
nem tudják pontosan, hogy melyik 
területrész a sajátjuk, mert például 
harmincadmagukkal közösen birto-
kolnak pártíz hektárt. Ennek véget 
akarunk vetni, a cél, hogy igenis mér-
jék ki, cölöpökkel jelöljék ki minden 
gazdának a tulajdonrészét, hogy min-
denki tudja, melyik terület az övé. En-
nek a problémának a megoldására 20 
év óta most van akarat és szándék, így 
meg fognak szűnni a kaotikus állapo-
tok – például elhalálozott tulajdonos 
örököseinek, külföldre költözött, de 
kis tulajdonjoggal rendelkező személy 
felkutatása, akinek beleegyezése nélkül 
sem eladni, sem szétosztani nem lehe-
tett a földterületet. Ilyen esetben akár 
az egész folyamat meghiúsult, elakadt. 
Ennek a rendkívül bonyolult törvény-
nek a meghozásához 14 jogszabályt 
kellett módosítani. 
A gazdák előtt ismert, hogy létezik 3 
ha alatti állami földterületek licit nél-
küli vásárlása is. Ilyenkor bármelyik 
gazda árajánlatot tehetett a területre 
és elküldte azt a Nemzeti Földügyi 
Központhoz. Ott megvizsgálták, hogy 
mennyire reális az árajánlat és elfogad-
ták, vagy elutasították a vételi szándé-
kot. Ha elfogadták, akkor a gazdánál 
megindult az adásvételi eljárás. Ezt a 
3 hektáros határt most felemeltük 10 
hektárra. Itt a környékünkön is sok 
ilyen földterület van, úgyhogy érdemes 
gazdatársaimnak erre is figyelni. 
Mindemellett három nagyobb föld-
ügyi „csomaggal” foglalkoztunk. 
Mindegyik tulajdonképpen az elmúlt 
2-5 évben kiderült fékező helyzetek-
nek a feloldására és a gazdálkodás me-

netének az intézésére, annak elősegíté-
sére irányult.

 � Milyen támogatásokat lehetett 
igényelni?
Aki érintett és érdekelt, az tudja, hogy 
nagyon egyedi, magyar költségvetés-
ből finanszírozott támogatási felhívást 
tettünk közzé. Például, azok a vállalko-
zók, akik a veszélyhelyzet idején nem 
bocsátottak el munkaerőt, azok egy 
nagyon egyszerűsített, 50 százalékos 
támogatásban részesültek akkor, ha 
emellett még beruházást is végrehajtot-
tak. Kiskőrösön és környékén nagyon 
sokan éltek ezzel a lehetőséggel. Ők a 
kialakult helyzet ellenére úgy látták, 
hogy nem leépíteni kell a gazdaságot, 
hanem éppen hogy bővíteni, annak 
érdekében, hogy a fogyasztói, vásárlói 
igényt ki tudják elégíteni. Ez nagyon 
örömteli hozzáállás. 
Másik támogatásunk volt, hogy a 
vállalkozónak az alkalmazottak bére 
után fizetendő közterheit átvállalta az 
állam. Ebbe a körbe már beletartoztak 
a mezőgazdasági vállalkozók is. Mind-
ezektől függetlenek azok az EU-s pénz-
alapokra épülő támogatások, amelyek 
például a kérődző állatokra vonatkoz-
nak, amelyeknek most vannak a pá-
lyázati lehetőségei. De tavasszal volt az 
éves, szokásos földalapú-, valamint az 
agrár-környezetgazdálkodási támoga-
tások igénylési lehetősége is. 
A gazdálkodás nem szenvedett hát-
rányt a vírushelyzetben előírt mozgási, 
illetve gazdálkodási szabályok miatt. 
Sőt, ez az egyik olyan ágazat, amely 
a természeténél fogva működhetett, 
hiszen a szabadban való munkavégzés 
közben könnyen be lehetett tartani 
például a távolságtartásra vonatkozó 
előírást is. Az erdélyi idénymunkások 
esetében okozott a járvány gondot, 
mivel korlátozva lett a határon való 
átjutásuk.

 � Térségünk húzóágazata a szőlé-
szet - borászat. Miért jó a zöldszüret?
Nyugat-Európát jobban sújtotta a ví-
rushelyzet, mint Magyarországot és 
ez igaz az ottani borászatokra, a bor 
eladására is. Sőt, őket még az is sújt-
ja, hogy Amerikában Trump elnök úr 
külön büntetővámot szabott ki az Eu-
rópából érkező borra az Amerikát védő 
intézkedési csomag részeként. Ameri-
kába elsősorban a franciák, olaszok 
és a spanyolok exportálnak. Ez a tiltó 

intézkedés nagy érvágás volt számukra 
és ehhez társult még a koronavírus-
járvány is, amely megállította a teljes 
vendéglátás, kereskedelem, turizmus 
ágazatot. Ezek az európai országok már 
nagyon régóta nem éltek a borlepárlási- 
és zöldszüreti támogatás lehetőségével, 
és most kérték. A magyar kormány is 
jelezte, hogy csatlakozni kíván az olasz, 
francia és spanyol kezdeményezéshez. 
Mi is meghirdettük országos szinten 
a zöldszüretet és a krízislepárlást (az 
eladatlan borok tömény alkohollá 
való átalakítását). Azt azonban tudni 
kell, hogy önkéntes eljárásról van szó 
a magyar gazdák részéről. A magyar 
borászatokat két csoportba osztotta 
a koronavírus-járvány. Az egyik cso-
portba tartozó borászatok, akik kisebb 
szériában, magasabb minőséggel, főleg 
éttermekbe, szállodákba, vinotékákba, 
a turisták által leginkább látogatott 
helyekre szállítanak bort, rendkívül 
nagy veszteséget szenvedtek, hiszen a 
turizmus és a vendéglátás két hónapra 
teljesen megszűnt. Azok a borászatok, 
amelyeknek van multinacionális áru-
házláncokhoz való beszállítási, illetve 
export lehetőségük, azoknak március 
közepén volt egy kéthetes megtorpa-
násuk, de onnantól kezdve a tavalyi 
évhez képest átlag feletti értékesítést 
tudtak felmutatni. Az emberek ugya-
nis a boltokban megvásárolták a bort, 
amit otthon fogyasztottak el. Ebből 
következik térségünkre is jellemzően, 
hogy a nagyobb borászatoknak nem 
volt nagy visszaesés az értékesítésben, 
hiszen ők döntő többségben a máso-
dik csoportba tartoznak. A kisebb, 
kézműves borászatokban viszont ka-
tasztrofális helyzet állt elő. Számukra 
már megjelent egy kiegészítő magyar 
pályázat, amely – amennyiben számlá-
val igazoltan bemutatják, hogy milyen 
mértékben szállítottak eddig borokat 
az eladási helyekre – támogatást nyújt. 
Ilyen helyzetben hirdette meg a kor-

mány a Hegyközségi Nemzeti Tanács 
javaslatára a zöldszüretet és a krízisle-
párlást, hasonlóan az említett három 
európai nagy tagországhoz, amelynek 
következtében előállt az a helyzet, 
hogy például a máskor behozott olcsó 
olasz bor is magas árra emelkedett, 
így jelenleg nincs importálási lehető-
ség.  Körülbelül 180 forintba kerülne 
1 liter „gyenge minőségű” 9 alkoholfo-
kos bor behozatala. Borhiány kezdett 
kialakulni. Ennek eredménye, hogy 
eddig soha nem tapasztalt korai idő-
ben több borászat meghirdette a felvá-
sárlási árait. Méghozzá nem a tavalyi, 
rendkívül megalázó, tisztességtelen, 
hanem a 2-3 évvel ezelőtti, egyes sző-
lőknél még annál is magasabb áron. 
Ezzel is jelezve a gazdálkodóknak, 
hogy ne „zöldszüreteljetek”, hanem 
szerződéskötéssel megvásárolják tőlük 
a szőlőt. A gazdálkodóknak ez egy 
túlélési lehetőség, hiszen az alacsony 
felvásárlási árak miatt már-már elin-
dult egy „kivágási hajlam” és voltak, 
akik az igényelhető komoly támoga-

tással a szőlőültetvények helyére erdőt 
telepítettek. Azzal, hogy a pincészetek 
a bor- és szőlőhiány miatt már most 
elkezdtek küzdeni a szőlőért, felfelé 
mozdulnak a felvásárlási árak. A kor-
mány és a HNT közösen próbálják 
megállítani a borpiacon tapasztalható 
visszaéléseket. Célzott borminősíté-
si ellenőrzések lesznek, és mindenkit 
arra fogunk ösztönözni, hogy nagyon 
gondolja meg azt, hogy mennyi sző-
lőt akar az idén felvásárolni, ugyanis a 
nagyborászatoknak egész borpiaci év-
ben teljesíteniük kell a multinacionális 
cégekkel szerződésben megállapodott 
bormennyiséget fajtában és árban is. 
Most minden borászat érdekelt, hogy 
annyi szőlőt vásároljon fel, amiből a 
szerződési feltételeket teljesíteni tudja, 
mert nincs lehetősége az olcsó borok 
importálására. Én bizakodó vagyok, a 
térségünkben közepes, illetve közepes-
erős a terméskilátás. Nincs csúcsév, a 
nagyon sokat termő interspecifikus 
fajtáknál is normál évjáratnak nézünk 
elébe, azaz úgy tűnik, minden pincé-
szetnek meg kell küzdeni azért, hogy 
meglegyen a szükséges szőlőmennyi-
sége és ez azt eredményezheti, hogy a 
szőlőárak emelkedni fognak. Ennek 
érdekében komoly tárgyalásokat is 
folytatunk a felvásárlókkal. A kormány 
és a HNT azt akarja, hogy tisztuljon a 
borpiac, és növekedjenek a szőlőárak.           

 � Jól átvészeltük a járvánnyal járó 
megpróbáltatásokat?
Az ellenzék ezen a területen is sok téves 
információt állított a Parlamentben, 
például azt, hogy a koronavírus követ-
keztében Magyarországon haltak meg 
a legtöbben. Ez nem igaz. A kormány 
és a Parlament időben, jó érzékkel, 
rendkívül jó intézkedéseket hozott. 

A magyar lakosok pedig partnereink 
voltak mindenben. Ez rendkívül lé-
nyeges, hiszen az olaszoknál, a spa-
nyoloknál, illetve a franciáknál az 
állampolgárok nagy többsége nem 
működött partnerként kormányuk 
egyes felhívásaira. Magyarországon az 
emberek fegyelmezetten megfogadták 
és betartották az operatív törzset alko-
tó járványügyi tudós emberek tapasz-
talataira épülő, nem politikai okokból, 
hanem a tudományos álláspontnak 
megfelelően megfogalmazott tanácso-
kat, üzeneteket.
Köszönet jár mindazoknak, akik a 
frontvonalban védekeztek, az egész-
ségügyi ellátó rendszerekben dolgo-
zóknak, kiemelten a 65 év feletti, a mi 
érdekünkben a saját egészségüket ve-
szélyeztetőknek. Köszönet jár a keres-
kedelemben dolgozóknak is, akik gon-
doskodtak arról, hogy naponta friss 
élelemhez jussunk, a pedagógusoknak 
és a szülőknek, akik karöltve vettek 
részt az online oktatásban, s mind-
azoknak jár a köszönet, akik munkahe-
lyükön, vagy az otthoni munkavégzés 
során azon dolgoztak, hogy a gazdaság 
tovább tudjon működni. 
Köszönet a települések vezetőinek, a 
polgármestereknek, akik a helyi lehe-
tőségeket, szokásokat ismerve hozták 
meg intézkedéseiket. Nagy köszönet 
mindenkinek, aki személyesen részt 
vett a koordinálásban és azoknak, akik 
a munkakörük miatt egyfolytában ki 
voltak téve a „láthatatlan ellenség” ál-
tali veszélyeztetettségnek.
A veszélyhelyzetre való készenlét meg-
marad a korlátozásokkal. Csökkent az 
új megbetegedések száma. A nyaralá-
sok miatt azonban intézkedési kate-
góriákba kellett sorolni az országokat, 
amiről naprakészen tájékozódhatunk a 
koronavirus.gov.hu oldalon. 

Boda Zsuzsa
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2023. január elsején ünnepeljük világhírű költőóriásunk, Petőfi Sándor 
születésének 200. évfordulóját. Ennek tiszteletére indítottuk el újságunk-
ban a kiskőrösi költőket, írókat bemutató sorozatunkat. Augusztusi lap-
számunkban Matusik Ferenc Tamást ismerhetjük meg.

Mottó: Igaz Barátság - Zene - Sport 
- Elfogadás

Az élet

Az élet egy olyan sebesvonat,
Amely a halálig meg nem áll.
Leszállni róla nem lehet,
Hiába is húzod a vészféket.
Ablakából, csak a múltat látod,
A jövőd nem biztos, csak a halálod.
A jegyed meddig érvényes,
Azt sosem tudhatod.
Élvezd a mát, imádkozd a holnapot.

Matusik Ferenc Tamás: Életem egyik 
meghatározó barátsága 13 évesen ért, 
amikor a sors a sport irányába vitt a 
kiskőrösi Petőfi Spartacus asztalite-
nisz edzőtermébe. Itt tanultam meg 
elviselni a vereséget és a győzelmet. Itt 
szereztem életre szóló barátságokat. A 
zene iránti szeretetem az első táskará-
diómnak köszönhető, a Luxemburg 
adó által. Így ismertem meg a nyuga-
ti világzenéket, Beatles, The Rolling 
Stones, Tina Turner stb. A zene se-
gítségével, egy más világba kerültem.  
Érzelmileg feltöltődtem és feszített a 
vágy, hogy egyre jobban megismerjem 
a világot. Bennem is megszületett a 
kényszer, hogy érzelmeimet kifejez-
zem valahogy. Így indult el a versírás, 
ami 17-18 évesen természetesen, fő-
leg szerelmes versekben teljesedett ki. 
Majd 1981-ben megnősültem, 1984-
ben Szilárd fiunk, 1987-ben Edina 
lányunk született és nekik 12-13 éves 
korukig esti meséket meséltem, amik-
nek egy kis részét le is írtam. Ezek az 
idők életem legszebb pillanatai voltak. 
A zenéhez visszatérve, 2012-ben au-
tómban rádiómon zenét hallgattam, 
közben megszakították a zenét és egy 
hírt közöltek. Az amerikai Whitney 
Houston énekesnő kómába esett, túl-
zott szesz és drog fogyasztása miatt. 
Férfiasan bevallom, leálltam az út szélé-
re és elsírtam magam.  Még aznap este 
írtam egy általam kitalált történetet 
egy magyar (nem létező) énekesnőről. 
Ekkor született meg az első könyvem, 
a „Fény és Árnyék”. Száz példányban 
kiadattam és szétosztottam barátok 
rokonok közt és adtam a Petőfi gim-
náziumnak és a városi könyvtárnak 
6-6 példányt, azzal a szándékkal, ha a 
fiatalok olvassák, talán átgondolják az 
„élet sójáról” képzelt dolgokat és keve-
sebben tévednek a hamis gyönyörök, 

drogok által előidézet világba. A követ-
kező évben egy pályázatra beadtam egy 
kis novellát „Aranyeső” címmel, amit 
az „Őszi varázs” antológia könyvben 
adtak ki. Jelent meg versem és Haiku 
verseimből is pár az erdélyi EMMIR 
irodalmi újságban is. Ez az újság el-
vileg kizárólag erdélyi költők, írók 
műveit közli. Jelenleg kb. 500 versem 
van, melyek szerelmi-, hazafi-, politi-
kai-, történelmi- témából merítenek 
és kitalált meséken, legendákon ala-
puló versek.  Az ihlet lehet bor hatása 
valamilyen esemény, élmény, zene film 
szomorú és vidám dolgok stb. Ilyen 
kitalált vidám történet például a „Ba-
rátság titka” és a „Palack Posta” is, mely 
utóbbi, egy kis novella, egy nyugdíjas 
kertészmérnökről szól, ki verseket is ír, 
Zebegényben egy kis tanyán él egye-
dül. Élete megváltozik, egy szerencsét-
len autós baleset miatt kómába kerül 
és a bőrtáskában őrzött verseit elveszí-
ti. Itt kezdődik az ő és egy gimnáziu-
mi osztály kalandos története, Breg és 
Brigachtól a Duna deltáig. Mivel már 
nyugdíjas vagyok, gondolom az írást 

és az írásművek rendezését folytatom, 
és a jövőben a következő verseim egy 
részének múzsája egy kis unoka lehet.

Haiku versek-5-7-5

Hajnal
Hajnalban keltem,
Hogy meglessem a napot,
Fénye könnyet csalt.

Idő
Fut az idő, fut,
Maga mögött hagy mindent,
Sarkában a múlt.

Erdély
Hargitát látni,
Ősök lelkében járni,
Időutazás.

IRODALMI ROVATUNKBAN: MATUSIK FERENC TAMÁS

HAT KONFIRMANDUS TETT HITVALLÁST
A Kiskőrösi Református Egyházköz-
ség templomában idén Endre Eszter 
Lilla, Temesvári Fanni, Németh 
Vivien, Bíró Bence, Papp Sándor 
Tibor, Molnár Tamás konfirmáltak 
pünkösdkor. A veszélyhelyzet kicsit 
átírta az eddigi szokásokat, hiszen 
a konfirmandusok nem a vasárnap 
délelőtti istentiszteleten tettek bi-
zonyságot Krisztus mellett hozott 
személyes döntésükről, hanem 
délután, amikor csak ők és családtag-
jaik, valamint a gyülekezetből néhá-
nyan voltak jelen.
Az ottlévőknek Pénzes Péter 
lelkipásztor mutatta be a konfir-

mandusokat, s jelentette be Isten 
iránti hálával a gyülekezet életének 
egyik legfontosabb és legörömte-
libb eseményét. A konfirmandusok 
bizonyságot tettek arról, hogy meg-
ismerték és magukénak vallják a re-
formátus keresztyén hit igazságait. 
Az áldás és az úrvacsora előtt az úr-
asztalánál fogadalmat tettek Krisz-
tushoz és az anyaszentegyházhoz való 
hűségükről.
Bácsi Csaba, a gyülekezet gondnoka 
is köszöntötte a konfirmáltakat, majd 
Pénzes Péterrel emléklapot és egy-egy 
Bibliát ajándékoztak a gyülekezet új 
tagjainak a jeles esemény emlékére.

ISTEN ÉLTESSE MARIKA NÉNIT!
Pagács Pálné Pszota Mária 1930. 
július 27-én született Kiskőrösön. 
Édesanyja háztartásbeli volt, édes-
apja helyi zsidó kereskedőcsalád-
nál borfelvásárlással foglalkozott, 
mint családfenntartó. Kis területen 
szőlészkedtek is. Marika néni 18 
évesen kötött házasságot Pagács 
Pállal. 54 évet éltek boldog házas-
ságban. Két gyermekük született, 

Pál, aki sajnos 42 évesen autóba-
lesetben elhunyt és Mária, aki je-
lenleg is Kiskőrösön él és támasza, 
segítője édesanyjának. Sok éven át az 
anyakönyvvezetői feladatokat látta 
el a városban. Marika néni nyugdíjas 
évei előtt takarítóként dolgozott a 
családi házuk melletti KIOSZ-ban. 
2004-ben költözött a Liget utcá-
ba, mert a kertes ház karbantartása 
már nehézségeket okozott számára. 
Szerető és segítő szomszédok veszik 
körül. Két unokája van, Krisztina 
és Gábor, akiknek látogatásai min-
dig örömmel tölti el. Nagyon szeret 
olvasni és sokat sétál lányával. Jó 
kedélyű, humoros életfelfogása sok-
sok nehézségen átsegítette életében. 
Domonyi László polgármester is 
szeretettel köszöntötte Marika nénit 
90. születésnapján.

ÖRÖMPERCEK

MEGÉRKEZTÉL, DE JÓ!

Csvila Nolen
született: Kecskemét
2020. június 25-én
édesanyja: Szabó Dzsenifer
édesapja: Csvila Tamás Benjámin
születési súly, hossz: 3300 g, 52 cm

Torgyik Bendegúz
született: Kecskemét
2020. július 1-jén
édesanyja: Nagy Nóra
édesapja: Torgyik László
születési súly, hossz: 3300 g, 52 cm

Maros Zalán
született: Kecskemét
2020. június 29-én
édesanyja: Tóth Elvira
édesapja: Maros Gábor
születési súly, hossz: 4100 g, 52 cm

Márton Marcell Péter
született: Kecskemét
2020. június 24-én
édesanyja: Tóth Fanni
édesapja: Márton Péter
születési súly, hossz: 3000 g, 50 cm

Bodor Zalán
született: Budapest
2020. június 2-án
édesanyja: Sztraka Judit
édesapja: Bodor István
születési súly, hossz: 3670 g, 57 cm

ÉN IS LEHETEK SZUPERHŐS!
Ezzel a mottóval hirdetett rajzpályá-
zatot az óvodás és az általános iskolás 
korú gyermekek számára az Egész-
ségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézmény Család és Gyermekjóléti 
Központja. 
A pályázatra sok rajz érkezett, Kiskő-
rösről a Harangvirág és a Thököly ut-
cai óvodából, a Bem József Általános 
Iskolából, a KEVI Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolájából, az EGYMI-ből, 
vidékről pedig a Tázlárról és Solt-
szentimréről.
Az ünnepélyes díjkiosztón Péczkáné 
Hegedűs Mária köszöntötte a meg-
jelenteket, majd dr. Kállayné Ma-
jor Marina, az intézmény igazgatója 
méltatta az alkotó gyermekeket és 
műveiket, melyeket kivetítve is meg-

nézhettek Kutyifa Anikó segítségé-
vel. Az óvodások között megosztott 
első helyezést ért el Varjasi Petra és 
Pecznyik Anabell. Az általános is-
kolások közül különdíjat kapott: Ta-
kács Tábita, Kovács Zalán, Katona 
Lídia, Gere Mira, Hirsch Enikő, va-
lamint Horváth Zselyke. Alsó tago-
zatos kategóriában első lett Tóth Ale-
xandra Zsuzsanna, (fotó) második 
Gudmon Brigitta és Simon Emma, 
a harmadik pedig Janes Márk. 
A felsősök között Pohankovics Odett 
rajzát sorolta a zsűri az első helyre, a 
másodikra Vancsik Amina, a harma-
dikra pedig Bobek Judit rajzát.
Mindenkinek gratulálunk!
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AKTUÁLIS

Hamarosan a Médiaközpontból
új műsorszerkezettel, megújuló tévés

és online felületekkel várjuk nézőinket.

Kiskôrös TV Kunság Rádió

Hamarosan új néven, új zenékkel
és hangtechnikával jelentkezünk

a Médiaközpontból, a 97,0 MHz-en.

Teremtsük meg együtt
a jövő emlékeit!

                            Petôfi Sándor
Mûvelôdési

Központ

Tourinform
iroda

Hamarosan elérhetőek lesznek
Kiskőrös város logós ajándéktárgyak

és bérelhető kerékpárok.

Célunk Kiskőrösön egy olyan Médiaközpont létrehozása, ahol a város és az itt élők további
jó hírnevének kölcsönös növeléséhez hatékonyabb teret tudunk biztosítani. Az összehangolást
ősztől partnertalálkozókkal indítjuk, amelyekre személyesen fogjuk meghívni alkalmanként
az azonos érdekeltségű szervezetek, társaságok, intézmények, képviselőit és vállalkozóit.

„A jövőt úgy lehet megjósolni, ha mi magunk alakítjuk ki.”
  Fehér Erika ügyvezető

A KISKŐRÖSI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP HIRDETÉSI TARIFÁI

KERETES HIRDETÉSEK:

CÍMLAP 
1. sz. hirdetés 4,8 cm x 4,5 cm 10.500,- forint
2. sz. hirdetés: 10,00 cm x 4,5 cm 25.000,- forint
3. sz. hirdetés: 10,0 cm x 6,0 cm 37.000,- forint 
4. sz. hirdetés 20,5 cm x 3 cm 50.000,- forint 
5. sz. hirdetés 20,5 cm x 4 cm 66.500,- forint

2. 19. 20. OLDAL
1. sz. hirdetés 10,00 cm x 2,8 cm  6.000,- forint 
2. sz. hirdetés 10,00 cm x 5,6 cm 11.700,- forint 
3. sz. hirdetés 10,00 cm x 8,7 cm 17.500,- forint
4. sz. hirdetés 10,00 cm x 11,75cm 23.400,- forint 
5. sz. hirdetés 10,00 cm x 15 cm 29.000,- forint
6. sz. hirdetés 20,5 cm x 11,75 cm 46.800,- forint 
7. sz. hirdetés 20,5 cm x 14,55 cm 58.500,- forint 
8. sz. hirdetés 20,5 cm x 20,65 cm 81.940,- forint 
9. sz. hirdetés 20,5 cm x 29,6 cm 117.000,- forint 

3.-18. OLDALAK
1. sz. hirdetés 10,00 cm x 3,55 cm 5.160,- forint 
2. sz. hirdetés 10,00 cm x 6,95 cm 10.300,- forint 
3. sz. hirdetés 10,00 cm x 10,5 cm 15.480,- forint 
4. sz. hirdetés 10,00 cm x 14 cm 20.600,- forint 
5. sz. hirdetés 10,00 cm x 18 cm 25.500,- forint 
6. sz. hirdetés 20,5 cm x 9,7 cm 41.200,- forint 
7. sz. hirdetés 20,5 cm x 14,6 cm 51.500,- forint 
8. sz. hirdetés 20,5 cm x 21,9 cm 72.200,- forint 
9. 1/1 oldal  20,5 cm x 29,2 cm 103.000,- forint 

APRÓHIRDETÉSEK
lakossági: 127,- forint szavanként kiemelt 190,- forint szavanként
vállalkozói: 190,- forint szavanként kiemelt 225,- forint szavanként
gyászhír: sima, keretes: 1.900,- forint fotóval: 3.100,- forint 

Az árak egyszeri megjelenésre vonatkoznak, tartalmazzák az ÁFA-t

Település Hirdetés tipusa Üzleti (Bruttó) Üzleti NETTÓ Magán (Bruttó) Magán NETTÓ

Kecskemét 1 oldal 12.700.- /hét 10.000.-/hét 5.080.-/hét 4.000.-/hét
1 hónapra 12.065.- /hét 9.500.-/hét 15.240.-/hó 12.000.-/hét
3 hónapra 11.430.- /hét 9.000.-/hét 2 hónaptól:
6 hónapra 10.541.- /hét 8.300.-/hét 12.190.- /hó 9.600.-/hét
12 hónapra 9.400.- /hét 7.400.-/hét

Baja 1 oldal 5.715.-/hét 4.500.-/hét 5.715.- /hét 4.500.-/hét
Kiskőrös 1 oldal 6.985.-/hét 5.500.-/hét 3.810.-/hét 3.000.-/hét
Kiskunmajsa 1 oldal 5.590.-/hét 4.400.-/hét 5.590.- /hét 4.400.-/hét
Izsák 1 oldal 3.250.-/hét 2.560.-/hét 2.235.- /hét 1.760.-/hét

1 hónapra 10.160.- /hó 8.000.-/hét
Akasztó 1 oldal 2.795.-/hét 2.200.-/hét 2.795.- /hét 2.200.-/hét

minden további oldal 1.015.-/ hét 800.-/hét 510.- /hét 400.-/hét
Soltvadkert 1 oldal 4.445.-/hét 3.500.-/hét 4.445.- /hét 3.500.-/hét
Csengőd 1 hét 1.300.-/hét 1.025.-/hét 1.300.- /hét 1.025.-/hét

2 hét 2.285.- 1.800.-/hét 2.285.- 1.800.-/hét
3 hét 3.050,- 2.400.-/hét 3.050.- 2.400.-/hét
4 hét 3.810.- 3.000.-/hét 3.810.- 3.000.-/hét

Kecel 1 oldal 5.080.- 4.000.-/hét 5.080.- 4.000.-/hét
Császártöltés 1 oldal 2.540.- /hét 2.000.-/hét 1.420.- /hét 1.120.-/hét
Hajós 1 oldal 2.540.- /hét 2.000.-/hét 2.540.- /hét 2.000.-/hét
Dusnok 1 oldal 2.795.- /hét 2.200.-/hét 2.795.- /hét 2.200.-/hét
Tázlár 1 oldal 2.795.- /hét 2.200.-/hét 2.795.- /hét 2.200.-/hét
Kiskunhalas 12.575.-/hét 9.900.-/hét

KÉPÚJSÁG HIRDETÉSI TARIFÁK

Szövegmódosítás, hozott fotó, grafika beillesztés: 1.270.- /alkalom

Kedvezmény 4 hétnél: 3 fizetett+ 1 gratis

CÍMLAPFOTÓ: Teljes oldal (fejléc és oldalajánló címek rajta vannak az oldalon): 127.000,- forint
– ehhez grátisz jár egy belső cikk 10.00 x 15,00 cm-es méretben
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K ISKŐRÖSI E VA N G É LIK US OK O
LD

AL
ALEGYÉL TOVÁBBRA 

IS MAGVETŐ!

LUPTÁK GYÖRGY: KÖSZÖNÖM, HOGY EGYÜTT HALADHATTUNK AZ ÚTON!

FIGYELMÜNKBE

Lupták György, evangélikus esperes, a Kiskőrösi Evangélikus Egyházköz-
ség nyugalmazott lelkésze július 19-én, a vasárnapi istentiszteleten bú-
csúzott el gyülekezetétől. Az ünnepi istentisztelet kezdetén Kecskeméti 
Pál igazgató lelkész két bibliai igével köszöntötte a híveket. Utolsó alka-
lommal hirdetett igét Lupták György esperes, akit ezen alkalommal bocsá-
tott nyugdíjba Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke. 

Lupták György esperes az igehirdetés 
után elköszönt a gyülekezettől, fel-
sorolta a 37 évnyi kiskőrösi szolgálat 
szép emlékeit. 1983. szeptember 1-jén 
iktatták be hivatalába Kiskőrösön fe-
leségével, Luptákné Hanvay Mária 
lelkésznővel együtt.
Ezt követően Kondor Péter püspök 
Lupták Györgyöt felmentette a kiskő-
rösi gyülekezet aktív lelkészi, valamint 
a Bács-Kiskun Evangélikus Egyház-
megye esperesi szolgálatából. Meg-
köszönte a Déli Evangélikus Egyház-
kerület vezetése és közössége nevében 
a már nyugalmazott esperes 40 évnyi 
szolgálatát.
A püspök kihirdette, hogy Lupták 
György nyugalmazott esperes – lelkész 
négy évtizedes szolgálatát a legmaga-
sabb rangú egyházkerületi, Ordass 
Lajos-díjjal ismerték el, melyet azok 
kaphatnak meg, akik különösen sokat 
tettek a magyar evengélikusságért. 
Megköszönte az esperes szolgálatát 
Font Sándor, a Déli Evangélikus 
Egyházkerület felügyelője, országgyű-
lési képviselő is, aki mint kiemelte, a 
kezdetektől nagyra becsülte Lupták 
György lelkészi, majd egyházvezetői 
szolgálatát. 
Dudla Erzsébet, a Bács-Kiskun Evan-
gélikus Egyházmegye felügyelője, va-
lamint Szabó Istvánné a gyülekezet, 
Szentgyörgyiné Szlovák Mária igaz-
gató a KEVI oktatási intézményeinek 
nevében, a Jó Pásztor Szeretetotthon 

részéről Moravcsik Ferencné, Kissné 
Volák Ildikó és Judákné Kothencz 
Erika, a lelkésztársakat képviselve 
pedig Kecskeméti Pál igazgató lelkész 
búcsúzott. Domonyi László polgár-
mester búcsúbeszédében hangsúlyoz-
ta: az esperes nem csak az evangélikus 
gyülekezetnek, hanem minden kiskő-
rösi lakosnak példát mutatott szolgá-
lata alatt.
A köszöntők sorában szót kért Ha-
rangozóné Balogh Zsóka a Tarka-
barka Családi Napközi tulajdono-
sa, Hachbold Éva, a soltvadkerti 
evangélikus óvoda vezetője, Kissné 
Sinkovicz Marianna, a tabdi szór-
ványgyülekezet nevében. A finnorszá-
gi Lapua testvérvárosunk evangélikus 
gyülekezete levélben fejezte ki jókí-
vánságait.  
Az istentiszteletet követően a gyüleke-
zet lelkészválasztó ünnepi közgyűlést 
tartott. A szavazás eredményét Solti-
né Samu Zsuzsanna felügyelő hirdet-
te ki. A hívek Arató János Lórándot 
megválasztották lelkészüknek.
(további fotók Kiskőrös város facebook 
oldalán)

Felmentették az aktív szolgálat alól 
Lupták György esperes lelkészt

AUGUSZTUSI ÚTMUTATÓ
„Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos; csodálatosak alkotásaid, 
és lelkem jól tudja ezt.” (139. zsoltár 14. verse)

Azt mondta egyszer valaki: majd ha 
megöregszem, akkor fogok temp-
lomba járni. Most még fiatal és erős 
vagyok, megvagyok én Isten nél-
kül… E vélekedésből az az általá-
nosan elterjed meggyőződés olvas-
ható ki, miszerint Isten csupán csak 
arra való, hogy kérjen tőle az ember. 
Kérjen, és már csak akkor, ha kifo-
gyott az ötletekből, nincs már más, 
kitől segítséget remélhet. 
Aki így látja, vagy nem ismeri Istent, 
vagy pedig alaposan félreismerte 
Őt. És nem szólva arról, hogy ez a 
gondolkodás meglehetősen alábe-
csüli Istent. Na persze, igaz, Istent 
nem véletlenül nevezzük Minden-
hatónak is. Hiszen ha Ő alkotott 
mindent, Ő az Ura a természeti 
erőknek, a fizika, kémia törvényei-
nek, akkor valóban feltételezhetően 
nincs semmi, ami lehetetlen lenne 
számára. Aki tehát Istentől kér, az 
a legjobbtól kér. Isten viszont ennél 
többre, sokkal közvetlenebb és szo-
rosabb kapcsolatra vágyik az Ő leg-
kedvesebb teremtményeivel, mint 
sem hogy csak legyen valaki, akihez 
a végső bajban futni lehet. Isten 
szeretni akar, beszélgetni akar, Isten 
társat akar bennünk, nem véletle-
nül alkotott meg minket a „saját ké-
pére és hasonlatosságára”. Egyedül 

az ember az, aki Isten minden más 
teremtménye közül képes és alkal-
mas egy ilyen elmélyült kapcsolatra!
Ezért szerzett nekünk megváltást is 
Jézus Krisztusban, mert ezáltal ép-
pen azt a falat döntötte le, ami ed-
dig elválasztott minket Tőle!
S ha ezt átéltük, hogy ennyire fon-
tosak vagyunk neki, hogy szerető 
szíve mekkora áldozatra volt képes 
értünk, hogy közösségre vágyik ve-
lünk a Mindenható – nos, akkor 
jutunk el oda, hogy megértsük, Is-
ten nemcsak kéréseink teljesítésére 
való.
Ez a zsoltár, a 139-dik, a hívő ember 
bizonyságtétele a mindenütt jelen 
való Istenről. Aki szerető szülőként 
követi minden lépésünket, mindig 
és minden pillanatban körülvesz 
óvó-védelmező szeretetével. És azt 
is elénekli a zsoltáros, hogy ezt 
felismerve telt meg a szíve boldog 
örömmel és hálaadással Isten iránt.
Kívánom a kedves olvasónak, így és 
ilyennek ismerje meg Istent! És ak-
kor majd felismeri és megtalálja éle-
tében, a mindennapokban, mennyi 
mindenért lehet hálát adni a Terem-
tőnek! És akkor majd megtapasztal-
ja azt is, mennyire kiteljesedettebb 
lesz így a kapcsolata – Vele! 

Lupták György

A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség
szeretettel meghívja

Önt és kedves családját megválasztott lelkésze, 
Arató János Lóránd ünnepélyes beiktatására

augusztus 22-én, szombaton 10 órára a kiskőrösi evangélikus templomba.

A lelkésziktatás szolgálatát Homoki Pál,
a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperese végzi.

Az istentisztelet után közgyűlést és szeretetvendégséget tartunk,
melyre szeretettel várjuk.

Erős vár a mi Istenünk!

„Én vagyok a világ világossága:
aki engem követ, nem jár sötétségben,
hanem övé az élet világossága.”                                          
                                       Jn 8,12b

Nem könnyű 40 év szolgálatot egy 
oldalba tömöríteni egy olyan ember-
ről, aki lelkészként és városához hű 
lokálpatriótaként Kiskőrösön töltött 
ebből 37 évet.
Mert Lupták György ilyen ember. 
Aki amellett, hogy útmutatót adott 
az embereknek a szószékről és havon-
ta a Kiskőrösi hírekben, tevékenyen 
kivette részét a közéletből is.
Hogy honnan volt az indíttatásom a 
pályaválasztásban? – kezdte mesélni. 
Édesapám lelkész volt Nyáregyházán, 
de az érettségi után mégsem a teoló-

giát választottam, hanem a tanárkép-
ző főiskolát magyar – ének szakon. 
Szegeden ért meg bennem az elhatá-
rozás, hogy lelkész leszek. Az egyete-
mi évek alatt ugyanis a szegedi evan-
gélikus gyülekezet kántora voltam és 
tagja az egyetemista ifjúsági körnek. 
Mindezek, valamint édesapám és a 
szegedi lelkész. id. Cserháti Sándor 
példamutató életpályája adott indít-
tatást számomra, hogy a teológiára 
jelentkezzem. A lelkésszé avatás után 
segédlelkészként Bonyhád mellé he-
lyezett Káldy Zoltán püspök, ahol 
hat falunak tartottam vasárnapon-
ként istentiszteletet német nyelven.

 � Ekkor nősültél meg?
A teológián ismerkedtünk meg Ma-
rikával, akivel 1982. július 30-án 
kötöttük össze életutunkat. 1983 
nyarán a püspök mindkettőnket 
Kiskőrösre helyezett, mivel Ponicsán 
Imre akkor ment nyugdíjba. Ál-
momban sem hittem, hogy életem 
nagyobb részét itt fogom leélni. 
1983. szeptember 1-től nevezett ki a 
püspök Nagybocskai Vilmos parókus 
lelkész mellé előbb segédlelkésznek, 
egy évvel később, a vizsgám letétele 
után a gyülekezet is bizalmat szava-
zott nekem és vezető lelkész lettem. 
Feleségem segédlelkészként kezdett, 
majd másodlelkész lett és a mai na-
pig is az.
2006-ban bíztak meg a Bács-Kiskun 
Egyházmegye esperesi tisztségével, 

amely öt megyében 13 evangélikus 
gyülekezetet foglal magában, közöt-
tük a legnagyobb, a kiskőrösi gyüle-
kezetet is.

 � Milyen érzés kiskőrösinek lenni?
Nagyon megszerettem ezt a várost. 
Hálát adok az Úristennek, hogy na-
gyon sok „nyitott ajtót” adott nekem. 
Nem törtem babérokra, nem voltak 
karriervágyaim. Éltem boldogan 
az életemet, mindig szerettem szer-
vezni, nyüzsögni, az Úristen pedig 
adott lehetőséget, hogy kiteljesedjek 
munkámban és a szabadidőmben is. 
Ilyen volt a kapcsolat az Iniciativa 
Protestáns Vállalkozók Egyesületével, 
1997-ben mi szerveztük meg a III. 
Európai Ten Sing Fesztivált, meg-
alakult a Gospel Sasok énekegyüttes, 
akik a mai napig kísérik életutamat 
és együtt szárnyalhattunk a legen-
dás Omega együttessel. Kiskőrösről 
koordináltuk a ProChrist műholdas 
evangélizációs fesztiválokat a Kár-
pát-medencében 80 ezer magyar 
anyanyelvű testvérünk számára. De 
említhetném a Keresztény Ifjúsági 
Egyesület, a KIE kiskőrösi csoportjá-
nak létrehozását, ahol a fiatalok tar-
talmas programokon vehettek részt. 
Az én pályafutásom alatt építettük 
meg, majd bővítettük a Jó Pásztor 
Evangélikus Szeretetotthont, temp-
lomunkat is megújítottuk, részben 
egyházi, részben önkormányzati tá-
mogatásból. Mindez azonban nem 
jöhetett volna létre kollégáim és a 
kiskőrösi evangélikus gyülekezet tag-
jainak segítsége nélkül. Kiskőrösben 
azt szeretem, hogy itt annyi mindent 
ki lehet próbálni, és a tervekre min-
dig nyitott volt a városvezetés és a 
gyülekezet is. Keresztyén, nemzeti, 
politikai értelemben Kiskőrös pol-
gárai konzervatív normákat tisztelő 
városlakók. Azt viszont nehezen élem 
meg, hogy csökkent az érdeklődés az 
egyházi élet iránt, régen még körül-
belül ötszázan voltak egy istentiszte-
leten, napjainkban jó, ha százötvenen 
jönnek el a templomba vasárnapon-
ként. Úgy gondolom, befogadtak 
az emberek. Igyekeztem hitébresztő 

módon hirdetni Isten igéjét. Újra 
létrehoztuk a városban az evangélikus 
oktatást az óvodától a középiskoláig. 
A KEVI tagintézményeivel Magyar-
ország legnagyobb evangélikus okta-
tási modelljét valósítottuk meg 1240 
gyermekkel. A finnországi Lapua pe-
dig többek között az én közreműkö-
désemmel lett a testvérvárosunk.

 � Közben bővült a Lupták család is? 
Öt gyermekünk született, akik szin-
tén kiskőrösieknek vallják magukat. 
Sára volt az első a sorban, 35 esz-
tendős, férjezett, a református óvo-
da vezetője Szentendrén. (fent jobb 
szélső fotó). Utána született Orsi, 
aki 33 éves, tavaly volt az esküvője. 
Taksonyban laknak, négy és fél hó-
nappal ezelőtt megörvendeztettek 
bennünket egy fiú unokával. Gergő 
fiunk 31 éves, még nőtlen, Szegeden 
él és egy cégnél dolgozik. Őt követi 
a meteorológus végzettségű, 28 éves 
Dóri, akinek a férje szintén lelkész és 
Salgótarjánban laknak. Gyuri fiunk 
született utoljára, ő 23 éves és a BME 
mérnökinformatikai szakára jár. 
Szeretem ezt a várost, a nyüzsgést, a 
programokat. Nekem jó érzés, hogy 
amíg a lelkészlaktól eljutok a postá-
ig, sokan megállítanak, érdeklődnek 
valami felől, elmondják a gondjukat, 
örömüket. Kiskőrösön találtam meg 
az igazi otthonom.
Nézem a családi fotóalbum képeit, a 
mosolygós óvodást, a lobogó hajú fia-
talembert, az áldást osztó lelkészt… 
Köszönöm, hogy 22 éven keresztül én 
is veled mehettem utadon! Az újságban 
az útmutatóidat továbbra is olvashat-
ják a kiskőrösiek, úgyhogy még sok-sok 
évig várjuk írásaidat.

Boda Zsuzsa

Lupták György Kiskőrös Város Díszpolgára
· 1953. április 23 -án született Budapesten 
· Gyermekkorát Nyáregyházán töltötte
· 1971-ben érettségizett a ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban
· A szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–ének-zene szakán szerzett diplomát
· 1980-ban végzett az Evangélikus Teológiai Akadémián
· 1980 június 21-én a Budapest Deák-téri evangélikus templomban avatták lelkésszé
  (fent 2. fotó) 
· 1980-1983 között segédlelkész Tolna megyében, Nagymányokon.
· 1982. július 30-án házasságot kötött Hanvay Máriával
· 1983 óta Kiskőrösön szolgál
· A rendszerváltás után képviselő-testület tagja egy cikluson keresztül
· 2006-tól a Bács-Kiskun Egyházmegye esperese
· 2012 és 2017 között a Magyarországi Evangélikus Egyház Evangelizációs és Missziói 
  Bizottságának elnöke
· 2016 óta a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök-helyettese
· 2020. április 24-től nyugdíjas

óvodásként

Édesanyjával Finnországban
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A „KISKŐRÖSI KUPAKTANÁCS” ESETE
Kiskőrös mai Petőfi terének központi részét az 1770-es évektől egészen 
1916-ig a Wattay (III.) Pál idejében épült régi vendégfogadó uralta. 1934-
ben emléktáblával és betonkerettel jelölték meg annak a helyiségnek a 
területét, amelyben annak idején Petőfi Sándor édesapja, Petrovics István 
működtette mészárszékét, azonban ehhez a „magas kort megért” épület-
hez több más, anekdotikus történet is kapcsolódik. 

Ezek között a históriák között még 
akadnak olyan darabok is, amelyeket 
a személyes emlékezet hívott életre, 
az alább következő eset leírása is ily 
módon született meg 1927-ben. El-
beszélője, Balogh-Gyurián Pál, nyu-
galmazott evangélikus tanító szerint 
az 1860-as évek elején a következő 
dolog esett meg a nagyvendéglő bér-
be adása kapcsán: 
„[…] a hatvanas évek elején idősb 
Kelemen Sándor volt a vendégfoga-
dó bérlője. Helyesebben csak albérlő 
volt Kelemen uram, mert a Vendég-
fogadót a községtől egy évi időtar-
tamra a községi kupaktanács tagjai 
bérelték ki. A fogadósság tudniillik 
már akkoriban is jól jövedelmező 
foglalkozásnak bizonyult, s épp ez a 
körülmény vitte lépre a községi elöl-
járóság 12 tagját. Úgy vélték az atya-
fiak, hogy a bérleten vagyont lehet 
szerezni. Összebeszéltek, és összeáll-
tak tehát, s a jegyző minden ellen-
kezése dacára is önmaguknak adták 
bérbe (!) a községi Vendégfogadót.
Üzletvezetőül, albérlői minőségben 
id. Kelemen Sándort alkalmazta az 
érdemes kupaktanács. Hogy azon-
ban Kelemen uram kellőképpen el-
lenőriztessék, a kupaktanács tagjai 
abban állapodtak meg, hogy közülök 
minden nap más és más elöljárósági 
tag ül be a Fogadóba, ellenőrizni a 
„gyüvedelmet”.
Így ment ez az egész álló esztendőn 
át. Az esküdt urak egyike napról 

napra bent ült az ivóban, s kontro-
lált. Minthogy azonban ezt a nehéz 
és felelősségteljes tisztséget egy teljes 
napon át bajos lett volna étlen-szom-
jan ellátni, a soros esküdt reggel, dél-
ben, és este csak úgy megrendelte a 
maga früstökjét, ebédjét, és vacso-
ráját, mint a többi vendég. Fizetni 
azonban egyikőjük sem fizetett soha 
egy petákot sem.
– Írja föl sógor! – szólt a parancsolat. 
S Kelemen uram, aki külön köny-
vecskét nyitott a bérlő uraknak, szor-
galmasan jegyezgette az egyes nevek 
mellé, hogy közülök ki, mikor, mit 
és milyen értékű ételt és italt fogyasz-
tott.
Év végén aztán, mikor elkövetke-
zett a leszámolás ideje, kisült, hogy 
a kupaktanácsi bérlők mindegyi-
kének 30-30 akó [fejenként kb. 16 
hektoliter] bort kellett a bérletre rá-
fizetnie. Persze mert az esküdt urak 
csak ettek-ittak folyton, mintha la-
kodalomban lettek volna, a „cech” a 
legkevésbé sem izgatta őket.
De nem is jutott volna többé egyi-
küknek se eszébe, hogy „fogadós” le-
gyen. A község ellenben hónapokig 
kacagott az esetükön, s még eszten-
dők múlva is ujjal mutogattak rájuk 
az emberek: Ez is fogadós volt!”
/Lejegyezte: Zoltán János. Megjelent 
a Kiskőrösi Hírlap 1927. szeptember 
24-i számában/

Turán István

ÉRINTS MEG!
Biztonságot ad gyermekünknek

Mi az a három dolog, helyzet, ami az érintés kapcsán eszünkbe jut? Tudomá-
nyos kutatások kimutatták, érzelmi biztonságérzetünkre felmérhetetlen hatá-
sa van annak, mennyi érintésben van részünk. Ahol a legtöbb érintést kell kap-
nunk az érzelmi és értelmi egészségünkhöz, az maga a család. Szüleinktől, 
valamint férjünktől/feleségünktől. Kiegyensúlyozott párkapcsolatban elen-
gedhetetlen, hogy megsimogassuk egymást csak úgy, hogy átöleljük egymást 
örömben, nehézségben, bánatban, céljaink elérésekor. Szintén részét képezi a 
harmonikus házasságnak a szexuális kapcsolat férjünkkel/feleségünkkel. Mit 
tehetünk gyermekeinkért? Hogyan kapcsolódik hozzájuk az érintés? 

Az édesanya, amikor csak teheti, 
megsimogatja pocakját, amikor a 
baba mozgását észleli. Születés után 
a kisbaba édesanya testmelegét érezve 
talál biztonságra. Ha erre valamiért 
nincs mód, akkor az édesapák mell-
kasára téve tud az újszülött megnyug-
vásra találni. A koraszülött gyerekek 
jó része gyorsabban éri utol magát a 
fejlődésben, ha sokat „tanyázhatnak” 
édesanyjuk vagy édesapjuk karjaiban. 
Szoptatás közben az édesanya és a 
baba, dajkálás közben az édesapa és 
a baba közti bőr-bőrkontaktus óriási 
érzelmi biztonságot ad a gyermeknek.
Minden boldog pillanat, baj, illetve 
fejlődési lépcső elérésekor a gyermek 
a szülői ölelésben képes biztonságban 
megnyugodni és feltöltődni. 
Indulatok kitörésére is a legjobb 
módszer a gyermek átölelése. Az in-
dulatok mederbe jutása után sokkal 
hatékonyabban meg lehet beszélni 
az eseményeket és azok kimenetlét. 
Ellenben a szülői felsőbbrendűség 
kimutatása (szidás, verés, szeretet-
megvonás, megalázás) még inkább 
feldúlja a gyermeket, és eltávolítja 
tőlünk. Úgy érzi, nem szeretjük, nem 
fogadjuk el. Sőt, elutasítjuk őt.
A kamaszkornak fontos mottója: 
TÚL KELL ÉLNI – SZÜLŐNEK 
ÉS GYEREKNEK EGYARÁNT. 
Bármit is tesz, mond, vagy nem tesz, 
és nem mond lurkónk, öleljük meg, 
amikor csak megengedi. De akár be-
vezethetjük, hogy napi 3 ölelés jár – 
kölcsönösen!!! Lesz, amikor morcin 
fogadja, de olyan is, amikor szól, „ma 
még csak egy volt!!!!” 
Tudniuk kell a szárnyaikat nyitogató 
lurkóinknak, hogy mi, szülők akkor 
is szeretjük, és ezt ki is mutatjuk, ami-

kor ő keresi önmagát, próbál függet-
lenedni tőlünk, félúton a gyermekkor 
és a felnőttkor között. A szeretetteljes 
érintés minden szónál többet mond. 
Még akkor is, ha a kamasz lételeme a 
beszélgetés. Az, hogy elmondhassa, és 
mi respektáljuk gondolatait, elképze-
léseit, felismeréseit.
A párkeresés időszakában szintén 
meghatározó, mennyire fogadtak és 
fogadnak el a szülők, mennyire tar-
tanak értékesnek, mennyi ölelésben, 
elismerésben, szeretetben neveltük fel 
és nevelgetjük gyermekünket. Akinek 
szeretettankja telve van, az nem való-
színű, hogy rossz társaságot választ, 
hogy ideig-óráig tartó – jórészt testi – 
kapcsolatokba veti bele magát. Nincs 
szüksége pótcselekvésekre, pótbará-
tokra, pótkapcsolatokra. 
A ragaszkodással, elfogadással teli sze-
retet érintése megelégedést, kiegyen-
súlyozottságot, érzelmi stabilitást hoz 
minden életkorban. 
A szerelmünk lapjai című filmben 
hangzik el, „az igazi szerelem (a szere-
tet ugyanígy) mindig felemel, és min-
dig többre sarkall. Lángra lobbanta 
szívünket, és békét teremt az elménk-
ben.” Akit gyermekkorában feltétel 
nélkül szerettek, az ilyen kötődést fog 
keresni, és ilyet is fog tudni adni an-
nak, akivel kapcsolatba lép. 
Bátran biztosítsuk családtagjainkat, 
barátainkat szeretetünkről érintéssel 
is. Természetesen a kapcsolat minősé-
gének megfelelővel. 

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta hallgató

KIADÓ LAKÁS!
A Mészáros L. u. 58. alatt

1,5 szobás, részben 
bútorozott lakás kiadó!

tel.: +36-70/333-0924

JÁNOS VITÉZZEL AUGUSZTUSBAN IS

Cégünk, a Hankook Tire Magyarország Kft., jelenleg 
az ország egyik legjelentősebb beruházója,
az abroncsipar 7. legnagyobb globális szereplője. 
Az immár 885 millió euró összértékű beruházásból, 
az ország közepén épült fel a világ egyik legkorszerűbb 
abroncsgyára, amelynek már a harmadik egysége is felépült.
A Dunaújváros határában működő üzemünkbe jelenleg 
az alábbi pozícióba várjuk leendő kollégáink jelentkezését:

Gépkezelő

Amit kínálunk
•  havi bruttó 320 000 Ft átlagkereset + juttatások,
• pozíció pótlék,
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  a törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpótlék  

(46% 18:00 és 6:00 óra között),
•  negyedéves jelenléti ösztönző és évvégi bónusz,
•  választható cafeteria,
•  munkahelyi étkezés hozzájárulás,
•  ingyenes légkondicionált buszjáratok 80 km-es körzetből  

(23 buszjárat, 5 megyéből),
•  kedvezményes gumiabroncsvásárlási lehetőség,
•  ingyenes szakmai és nyelvi képzések.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el nekünk ön-
életrajzát a munka@hankooktech.com e-mail címre, vagy levélben a 
2459 Rácalmás, Hankook tér 1. postacímre. Az e-mail tárgyában, illetve 
a borítékon kérjük tüntesse fel a megpályázni kívánt pozíció megnevezését. 
Aktuális álláshirdetéseinket nyomon követheti a www.hankooktire.com/hu 
weboldalon. 
További információ: 0036 25/556-036-os telefonszámon kérhető.

• Automata / félautomata berendezések felügyelete, kezelése
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Vizuális minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
• Megszakítás nélküli munkarend vállalása

Elvárások

• Műszaki szakirányú végzettség
• Termelő cégnél szerzett szakmai tapasztalat
• Három műszakos munkarendben szerzett tapasztalat

Előnyt
jelent

Töltsük együtt itthon a nyár utolsó hónapját pihenéssel, kikapcsolódással 
a Kőrösszolg Nonprofit Kft által üzemeltetett János Vitéz Látogatóköz-
pontban és a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben! Termál- és úszómedencék, 
szaunák, interaktív labirintus, levendulaterasz és még számos szórakozta-
tó program várja az érdeklődőket.  Ajánljuk bátran rokonainknak, baráta-
inknak, ismerőseinknek Kiskőrös turisztikai látnivalóit!

A János Vitéz Látogatóközpont már 
országszerte híres. A turisták olyan 
egyedi látnivalókat keresnek, melyek 
megtekintésével különleges élmény-
ben lehet részük. A 21. század tech-
nológiai fejlődésének köszönhetően 
az interaktivitás igénye is megjelent: 
a látogatók aktívan részt szeretnének 
venni az adott turisztikai attrakció 
által kínált programokban. A János 
Vitéz Látogatóközpont interaktív la-
birintusában a színházi díszleteknek, 
hang-és fénytechnikának, tabletes 
tárlatvezetésnek, érintőképernyőkön 

történő feladatmegoldásnak köszön-
hetően a látogató aktív szereplőjévé 
válik a történetnek, megfelelve a 
modern kor igényeinek. Ajánljuk 
kicsiknek és nagyoknak, a kultúra, 
az irodalom, az innovatív technikai 
megoldások iránt érdeklődőknek és 
a versek szerelmeseinek is.  
A látogatóközpont teraszán megkós-
tolható a „Sárkánykígyó haragja”, 
a „Szerecsenkirály mosolya” kávé-
különlegességek, az ajándékboltban 
pedig kézműves ajándéktárgyak, 
bögrék, hűtőmágnesek vásárolhatók.  

A terasz a nyáron érdekes progra-
mokkal várta, várja az érdeklődőket. 
A borbarátok július 4-én borbemu-
tatón vehettek részt, ahol a császár-
töltési Szemerey István kiváló borait 
kóstolhatták meg finom vacsora kí-
séretében. 
A nyár utolsó hónapjában is szá-
mos program kínálkozik az ér-
deklődőknek: Augusztus 10-től 
augusztus 14-ig napközis tábort 
szerveztünk buszos kirándulással 
Szankra, lovaskocsizással, lovastanya 
látogatással, textilfestéssel, játszóház-
zal, játékos várostörténeti túrával, 
tangram kirakóval, crazy tower épí-
téssel.
Augusztus 21-én „Minden, ami le-
vendula!” mottóval  a látogatóköz-
pont teraszán levendulazsák készítés 
lesz, levendula szörpöt kóstolhatnak 
a kicsik, levendula kávét, limonádét 
a nagyok.
Augusztus 22-én autóbuszos kirán-
dulást szervezünk Hajósra a Nyári 
Pincenyitogató – avagy Fröccsözön 
version 2.0 nyitott pincék programra.

Tóth Anett intézményvezető 
Kőrösszolg Nonprofit Kft.  

- SZAUNA, GŐZKABIN, INFRAKABIN, PEDIKŰR    - KOKTÉLPULT
- A JÁNOS VITÉZ LÁTOGATÓKÖZPONT STANDJA A PÉNZTÁRNÁL
- LÁNGOSSÜTŐ ÉS BÜFÉ    - MEGÚJULT KEMPING

facebook: Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő

A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
kibővült szolgáltatásokkal várja vendégeit!
Élvezhetik az összes kül- és beltéri medencét!

Nyitva tartás:
minden nap

8.00-20.00 óra
között

A részletekért és további programle-
hetőségekért látogassanak el facebook 

oldalainkra: János Vitéz Látogatóközpont 
Kiskőrös, illetve Kőrösszolg Nonprofit Kft.
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig, reggel 

09:00-től 17:00-ig.
Telefonszám: +36- 20/ 230- 4442,

+36- 20/ 230- 7662
e-mail: janosvitezlk@gmail.com 

www.janosvitezlatogatokozpont.hu 
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Kiskőrös Város Fúvószenekara

Minősül: Csillagfény mazsorett csoport

A 30 éves kiskőrösi mazsorett Jubileumi
műsorban közreműködnek a régi és jelenlegi

csoportok

Művészeti vezető: Gmoser György

Vezényel: Sipos Béla, karnagy

Drukker Kft, Otthonunk és Kertünk Kertészet és Virágüzlet, Kiskőrösi
Tesco, Kiskőrösi Tankerület, Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala,
Szamba-Car Kft, SZÓ-LA-M Alapfokú Művészeti Iskola

Támogatóink:

ÚJRA MIÉNK A TÉR!
A kiskőrösi mazsorett csoport Gmoser 
György művészeti vezető összefogásá-
val és Kiskőrös Város Fúvószeneka-
ra, Sipos Béla karnagy dirigálásával 
csatlakozott ahhoz az országos felhí-
váshoz, mely szerint július 5-én 17 
órakor a zenekarok és a mazsi csopor-
tok mutatkozzanak be műsorukkal 
településükön. Szenohradszky Adél 
műsorvezető tolmácsolásában meg-
tudhattuk, hogy országszerte mintegy 
100 fúvószenekar és több mint 60 
mazsorett csoport lépett fel ezen a na-
pon egyszerre. Kiskőrösön is megtelt 
a főtér nézőkkel, hogy gyönyörködje-
nek a fúvószenekar, valamint a Csil-

lagfény, a Napfény és a Gyöngyszem 
mazsorett csoportok előadásában. 
A műsorban trióban táncolt Kelemen 
Annamarie, Gubacsi Zsófia és Dulai 
Petra. A fináléban mindhárom cso-
port együtt forgatta a botot.
Gmoser György köszönetet mondott 
a fúvószenekar tagjainak, a lányok-
nak, Gubacsi Zsófiának és Kelemen 
Annamarienak a koreográfiáért, 
Szenohradszki Adélnak, valamint a 
nézőknek, akiket augusztus 29-ére is 
invitált a főtérre, amikor a Csillagfény 
mazsorett csoport minősül majd.
Köszönjük a fellépőknek a lélekemelő 
programot! 

Szent Imre feltételezett utolsó földi 
útját járjuk végig 2020. 09. 12-én.
A 33 km-es zarándok utat
hagyományteremtő szándékkal
indítottuk el 2012-ben.   

Zarándoklatunkat felajánljuk fiataljainkért, valamint a magyarság összefogásáért, 
tisztulásáért, felemelkedéséért, értékeinek felismeréséért és hitben való megerősödéséért. 

Gyülekezés 4:45-kor Soltvadkert-Selymesen a Selymes utca végén (53-as számú úton 
Soltvadkert felől érkezve, a vasutat elhagyva az első köves utca jobbra). A korai időpont 
miatt ajánlott lámpát hozni. Soltszentimrére a Csonka-toronyhoz várhatóan 16:30 óra 
körül érkezünk. A Szent Imre halálának időpontját mutató fényjelenség megtekintése után 
megemlékezéssel, majd szentmisével zárul a zarándoklat. 

Lehetőséget fogunk teremteni azok visszautaztatására, akik Selymesen hagyják a járművü-
ket. A gépkocsik őrzéséről gondoskodunk. Ezen igényüket jelezzék, az alábbi elérhetőségek 
egyikén, a busz szervezése miatt. A zarándoklathoz menet közben is lehet csatlakozni. 
Erről részletek a http://szentimrezarandoklat.hu honlapon találhatók. Valamint kísérő 
fogatokat, járműveket szervezünk, ha valaki nem bírná végig a gyaloglást.

Jelentkezés:
Villámlevél: info@szentimrezarandoklat.hu
Telefon: +36 20 346 5553
További információ: http://szentimrezarandoklat.hu

Szent Imre
zarándoklatot hirdetünk

Kiskőrösön több parcellában
45 hektár földterület eladó.

Szőlő, spárga, gyümölcsös, erdő 
telepítésére, egyéb kertészeti 

kultúrákra alkalmas.

Érdeklődni: 06/20-403-9606

Volkswagen Jetta 1.6 benzines, 
2005-ös, szalon állapotú eladó. 
Szürke metál, vonóhorgos, nem 

dohányzó, garantált km, vezetett 
szervizkönyv, leinformálható. 

Kérésre fényképet küldök. 
Tel.: 06-70/604-1446

Iá.: 1.670.000,- Ft.

„Hirtelen elmentél egy perc alatt,
  nekünk csak a fájdalom és emlék maradt.
  Kicsordul a könnyünk sírodnál állva,
  mélységes a fájdalom, hogy elmentél tőlünk,
  búcsúszó, mit el nem mondtál elmaradt,
  de tudod, te örökké velünk vagy!”

Szerető férjem és édesapánk elhunytának 2. évfordulóján
soha el nem múló szeretettel emlékezünk.

Nyugodj békében!

ANDRISKA ISTVÁN 
1933-2018

Édesanyánkra 
BAJUSZNÁCS ISTVÁNNÉ

született
OROSZI ANNA 

halálának 20. évfordulóján, soha el nem múló
szeretettel emlékezünk

Szerető családja

„Lelked remélem békére talált,
 S Te már a mennyből vigyázol majd Ránk!
 Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk,
 Rád örökkön-örökké emlékezünk!”

Hálás szívvel köszönjük mindenkinek,
akik szeretett férjem
Barkóczi János 

végső nyughelyén a szeretet virágait elhelyezték
és őt utolsó útján elkísérték. 

Köszönettel a gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 

LITAUSZKI LAJOS JÁNOS 
búcsúztatóján részt vettek, elhelyezték
a kegyelet és megemlékezés virágait. 

Külön köszönöm: Losoncziné Romfa Erika, Kecskeméti Pál 
evangélikus igazgatólelkész, a Családsegítő Szolgálat, Ba Lászlóné 
virágkötő, Fazakas László, valamint a volt osztálytársak segítségét! 

Isten áldása kísérje Őket! 
Kúti Jánosné

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBOR
Két héten keresztül nyári napközis 
tábort szerveztek a Kiskőrösi Szent 
József Római Katolikus Templom 
plébániáján. Az első héten hittanos 
tábort szerveztek a hitoktatók, míg 
a második héten interaktív, kézmű-
ves foglalkozásokon, sorversenyes 
feladatokban ügyeskedhettek a gyer-
mekek.  Mindkét héten közel 35 ál-
talános iskolás gyermek vett részt az 
egyházközség táborában.
A hittan tábor tematikája az „öröm” 
köré épült és annak a megéléséről, 
különböző formáiról szólt. Történe-
teken keresztül beszélgettek és fela-
datokat oldottak meg a gyermekek. 
A hét folyamán az „Isten öröme”, a 
„hitünk öröme”, a „mozgás öröme” 
és az „ünnep öröme” volt a téma, il-
letve minden nap jutott idő a szabad 
játékra, kötetlen beszélgetésre.
A kézműves táborra Seffer Attila es-
peres atya plébános kérésére segítők 
érkeztek a táborba és ők tartottak 
foglalkozásokat. Péczkáné Hegedűs 
Mária és segítői igazi kreatív délelőt-
töt szerveztek. Endrődiné Sámel 
Zsuzsanna, az akasztói Alkotóház-

ból agyagozást hozott a gyermekek-
nek, és Szentgyörgyi Ibolyával is 
kiélhették kreatív képességüket a 
résztvevők. Egy délelőtt ellátogattak 
az Úttörténeti Múzeumba, ahol játé-
kos feladatokkal várták őket a mú-
zeum munkatársai. A tábor utolsó 
napján, pedig sorversenyben próbál-
hatták ki ügyességüket.
Seffer Attila atya jóvoltából min-
den nap kaptak a gyerekek egy kis 
ajándékot, a szülők pedig szintén tá-
mogatták a tábort gyümölcsökkel és 
más felajánlásokkal. A visszajelzések 
alapján felejthetetlen élmény volt a 
tábor a résztvevők számára, minden-
ki nagyon jól érezte magát.

MÉG NEM DÖNTÖTTE EL
HOVÁ MENJEN NYARALNI?

Szívesen pihenne és kirándulna a Dunakanyarban családjával,
vagy baráti társaságával? Pihenjen csodálatos környezetben,

kedvező áron a kisoroszi táborban! 

Idén nincs gyermektáboroztatás, ezért a szezonban üres a tábor!
Részvételi díj: 2.500- Ft/fő/éj, mely tartalmazza az ágyneműt.

A táborban 5 diák faház van, faházanként 6 főnek, illetve 2 tanári 
faház, faházanként 3 fő részére. Két fürdőszoba van,
diákoknak (30 fő), illetve a tanároknak (6 fő) részére.

Bográcsozási és főzési lehetőséggel!

További információ és jelentkezés:
Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal: Fejesné Sipiczki Hajnalka

06-78/513-120/204-es mellék
János Vitéz Látogatóközpont: Tóth Anett 06-20/230-4442



18 19

2020. augusztus2020. augusztus

Kiskőrösi hírek

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

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

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

Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

Hirdetésfelvétel:
· Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Kiskőrös Petőfi tér 4/b.  |  06-78/311-955
nyitva tartás: hétfő: 12.00-18.00, 
kedd, vasárnap: zárva,
szerda: 8.00-18.00,
csütörtök, péntek: 10.00-18.00, 
szombat: 8.00-12.00.  
· 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!

DÍCSÉRETRE MÉLTÓ

HATALMAS VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS AZ EFI TÁBORAI IRÁNT
Egy igazán tartalmas, programokban gazdag és élményekkel teli júliuson 
vagyunk túl. Sárosi Marika edzései, a Fritti Sportban és Sturm Ferenc sza-
badtéri edzései mellett, részt vehettünk a Trizoli Jótifuti Egyesület XIX. 
Bringabarátság bringatúráján és a gyerekeknek három táborhetet is bizto-
sított a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda.

Évek óta lehetőséget kínál irodánk 
arra, hogy a gyerekek teljesen ingyen 
eltölthessenek egy-egy hetet a nyár 
folyamán táborainkban. Nagyon 
nagy volt az érdeklődés. A férőhelyek 
száma rekordgyorsasággal betelt, így 
a tervezett két hét mellett egy har-
madik hetet is biztosítottunk, hogy 
több gyermeknek tudjunk tartalmas 
kikapcsolódást kínálni és a szülők szá-
mára pedig segítséget nyújtani, hogy 
gyermekük biztonságos közegben 
tölthesse a nyári szünet egy-egy hetét.
A tábor kiváló lehetőséget biztosított 
arra, hogy a gyerekek új barátságokat 
köthessenek, valamint nyitottabbak 
és közvetlenebbek legyenek ember-
társaik felé. A tábor során a rengeteg 
mozgásos, játékos feladat mellett ki-
emelt hangsúlyt kapott a gyermekek 
lelki egészségfejlesztése; az érzelmi 
intelligencia fejlesztése, egymás el-
fogadása és belső tulajdonságainak 

megismerése, valamint fontosnak tar-
tottuk a csapatmunkát, és hogy igazi 
közösségként töltsék el a hetet. Ter-
mészetesen a kreatív feladatok sem 
maradhattak el táborunkból, mint 
például a festés vagy a karkötőfonás, 
azonban a gyümölcsök elfogyasztását 
is nagyon izgalmas feladatok köré 
fontuk, hiszen készítettünk egészsé-
ges fagyit, gyümölcsszobrokat, gyü-
mölcssalátát és limonádét, amit mind 
el is fogyasztottunk.
Emellett az elsősegélynyújtás gyakor-
latát is megismerhették a gyerekek a 
mentőállomás munkatársaitól, hiszen 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy már 
egészen fiatal korban átadjuk ezeket 
az ismereteket, így a későbbiek során 
magabiztosabban és hatékonyabban 
tudnak segíteni másoknak vészhely-
zet esetén.
Szeretnénk köszönetet mondani Bús 
Eszternek, hogy az idei évben is kész-

ségesen vállalta a tábor vezetését. Az 
izgalmas és tartalmas foglalkozáso-
kért Mezőfi-Horváth Antóniának 
és a Kiskőrösi Mentőállomás mun-
katársainak. A Kiskőrösi Óvodák 
vezetőségének, hogy kitűnő helyszínt 
biztosítottak számunkra a Mohácsi 
Utcai Tagóvodában és természetesen 
Klajkóné Apró Eszternek a rengeteg 
segítségért és gondoskodásért, vala-
mint Kolonusz Virágnak az önkén-
tes munkáért.
Bízunk benne, hogy minden gyer-
mek nagyszerűen érezte magát tá-
borainkban, felejthetetlen és boldog 
élményekkel gazdagodhattak. 
Augusztus és szeptember folyamán 
a Kiskőrösi Járás több településén 
is városi, illetve falunapok kereté-
ben partnereinkkel egészségnapokat 
szervezünk. Emellett előadásainkon 
is hamarosan részt vehetnek; Török 
Zsuzsa és Mezőfi-Horváth Antó-
nia klinikai szakpszichológusok a 
lelki egészség megőrzésére és az ér-
zelmi intelligencia fejlesztésére fó-
kuszálnak, Szlávik-Kupán Emese 
dietetikus pedig segítséget nyújt az 
életmódváltásban, valamint a táplál-

kozásunkkal összefüggésbe hozható 
betegségek megelőzésében. Emellett 
különböző sportrendezvényekkel, 
heti rendszerességű mozgásórákkal és 
csiri-biri tornával várjuk a járás lako-
sait ősztől.
Kövessék eseményeinket a megújult 
Facebook oldalunkon, weboldalun-
kon, a kihelyezett plakátokon, vala-
mint bátran keressenek bennünket 
személyesen az irodában vagy telefo-
non.

Jaszanovics Dóra
EFI irodavezető

ÚJ IDŐPONTBAN A „NEJEM A NETEN” ELŐADÁS
A Petőfi Sándor Művelődési Köz-
pontban a koronavírus-járvány 
következtében elmaradt „Nejem a 
neten” című színházi előadás új idő-
pontja október 21. (szerda) 19 óra. 
Az előadás színészei között Cseke 
Katinka, Nyertes Zsuzsa, Harsányi 

Gábor és Czakó Ádám. A korábban 
megváltott helyre szóló jegyek az új 
időpontra érvényesek, nem szüksé-
ges azok megújítása.
Amennyiben nem felel meg az új 
időpont, a jegytulajdonosok az aláb-
bi lehetőségek közül választhatnak:

– szabad felhasználású jegyre váltják 
az említett előadás jegyeit, melyet az 
évad egy soron következő előadásán 
használhatnak fel, 
– az előadásra szóló papírjegy le-
adását követően visszaigényelhetik 
annak árát. 
A 2020-as év őszi színházi előadásai-
nak szervezése is elkezdődött. 
A gyermekek számára is készülnek 
színházi előadásokkal. 
Ehhez kapcsolódik az augusztus 30-i 
nyárzáró családi rendezvény, ame-
lyen a Nemzeti Táncszínház jóvol-
tából a „Köszönjük Magyarország” 
pályázat támogatásával a VSG Tánc-
színház a Szépség és a Szörnyeteg 
mesejátékot mutatják be. 

JAJ, ÚGY ÉLVEZEM 
ÉN A STRANDOT…

Kiskőrös szerencsés, hiszen rendelke-
zik 1000 méter mélyről feltörő, 54 °C-
os, kiváló termálvízzel, mely összetéte-
lét tekintve nagy sókoncentrációjú, 
nátrium-kloridos, hidrogén-karboná-
tos, jódos-brómos víz, és flór tartalma 
is jelentős. Nemzetközi összehasonlí-
tásban is kiemelkedő vegyi összetéte-
lének köszönhetően ez a gyógyvíz ki-
válóan alkalmas reumás, mozgásszervi, 
degeneratív és nőgyógyászati megbete-
gedések eredményes gyógyítására.
A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdőben 2 
iker termálvizes medence, szabadtéri 
úszómedence, gyermekmedence, rossz 
idő esetére beltéri fedett úszómedence, 
tanmedence, szauna, gőz-és infrakabin 
várja a vendégeket. A fürdővel szerves 
egységet képező kemping parkos kör-
nyezetében, egyszerre 50 lakókocsi ké-
nyelmes elhelyezését biztosítják.  
A fürdő egyik új szolgáltatása a svéd-
masszázs, mely regenerál, frissít, oldja a 
stresszt, segít elűzni a krónikus fáradt-
ságot, fokozza a vérkeringést, javítja a 
bőr-és nyirokrendszer állapotát. 
Mojito Lemon koktélokat is fogyaszt-
hatunk a fürdő területén.  Ezek a kok-
télok a fürdő koktélpultjában készül-
nek. 
A strandon a büfék - Hercegi Finom-
ságok, Torgyik Mihály büféje – vál-
tozatos étel és italkínálattal várják a 
vendégeket. Kapható a nyár kihagyha-
tatlan édessége, a csavaros fagyi is. 
A fürdőben úszótáborokkal, úszótan-
folyamokkal is várták, várják a gyere-
keket!
Augusztus 20-án a Fitt-Família Csalá-
di Mozgásprogram kínál mozgáslehe-
tőséget.
Kiskőrösi Rónaszéki fürdő folyama-
tosan bővülő szolgáltatásokkal várja 
minden kedves gyógyulni, strandolni, 
kikapcsolódni vágyó vendégét a hét 
minden napján reggel 08:00-tól este 
20:00-ig.
Dévai Anett masszőr hétfő, péntek, 
szombat és vasárnap várja vendégeit 
délelőtt 10 órától 20 óráig.
Bejelentkezés: +36-20/403-2080

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
6200 Kiskőrös, Erdőtelki út 17.
Telefon: +36-78/311-524
e-mail: ronaszekifurdo@gmail.com

RÓNASZÉKI FÜRDŐ STRANDFOCI KUPA ELŐSZÖR

KAKUSZI ÁDÁM JÓL TELJESÍT 
AZ ALPOK ADRIA BAJNOKSÁGON

Az Alpok Adria Bajnokság szezon-
nyitóján a H-Moto Team ifjú ver-
senyzője, a kiskőrösi Kakuszi Ádám 
jól teljesített, hiszen a mezőny végé-
ről indulva, a rendkívül értékes 5. 
helyen zárta a versenyt július végén.
SportMenü: „Az SSP 300-as kategó-
riában induló fiatal pilóta titokban 
abban reménykedett, hogy a hétvégi 
futamokon bekerül a legjobb tíz közé. 
Sajnos az időmérő nem úgy sikerült, 
ahogy azt tervezték: a versenybírók 
hátrébb sorolták a rajtrácson, így az 
utolsó pozícióból várhatta a piros 
lámpák kialvását. A futamon aztán 
megmutatta, mire képes, és egészen 
az 5. helyig jött fel, remek előzése-

ket bemutatva. A második futamon 
viszont elpártolt tőle a szerencse, és 
újabb ígéretes rajtot követően az 5. 
helyen haladt, amikor három körrel 
a leintés előtt megállt alatta a Kawa-
saki, így fel kellett adnia a versenyt.
– Már nagyon vártam ezt a pillana-
tot, hiszen az év elejétől kezdve erre 
a sorozatra készültem, és végre hazai 
pályán kezdhetem meg az Alpok Ad-
ria Bajnokságot. Összességében elé-
gedetten zártam a hétvégét, hiszen a 
szabadedzéseken sikerült folyamato-
san gyorsulnom, és hoztam azokat a 
köridőket, amiket a két héttel ezelőt-
ti teszten is.” – fogalmazott Kakuszi 
Ádám.”

Minden nyáron rúgják a labdát a 
strand homokos pályáján az elszánt 
labdaimádók. Az idei szezonban 
hagyományteremtő céllal megren-
dezték 3 csapat részvételével kör-
mérkőzéses formában az I. Róna-
széki Fürdő Strandfoci Kupát július 
közepén.
A strandfoci szabályait betartva 2 x 
15 perces játékidővel játszották le a 

csapatok a meccseket. Bár a hőség 
eléggé próbára tette a játékosokat, 
kitettek magukért, hiszen a háló-
őröknek összességében 27 gólt rúg-
tak. A kiváló játéknak köszönhetően 
a végén a gólkülönbségek döntötték 
el a helyezéseket.
Az eredményhirdetésen Harango-
zó Péter, a Kőrösszolg Nonprofit 
Kft. Sport- és Rendezvényszervező 

Részleg vezetője, valamint Simon 
Gábor, a fürdő vezetője akasztotta a 
játékosok nyakába a jól megérdemelt 
érmeket, valamint a kupagyőztes 
Néró SC részére a serleget. 

A kupa végeredménye:
1. Néró SC 3 p. 14-6
2. Pénzügyőr 3 p. 7-7
3. Korona 3 p. 6-14
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KALANDOS, VIDÁM SPORTTÁBOR SOK FÜRDÉSSEL, KERÉKPÁROZÁSSAL
Mintegy 30 gyermek részvételével 
rendeztek július 20-24 között az Ül-
tess Fát Mozgalom Egyesület segítsé-
gével a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájának pedagógusai – Dózsa 

Tamás, Néző Vivien, Néző Kitti 
– sporttábort. A napi programokban 
sok mozgás szerepelt és a gyerme-
kek gyalog, vagy kerékpárral mentek 
mindenhova. Reggelente az evangéli-

kus imaházban találkoztak, melynek 
udvarán sok ügyességi feladat várt 
az általános iskolás-korú gyermekre. 
A Szabadidő Parkban is mozogtak, 
de voltak a Vadkerti-tónál is fürde-

ni, valamint az ottani kalandparkban 
is próbára tették rátermettségüket. 
A nagy melegben a kiskőrösi 
strand medencéiben is több alka-
lommal megmártóztak. Különös, 
élménygazdag programban is volt ré-
szük, amikor egy hatalmas felhőszaka-
dással kísérve kétkerekűztek ki Erdő-
telekre, a Benyik család nemrégiben 
elkészült tanyájára, ahol lovaglásra és 
állatsimogatásra is sor kerülhetett.
A zárónap a kiskőrösi Egészségfejlesz-
tési Iroda támogatásával valósult meg, 
melynek részeként a tábor résztvevői 
az Ültess Fát Mozgalom elnökétől, 
Filus Tibortól egy-egy neonszínű pó-
lót vettek át, amelyet jól használhat-
nak majd kerékpározáshoz vagy egyéb 
sportolásra. A gyermekek élményekkel 
gazdagodva és 50 kilométerrel a kerék-
párjukban hagyták maguk mögött a 
sporttáborban eltöltött napokat. 

LECHNER PÉTER ORSZÁGOS BAJNOK 
NAGYTÁVOLSÁGÚ LÖVÉSZETBEN

A Precíziós Puska Nagytávolságú 
Országos Bajnokságot az Ötfegyver 
Kupa Sportlövész Egyesület szerve-
zésében a hántai Shooting Farmon 
bonyolították le. Remekül sikerült 
a rendezvény, mivel az idei évben 
rekordot döntött a  nevezők száma. 
Kiváló lövők mérték össze tudásu-
kat, nagykaliberű puskáikkal. 
Az indulók 100, 200, 300, 400, 500 
méter lőtávon bizonyíthatták, hogy 
mire képesek. 
A kiskőrösi JP Team Sportlövész 
Egyesületet Lechner Péter  klubel-
nök képviselte. Mindenki nagyon 
készül egy ilyen megmérettetésre, de 
sajnos térségünkben nincs tökélete-
sen megfelelő lőtér a gyakorláshoz. 
Ennek köszönhetően Péternek fel-
készülés nélkül kellett nekivágnia a 
versenynek, ami az elért eredmény 
értékét még jobban növeli. 

Városunk sportlövője, tudásáról szá-
mot adva az Open kategóriában 1. 
helyezett lett, ezzel megszerezte az 
országos bajnoki címet – adott tájé-
koztatást az egyesületi sikerről Mag-
lódi Attila lőtérvezető. 

TEHETSZERTE.HU

FITT-FAMILIA

Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő
Kiskőrös, Erdőtelki út 17.
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A lakosság fizikai aktivitásának növelése
a szabadidősport révén a Dél-alföldi régióban

Európai Szociális

Alap

Testébresztő torna | Kondicionáló edzés egyszerűen, 

hatékonyan | Szabadidősport bemutatók | Életmódtanácsadás | 

Egészségügyi szemléltető eszközök | Eszköz nélküli 

kondicionáló edzés | Elsősegélynyújtási és újraélesztési 

ismeretek | Frizbi, strandröplabda, tollas, aquafloat gyakorlatok, 

vízitorna, vibrációs tréning | Vércukorszint, testzsír, 

koleszterinszint és testösszetétel mérés | 

Felfújható játékok |

A programok ingyenesek.

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


