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BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN A LEHOCZKI CSALÁD

A karácsony ünnepe két éve igazán teljes Edinának és Zsoltnak, hiszen 
2018. április 6-án születtek meg ikreik: Lóránt és Lázár. Hogy miért pont 
őket választottam karácsonyi írásomhoz? Mert történetük nem mindenna-
pi, ugyanis a fiúk a várandósság 30. hetében jöttek a világra, így november 
17-én, a koraszülöttek világnapján is köszönthettük őket. A két pici hős 
közül Lázár volt a nagyobb, ő 1550 grammal, Lóránt a kisebb, ő 970 gram-
mal született. Sok aggódással teli hét után nyugodtak csak meg a szülők, 
ma már fejlődésben mindkét fiú utolérte a korosztályukba tartozó gyer-
mekeket, s bár bizonyára még sokáig kell fejlesztő foglalkozásra járniuk, 
szerencsére egészségesek és igazán boldog családot alkotnak így négyen.

Pivarcsi Edina: Mindig is fiatalon 
szerettem volna anyuka lenni, az 
egyetem elvégzése után nemsokára 
megérlelődött bennem a gondolat a 
gyermekvállalásra. De nem teljesült 
azonnal az álmom. A párommal or-
voshoz fordultunk, vizsgálatok töm-
kelege következett, majd a harmadik 
beültetés után boldogan hallottuk 
orvosunktól, hogy három kis magza-
tunk megfogant. Szuper! Titkos vá-
gyam volt, hogy ikres anyuka legyek! 
Határtalan örömünk azonban csak a 
nyolcadik hétig tartott, ugyanis akkor 
elvesztettük az egyik gyermekünket. 
Ezt követően a békés, nyugodt napo-
kat az aggódás váltotta fel a boldog-
ságérzés mellett. A 20. héten azon-
ban kezdtem megnyugodni és a 28. 
héten már úgy éreztem semmi gond 
nem lesz. Sajnos nem így volt. Egyik 
pillanatról a másikra felszökött a vér-
nyomásom, s annak ellenére, hogy én 
jól éreztem magam, kedves védőnőm 
unszolására hívtam az orvosomat, aki 
berendelt kivizsgálásra. A kórházban 
aztán felgyorsultak az események, s 
mivel egész éjszaka nstn-en (magzati 
szívhangot mérő műszer) voltam, ér-
zékelte a műszer, hogy Lóci babánk 
szívhangja háromszor nem volt hall-
ható. Ekkor orvosom a sürgősségi csá-
szármetszés mellett döntött. A szülést 
követően mérhetetlen boldogságot 
éreztem, hiszen mindkét baba élt, egy 
pillanatra meg is mutatták őket ne-
kem. A műtét után kint várt a férjem, 
édesanyám és két barátnőm. Mond-
ták, hogy a picurkák csodaszépek és, 
hogy gratulálunk, szeretünk Anyuka! 
Anyuka lettem! Igaz, nem így képzel-

tem el, hogy megtörténik a csoda, de 
elfogadtam, hogy ezt az utat kaptam 
onnan fentről és bíztam abban, hogy 
minden rendben lesz. Két hónapot 
töltöttünk az újszülött intenzív osz-
tályon, mivel Lóci babánk tüdő-
gyulladást kapott, de közben három 
szuper anyukával ismerkedtem meg 
és lettünk barátok, akik szintén kora-
szülött csecsemőknek adtak életet és 

ugyanazokkal a félelemmel 
teli gondokkal, érzésekkel 
küszködtünk. Hogy azóta 
hogyan telt az idő? Nyolc 
hónapon keresztül anyatejes 
táplálást kaptak a kicsik, ami minden 
bizonnyal hozzásegítette őket a sikeres 
fejlődéshez. Hálás vagyok mindenki-
nek, aki itthon és a kórházban segített 
nekünk és erősítette hitünket. Az első 

nyolc hónapban „Dévény” és koraszü-
lött kórházi tornára vittem őket, most 
pedig korai fejlesztésre járunk.
Sokszor gondolok hálatelt szívvel a 
mögöttünk lévő időszakra, miközben 
nézem a fiúkat, ahogy alszanak. Meg-
tanultam, hogy csodák igenis vannak! 
Azt üzenem a koraszülött osztályokon 
aggódó édesanyáknak, hogy hinni, 
valamint bízni kell, és minden jóra 
fordul!
A világ most egy kicsit zűrzavaros, de 
a mi családunk mégis boldogan várja 
a karácsonyt és áldott ünnepet kívá-
nunk mindenkinek!      

Boda Zsuzsa

ELKÉSZÜLT A BETLEHEMI HÁZIKÓ ÉS AZ ADVENTI KOSZORÚ
A Kőrös-Körül Nők Egyesület és a 
Kiskőrös Városért Alapítvány tagjai, 
valamint a Kunság-Média Kft. része-
ként működő Petőfi Sándor Műve-
lődési Központ kollektívájának kö-
szönhetően advent első vasárnapjára 
elkészült városunk adventi koszorúja 
a „Csigás” kútnál, és Petőfi szülőháza 
előtt a betlehemi házikó is. Karácsony 
ünnepnapján Jézus születéséről emlé-
kezik meg a keresztény világ. Jézus, 
aki a galileai Betlehemben látta meg 
a napvilágot, abban a város határában 
fekvő sziklaüregben, amelyet istálló-
ként használtak a környékbeli pászto-
rok. Erre az örömteli eseményre emlé-
kezve készül el városunkban is minden 
évben a főtéri betlehemi jelenet. 
Az adventi koszorú örökzöld ágakból 
font, négy gyertyával díszített koszo-
rú. Az adventi várakozás gyertyái az 
adventi időszak négy hetét jelképezik. 
Idén különösen szükségünk van a 
növekvő fényre, amellyel a Hit, a Re-
mény, az Öröm és a Szeretet gyertyái-
nak fénye melegíti meg szívünket.

Boda Zsuzsa

ÁLDOTT, BÉKÉS 
ÜNNEPEKET 

KÍVÁNOK!

„A karácsony megtart, marasztal, 
a karácsony dobozba zárja az időt. 
A karácsony mindenkit megtanít 
arra, hogy a szerettei körében öröm 
a Jóisten ablakait nézegetni, mert a 
lényeg nem a történés, hanem maga 
a lét” – olvastam egyszer. Ebben az 
esztendőben megtapasztalhattuk a 
szeretteinkre figyelés, a lét lényegé-
nek fontosságát. Mióta polgármester 
vagyok, először lassult le számomra 
is a decemberi adventi készülődés 
időszaka, hiszen elmaradtak a már 
megszokott rendezvényeink, nem 
vehettünk részt az adventi tér forga-
tagában, nem énekelhettünk együtt 
a közös gyertyagyújtásokon, a város 
fenyőfájának fényeit is az óvodás, 
kisiskolás gyermekek hangos, öröm-
teli ujjongása nélkül gyújtottuk meg.
Nagy felelősség nehezedett a vál-
lamra márciustól néhány hónapon 
át, hiszen a képviselő-testület nél-
kül kellett döntenem városlakóink 
számára fontos kérdésekben. Igaz, a 
háttérből sok segítséget, jótanácsot 
kaptam tőlük, de a felelősség en-
gem terhelt. Pár hónapig tudtunk 
csak fellélegezni, újra életbe lépett a 
rendkívüli jogrend, amely még most 
is tart.
De nem panaszkodom, hiszen tu-
dom, hogy önöknek sem könnyű.
Köszönöm a családoknak, hogy fél-
tőn óvják egymást és betartják az 
orvosok által javasolt tanácsokat, va-
lamint a kormány és a városvezetés 
rendeleteit.

Köszönetet mondok mindazoknak, 
akik az elmúlt hónapokban a frontvo-
nalban harcoltak értünk, akik végső 
energiájukkal is azon voltak, hogy a 
kiskőrösi lakosokat óvják-védjék, el-
lássák, azoknak, akik adományaikkal 
segítő kezet nyújtottak, támogattak. 
Nem lesz könnyű szeretteink nélkül 
gyönyörködni az otthoni karácsony-
fa fényében, de mint miniszterelnö-
künk is mondta: „Karácsony jövőre 
is lesz, most az a fontos, hogy mi is 
legyünk!”
Nézzék a Kiskőrös televízió léleképítő 
adásait, töltekezzenek lelki vezetőink 
bíztató szavaiból, esténként sétálja-
nak egyet a városban és gyönyörköd-
jenek a városközpont karácsonyváró 
fényeiben, imádkozzanak mindazo-
kért, akik a kórházi ágyakban vívják 
egyéni harcukat és mondjanak el egy 
imát mindazok lelki üdvéért, akik 
már nem lehetnek közöttünk.
Sokan igyekeznek valami szépséget 
csempészni az adventi időszakba, 
az Önök boldogítására. A Szilvesz-
ter Társulat „adventi ablaknyitogató 
zarándoklatot” szervezett, az okta-
tási intézményeink pedagógusai a 
gyermekeknek készítettek ötletes 
meglepetéseket, városunk fényár-
ja páratlan, az adventi koszorú és a 
betlehemi jászol is elkészült, a műve-
lődési központ pedig ablakkiállítást 
rendezett be. Mind-mind megannyi 
csoda. Köszönet érte.   
Hiszem, hogy már nem tart sokáig, 
hiszem, hogy az újesztendő boldog-
ságot, örömet hoz mindannyiunk 
számára. Vigyázzanak magukra, vi-
gyázzunk egymásra!
Áldott, békés karácsonyt, boldogabb 
újesztendőt kívánok mindenkinek!

Domonyi László
polgármester

Lapzártánkig fellobbant az 
első és a második gyer-
tya lángja is városunk 
főtéri adventi koszorú-
ján. Mivel a jelenlegi 
járványhelyzet nem 
teszi lehetővé, hogy az 
önkormányzat rendez-
vényeket szervezzen, más 
megoldást kerestek a vá-
rosvezetők annak érdekében, 
hogy idén se maradjon el a 
karácsonyvárás szép szim-
bóluma településünkön. 
Advent első vasárnap-
ján Pénzes Péter refor-
mátus lelkipásztor (fel-
ső ovális kép) osztotta 
meg a Kiskőrös televí-
zióban léleképítő mon-
datait, Gmoser András 
önkormányzati képviselő 
pedig a főtéri adventi koszorún 
gyújtotta meg a Hit gyertyájának 
lángját. A Kiskőrös Városért 
Alapítvány elnöke, dr. Ba 
Mariann (bal kis kép) is 
elmondta adventi gon-
dolatait.
A második vasárnap 
a személyes találkozás 
varázsa nélkül Győri 
Gábor baptista lelkész 
(középső ovális fotó) 
valamint Csóka Efraim 

pünkösdi lelkész segített 
ráhangolódnunk a vára-

kozás időszakára, a Re-
mény gyertyáját pedig 
Ungvári Ferenc ön-
kormányzati képviselő 
meggyújtotta a főtéri 

koszorún. Koczkásné 
Dulai Ildikó, a Protokon 

Kft. ügyvezető-igazgatója 
otthonából mondta el nekünk 
szívmelengető üzenetét (fotó: 

Weigand-Kiss Bettina).
Advent harmadik va-
sárnapján Seffer Attila 
római katolikus espe-
res atya hirdet igét, 
az Öröm gyertyáját a 
főtéren Pethő Attila 

képviselő gyújtja meg, 
Kothencz Lajos pedig 

bensőséges gondolatait 
mondja el. A negyedik adventi 

vasárnap Kecskeméti Pál evangéli-
kus igazgató lelkésztől kapunk 

majd adventi útravalót, 
dr. Dulai Ilona háziorvos 

segít, hogy még jobban 
átérezzük advent fon-
tosságát, a főtéri koszo-
rún pedig Domonyi 
László polgármester 
gyújtja meg a Szeretet 

gyertyájának lángját. 
Boda Zsuzsa   

A HIT, A REMÉNY, AZ ÖRÖM ÉS A 
SZERETET GYERTYÁI MELEGÍTSENEK!
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11 MILLIÓS FEJLESZTÉS A VÁROS 
SZENNYVÍZELVEZETŐ RENDSZERÉBEN
11 millió forint értékű üzembiztonságot növelő, energia-megtakarítást elő-
segítő fejlesztést tudnak megvalósítani a város szennyvízelvezető rend-
szerében egy sikeres pályázatnak köszönhetően. A négy rendszerszivaty-
tyú, valamint a fúvóberendezés november 26-án érkezett meg a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. által üzemeltetett kiskőrösi szennyvíztelepre. 
A pályázó a kft volt az önkormányzat megbízásából. Az Innovációs Tech-
nológiai Minisztérium által energiahatékonyság-növelő, illetve az elavult 
rendszerek kiváltására kiírt pályázat a víziközmű beruházás felét fedezte, 
a többit az önkormányzat önerőből biztosította. Az átadásnál jelen volt 
(a csoportképen balról jobbra) Endrődi András, a szennyvíztelep vezető-
je, Takó Gábor, a pályázat műszaki előkészítését koordináló, a Kiskunsági 
Víziközmű-Szolgáltató Kft. szennyvízágazati főmérnöke, Domonyi László 
polgármester, valamint Mátyus Zoltán, a kft igazgató-ügyvezetője.

Takó Gábor: 11 átemelő van Kiskő-
rösön, ebből 2 átemelőnél cserélik ki 
a szivattyúkat. Az új szivattyúból két 
darab a fürdő melletti átemelőhöz lesz 
beépítve az Erdőtelki úton, a másik 
két szivattyút a Petőfi út külső szaka-
szán, a laktanyánál építik be. A pályá-
zat lehetőséget biztosított egy nagytel-
jesítményű kompresszor beszerzésére 
is, a jelenlegi három fúvóberendezés 
közül az új kiváltja az egyiket. A be-
üzemelés azonnal megkezdődik. Re-
ménykedünk abban, hogy lesz pályá-
zati lehetőség a következő pályázati 
ciklusban is, így mindenképpen foly-
tatni szeretnénk a felújítást Kiskőrös 
város partneri közreműködésével.  
Domonyi László: Ez egy régi projek-
tünk volt. A Kiskunsági Víziközmű-
Szolgáltató Kft. azoknak az önkor-
mányzatoknak a nevében pályázott, 
akik vállalták az 50 százalékos önerőt. 

Kiskőrös városvezetése csatlakozott a 
pályázathoz, így sikerült 50 százalékos 
állami támogatással megvalósítanunk 
a régi rendszerelemek cseréjét. Ezek 
a szivattyúk és a levegőbefúvó nagy-
mértékben hozzájárult a település 
szennyvíztelepének korszerűsítéséhez. 
A városnak a fejlesztés kétszeresen is 
fontos. Egyrészt a vízmű üzembiz-
tonsága sokat jelent városunknak, 
másrészt pedig mindemellett jelentős 
energia-megtakarítást is elérhetünk 
az új alkatrészekkel, gépekkel. Így a 
megbízható szivattyúműködés mellett 
gazdaságos üzemeltetést is elérhetünk. 
Ezért döntött úgy a képviselő-testü-
let, hogy részt veszünk a pályázatban. 
Nagy örömünkre most megérkeztek 
az eszközök. 
Mátyus Zoltán: A hasznos baktéri-
umok működéséhez levegő kell. Ezt 
a levegőt úgynevezett tányérokon 
fújjuk be az ülepítő medence aljá-
ba, így apró buborékok keletkeznek. 
A folyamathoz szükséges oxigént ilyen 
hatalmas „fúvók” nyomják be, a nap 
24 órájában. A három fúvógép közül 
az egyik már nagyon tönkrement, sok 
hibája van, olyan nagymértékű az 
áramfelhasználása, hogy már nem érte 
meg javítani, ezért vált szükségessé a 
cseréje. A pályázati támogatással vásá-
rolt fúvógép legalább újabb húsz évre 
megoldja a medence levegőztetését.

Boda Zsuzsa 

GYORSTESZTEKET ADOMÁNYOZTAK
A kiskőrösi Kunság-Szesz Zrt. tu-
lajdonosai nevében adott át Nagy 
László vezérigazgató adományt 
november 27-én délelőtt Domonyi 
László polgármesternek, valamint 
dr. Turán Csaba jegyzőnek. Az ado-
mányt elsősorban az önkormányzat 
fenntartásában működő idősek ott-
hona dolgozóinak szánták. Egyrészt 
240 darab, a koronavírus fertőzést 
kimutató Covid 19 antigén gyors-
tesztet, amelyekkel ellenőrizhetik 
a dolgozók állapotát, azokon a heti 
gyakorisággal végzett teszteléseken 
kívül, amelyeket az állam biztosít, 
valamint karácsonyi ajándékokat, 
amelyekkel megköszönik a szociá-
lis szféra ezen ágazatában dolgozók 
cseppet sem könnyű mindennapi te-
vékenységét. A kft tulajdonosai úgy 
gondolták, hogy a veszélyhelyzetben 

magánemberként kötelességük a tár-
sadalmi felelősségvállalás. 
Domonyi László polgármester kö-
szönetet mondott a nemes gesztu-
sért, a nagylelkű felajánlásért a cég 
tulajdonosainak. Mint mondta, 
amennyiben úgy látják, hogy szük-
ség van rá, más önkormányzati intéz-
ményben is használnak a tesztekből. 
„A kormány folyamatosan teszteli a 
dolgozókat az oktatási intézmények-
ben, valamint a szociális ágazatban. 
Tudjuk ezekről a tesztekről, hogy 
egy pillanatnyi állapotot mutatnak 
meg, de lehet, hogy 2-3 nap múlva 
újabb helyzet áll fenn, ezért újra kell 
tesztelni egy-egy dolgozót. Ezekkel a 
tesztekkel erre a feladatra készen ál-
lunk” – mondta a polgármester.

Boda Zsuzsa 

DÖNTÖTTEK A PETŐFI EMLÉKÉVRŐL 
A megyei önkormányzat által indult 
útjára a kezdeményezés, hogy Kis-
kőrös koszorús költőjének közelgő, 
születésének 200. évfordulója nagy-
ságához méltó jubileumi év lehessen. 
Az Országgyűlés döntött és elfogadta 
2022. szeptember 1-től 2023. augusz-
tus 31-ig az emlékév megtartását, s 
immáron hivatalosan is a kezdetét 
veszi az az előkészítő munka, amely 
elindítja a Talpra Magyar! program 
megvalósítását, amely így országossá 
tud terebélyesedni. 
„Az Országgyűlés támogatja és szor-
galmazza olyan megemlékezések, 
rendezvények szervezését, oktatási 

anyagok és művészeti alkotások készí-
tését, amelyek Petőfi Sándor életmű-
vével kapcsolatosak és hozzájárulnak 
a méltó emlékezéshez. Felkéri a Kor-
mányt, hogy állapítsa meg a Petőfi 
Sándor-emlékévhez kapcsolódó egyes 
feladatokat, valamint azok megvalósí-
tása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket” – olvasható a határo-
zatban.
A megyei önkormányzat létrehozza a 
Bács-Kiskun Megyei Petőfi Emlékbi-
zottságot, amely a megyei feladatokat 
készíti elő, koordinálja, ezenkívül in-
tegrálja Bács-Kiskun megye társadal-
mi, közösségi szervezeteit, többek kö-

zött Kiskőrös Város 
Önkormányzatát is. 
A bizottság tagjai azt 
szeretnék elérni, hogy 
az emlékév minden 
napjára jusson olyan 
esemény, amely a köl-
tőhöz kötődik.

ÜNNEPI KIÁLLÍTÁS LÁTHATÓ A 
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ABLAKAIBAN

„Színek és hangulatok” címmel Kő-
rösi Tamás festőművész alkotásaiból 
rendezett be „ablakkiállítást” a Petőfi 
Sándor Művelődési Központ kollek-
tívája.
Szabadi-Maglódi Kitti igazgató: 
Mivel az ajtóink zárva vannak, ezért 
úgy döntöttünk, így mutatjuk meg 

az értékeket egy rendhagyó kiállítás 
formájában intézményünk földszin-
ti ablakaiban, melyeket este meg is 
világítunk.
A tárlat vízkereszt napjáig látható.
Jöjjenek el hozzánk, tekintsék meg 
a festményeket, és hangolódjunk 
együtt a szeretet ünnepére!

EZER SZELET KALÁCSOT VITT 
A POLGÁRMESTER HALASRA

Ezer szelet fahéjas és kakaós kalácsot 
adott át dr. Szepesvári Szabolcs 
kórházigazgató főorvosnak Domo-
nyi László polgármester Kiskunha-
lason, a Mobil Járványkórház dolgo-
zói számára, november 26-án. Ezzel 
a gesztussal kívánta városunk vezető-

je megköszönni mindannyiunk ne-
vében az egészségügyi dolgozók ál-
dozatos munkáját, amit a betegekért 
végeznek. A kalácsok a T.S Gasztro 
konyhájában sültek. 

-bzs-
fotó: Weigand-Kiss Bettina

Gyönyörködjünk városunkban – lássuk meg a karácsony csodáját!

KISKŐRÖSI
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Egyre több fiatal találja meg számítását a mezőgazdaság valamelyik ága-
zatában, ki főfoglalkozásként, ki hobbiként. Szomor Balázs ez utóbbi cso-
portba tartozik. Habár a méhészet napjainkban nem számít a legjobban 
jövedelmező ágazatnak, Balázs elhivatottsággal, szeretettel foglalkozik a 
méhekkel és évről évre azon dolgozik, hogy a magyar termelői mézet minél 
többen megszeressék. Galagonyaméze, amit „Natura 2000” természetvé-
delmi területen termel, nemrégiben „Nemzeti Parki Termék” védjegyhasz-
nálati jogot kapott a szigorú kritériumoknak megfelelve a Kiskunsági Nem-
zeti Park szakmai zsűrijétől, amihez ezúton is gratulálunk!

Hivatásos pénzügyőr vagyok, 2011-
ben diplomáztam a Rendőrtiszti Fő-
iskolán, majd a NAV-nál kezdtem 
dolgozni. Amatőr szinten méhészke-
dek a munkám mellett, de 2012-ben 
elvégeztem a méhész tanfolyamot is 
– mondja. 
Feleségem méhészkedéssel foglalko-
zó rokonságában több alkalommal 
segédkeztem. Ekkor tetszett meg 
a méhészkedés. Apósom, Vincze-
Faragó László a 2000-es évekig 
visszamenően könyvbe fűzte a Mé-
hészet szaklap összes számát, amit 
elkértem, valamint párhuzamosan 
több szakkönyvet is olvastam. Ittam 
minden szavát ezeknek a könyvek-
nek. A „fejben méhészkedés” itt kez-
dődött el. 

 � Mindez elég volt, hogy méhész 
legyél?
Területem, raktáram, eszközeim sem 
voltak. Eszközpark hiányában apó-
somnál történtek az első pörgetések, 
műhelymunkák, kaptárgyártás. Fele-
ségemmel 2014-ben vásároltunk egy 
kis parasztházat, amit felújítottunk, 
a melléképületet alakítottam ki pör-
gető- és raktárhelyiségnek. Ősi, kézi 
pörgetőgéppel, kezdetleges állapo-
tokkal, de annál nagyobb odaadással 
végeztem minden munkát. Közben 
folyamatosan olvastam és ástam bele 
magam e szép szakma rejtelmeibe.

 � Mindent saját erőből teremtet-
tél meg? 
A méhészetből származó kezdeti cse-
kély bevételt teljes mértékben visz-
szaforgattam, és a bővülő állomány 
eszköz- és kaptárszükségleteire köl-
töttem. Nagy segítség volt, hogy az 
Országos Magyar Méhészeti Egyesü-
let (OMME) lehetőséget biztosított 

az eszközök kedvezményes megvá-
sárlására. Folyamatosan terveztem, 
lehetőségeket kutattam, méhlege-
lőket kerestem, dolgoztam a célja-
imért. Csodálatos módon mindig 
annyi bevételre sikerült szert tenni, 
hogy a folyamatfejlesztés megvaló-
sulhatott. Tapasztalom, hogy az em-
beri munka és Isten áldása érvénye-
sült és érvényesül a mai napig. Tavaly 
építettük a korábbiakhoz képest ki-
váló komfortú és kialakítású méhész 
melléképületünket.

 � Hány méhcsaládod van és gon-
dozásuk mennyi munkával jár?
Az állományom 40-60 méhcsa-
lád között mozog. Főállás mellett 
biztonsággal nem tudok, és az élet 
más fontosabb dolgai miatt nem is 
akarok többet vállalni. A méhész-
kedés számomra hobbi, kikapcsol, 
feltölt, nem utolsó sorban átmozgat 
az irodai munka után. A méheket 
egész évben költöztetni kell. A kis-
buszom rakteréhez készült rámpán 
molnárkocsival egyesével tolom fel a 
kaptárakat. Mivel folyamatosan távol 
vannak a méhek, digitális távkaptár 
mérleget használok. A kaptárban és 
a kaptár alatt lévő érzékelők adatot 
küldenek egy mobil alkalmazásra, így 
otthonról figyelemmel tudom követ-
ni a méz gyarapodását vagy éppen a 
visszaesést, hőmérsékletet, páratar-
talmat, netalántán idegenkezűséget. 
Az évek során a méhekkel eljutottam 
már többek közt a Pilisi Parkerdőbe 
és a Budai Tájvédelmi Körzetbe is. 
Az is nagyszerű, hogy ilyenkor nem 
csak a méhek vannak jó helyen, és 
termelhetünk kiváló mézeket, ha-
nem a családdal is felfedezhetjük a 
környéket, kirándulhatunk.

A márciustól augusztusig tartó ter-
melési szezonban folyamatosan a 
méhek élete, ritmusa határozza meg 
a munkákat. Van, hogy naponta, de 
van, hogy csak hetente kell kimenni 
a méhekhez. Augusztusban a telelő-
helyre költöztetem a méheket. Kis-
kőrös külterületén 2 évig teleltettem, 
de az ott tapasztalt méhek közötti 
rablásveszély miatt szüleim belterü-
leti telkén találtam meg a megfelelő 
helyet. A város ősszel és tavasszal is 
megfelelő virágpor és kielégítő nek-
tár ellátottságot biztosít. A téli nyu-
galom, szélvédettség, rágcsálómen-
tesség is adott. Arról nem is beszélve, 
hogy az otthonunk a szomszéd ut-
cában van, a közelség aranyat ér. 
Az utolsó mézelvétel után kezelem a 
méheket atka ellen, októberben te-
szem be a keretek fölé a téli takarást 
és egérrácsot a kijárókra. November-
ben kívülről szigetelem, takarom a 
kaptárakat, majd december/január 
legmelegebb napján zárókezelést 
végzek atka ellen. Terepmunkák 
ilyenkor már nincsenek, a műhely-
ben azonban mindent előkészítünk 
a következő szezonra, a mézet kiüve-
gezzük, címkézzük, adminisztrálunk 
és mérleget vonunk az évről.

 � Milyen gondokkal küzd ma egy 
méhész?
Alapvető nehézség a nagyüzemi 
mezőgazdaság térnyerése. Visszaszo-
rulnak a természetes méhlegelők, 
élőhelyek, mezővédő erdősávok, vi-

rágos árokpartok, rétek. Kertjeinkbe 
és az utcafrontokra is inkább díszfá-
kat és örökzöldeket ültetünk virág-
zó növények helyett. A problémát 
tetézi, hogy a méz lédig felvásárlási 
ára hosszú évek óta nagyon alacsony. 
Az OMME vezetés különböző in-
tézkedésekkel, támogatásokkal pró-
bálja „életben tartani” a szakmát. 
A méheket nagyban károsítja az atka 
fertőzöttség. Az atka elleni szerek 
és a mezőgazdaságban alkalmazott 
kemikáliák együttesen eredménye-
zik a méhcsaládok legyengülését. 
Az ágazatot sújtják továbbá a kül-
földről beáramló olcsó műmézek is. 
A probléma enyhítésében nagy segít-
ség lehetne, ha virágzó fák, növények 
ültetésével segítenénk a méheket, 
valamint a mézet termelőtől vásárol-
nánk a multik bizonytalan eredetű 
mézei helyett. 

 � További terveid?
Hamar felismertem, hogy a mézet 
a legkiválóbb minőségben lehet és 
szabad csak megtermelnem, hiszen 
amit csinálok az nem kevesebb, mint 
élelmiszer-előállítás. Minden mézel-
vételkor a méhcsaládoknak szüksé-
ges mézmennyiséget otthagyom a 
kaptárban, és a méheket igyekszem 
folyamatos méhlegelőn tartani, s 
ezzel tiszta fajtamézet termelni. 
A kezdetektől törekedtem a fajtaméz 
választék bővítésére. A fajtamézeken 
kívül egy újabb ötletem megvalósí-
tása is folyamatban van: „Üdvözlet 
Kiskőrösről!” feliratú ajándékméz. 
Ezt a korlátozott mennyiségben 
elérhető, a város fáiról, virágairól 
származó vegyes virágmézet kisüveg-
be zárom, a helyi önkormányzattól 
címer engedélyt kértem és kaptam, 
és olyan címkét terveztettem, ame-
lyen magyarul, angolul és németül 
is megjelenik az üdvözlő szöveg és a 
város címere. A mézet az ide látogató 
vendégeknek, helyi cégek partnerei-
nek és magányszemélyeknek kíná-
lom.

Boda Zsuzsa
(fotó: Subáné Kiss Krisztina)

EGY KISCSUPOR MÉZNYI SZIVÉLYES „ÜDVÖZLET KISKŐRÖSRŐL”

ILZSUBAN AZ EGÉSZSÉG!
Varga Péterné Ilikét, vagy, ahogy 
csak bensőséges szeretettel hívjuk, 
ILZSU nénit, pontosan másfél év-
tizede ismerem. Akkor egy invitáló 
telefonhívására kerestem meg, hogy 
bemutassam kizárólag gyógynövé-
nyekből előállított hajregeneráló sze-
rét. Ma már bővült a termékpaletta. 
A gyógynövények jótékony hatását 
felhasználva kikísérletezte étrend-
kiegészítőjét, majd öt évvel ezelőtt 
argánolajos és babassuolajos arckré-
mekkel, két esztendeje pedig egy 
szív- és érrendszeri, valamint kolesz-
terin problémákat megoldó étrend-
kiegészítő készítménnyel jelent meg. 
Mind-mind számos elismerést, arany 
fokozatú díjat kapott már. Legutóbb 
hajregeneráló gyógynövény-készít-
ményét értékelték a canadai 
Torontóban Gold Metál 
díjjal.
Varga Péterné: „Elő-
ször a nemzetközi 
kiállításokon, pi-
acon ismerték el 
készítményeimet, 
de mára szeren-
csére már itthon 
is több kiállítá-
son jelen vagyok, 
ahonnan rendszerint 
arany minősítéssel 
térhetek haza. A klinikai 
teszteken minden termékem 
megfelelt. Minden egyes tartály tar-
talmát bevizsgáltatom, így azok hi-
vatalosan is megegyeznek a Magyar 
Szerzői Joghivatalnál levédett termék-
kritériumoknak. Nem vagyok vegyész, 
nincs orvosi végzettségem, amit tu-
dok: hosszú, kitartó kutatómunkával, 
szakkönyvek elolvasásával, az alterna-
tív orvoslás figyelemmel kísérésével 
sajátítottam el. Az étrend-kiegészítő, 
mint a többi készítmény is, kizárólag 
gyógynövényekből készül, semmiféle 
adalékanyagot, hozzáadott színezéket, 
aromát, tartósítószert nem tartalmaz. 

A gondosan összeválogatott gyógy-
növények hatóanyagai az érlelés so-
rán kioldódnak, ezáltal a készítmény 
flavonoidban, növényi antioxidán-
sokban gazdag. Rendszeres fogyasztá-

sa „kordában tartja” és erősíti 
az immunrendszert, ami 

mindig, de napja-
inkban kifejezetten 

hasznosnak bizo-
nyul.”
Az érmek, díjak, 
oklevelek, meg-
rendelések ma-
gukért beszélnek. 
Ilikét már nagyon 

sokan ismerik, ter-
mékeit nagy haté-

konysággal használják 
tumoros, autoimmun, 

vagy akár szív- és keringésbe-
tegségben szenvedők. A termékek si-
kerességét számos hálás sorokkal teli 
levél, valamint hazai és nemzetközi 
díjak, elismerések sokasága is bizo-
nyítja.
Készítményeit Kiskőrösön megvá-
sárolhatjuk a fodrászkellék boltban,  
a Napraforgó Bio boltban, de elég, 
ha az ILZSU szót beütjük az in-
ternetes keresőbe, máris számtalan 
webáruház kínálja megvételre.
További információ: 06-70/3981-389

Boda Zsuzsa

KÖNYVTÁR A KAPUBAN AZ 
ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK UTÁN

Ismét tartalmas programokkal csat-
lakozott az Országos Könyvtári 
Napokhoz a Petőfi Sándor Városi 
Könyvtár. Két programjukról előző 
lapszámunkban részletesen írtunk, de 
mindemellett a gyermekek és az iro-
dalomkedvelők számára is rendkívül 
sok érdekes, lebilincselő – például író-
olvasó találkozót Komlós Kingával, 
múltidéző kiállítást, meseolvasós fog-
lalkozást a kamaszoknak- programo-
kat kínáltak, melyeket mind-mind 
nagy érdeklődés kísért – tudtuk meg 
Turán Istvánné könyvtárigazgatótól. 
A dolgozói kollektíva – a képeken fel-
ső sor: Tétiné Jónás Aranka, Turán 
Istvánné, Szabados Anna, középső 
sor: Turán István, Ritterné Rohoska 
Zsuzsanna, Fülöp Erika, alsó sor: 
Suba Jánosné, Albertné Torgyik 
Mariann, Andrásiné Bali Kinga – 
egész évben azon fáradozik, hogy mi-
nél több tartalmas programot, a helyi 
írók-költőket bemutató találkozókat, 
színes, Kiskőröshöz köthető történel-
mi előadásokat szervezzenek. Még azt 
is megoldották, hogy a koronavírus-
járvány idején, tavasszal és most ősz-
szel se maradjanak könyvek nélkül az 
olvasók.  

November 11-től a személyesen 
igénybe vehető szolgáltatásokat szü-
neteltetik, de azok számára, akik sze-
retnek olvasni, ha korlátozottan is, de 
biztosítják olvasmányaik beszerzésé-
nek lehetőségét, ezért elindították a 
KÖNYVTÁR A KAPUBAN szolgál-
tatásukat.
Turán Istvánné: Kívánságlistájukkal 
keressenek minket telefonon vagy 
e-mailben. Igényeiket munkanapo-
kon 8.00-12.00, 13.00-16.00 óráig 
fogadjuk a 78/311-955 telefonszá-
mon, vagy e-mailben folyamatosan 
a kiskorospsvk@gmail.com címen. 
Vagy a szokásos módon foglaljanak, 
illetve jegyezzék elő a vágyott címe-
ket. A könyvtáros feldolgozza az 
igényeket, összekészíti a könyveket, 
és visszajelzést ad az olvasó számára 
telefonon vagy elektronikus levél-
ben. A kölcsönzött dokumentumok 
személyesen (Kiskőrös, Petőfi tér 
4/b.) és házhoz szállítással is átvehe-
tők. Könyveinkről tájékozódhatnak 
katalógusunkból: http://katalogus.
psvkkiskoros.hu:8080/. Keressenek 
minket bátran a megadott elérhető-
ségeken!

Boda Zsuzsa

A Kormány 484/2020. rendelete értelmében a könyvtár nem látogatható!
A „Könyvtár a kapuban” szolgáltatás nyitva tartása:
Hétfő, péntek: 8:00-12:00; 13:00-17:00
Kedd, szerda, csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:00
KÉRJÜK CSENGESSEN!
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NEM MINDENNAPI

SZTRANYÁK DÁVID KISKŐRÖSI HARSONAMŰVÉSZ JUNIOR PRIMA DÍJAT KAPOTT

KIVÁLÓSÁGOK

A zeneművészet legtehetségesebb fiatal képviselői tizenharmadik alka-
lommal vehették át a Junior Prima Díj magyar zeneművészet kategóriájá-
nak elismeréseit. Az MVM Zrt. idén is tíz hazai tehetséget díjazott, köztük 
a kiskőrösi Sztranyák Dávid basszusharsona-művészt. Dávid a második, 
aki városunkból ebben a hatalmas elismerésben részesült, a zsűri tagjai 
közt üdvözölhettük a szintén kiskőrösi Boldoczki Gábor, Liszt- és Junior 
Prima-díjas trombitaművészt. A díjátadót és a fiatal zenei géniuszok gála-
koncertjét november 26-án online nézhettük meg. 

Sztranyák Dávid zenei tanulmánya-
it 1999-ben kezdte zeneovisként 
Kriskó Szilviánál. Ebben az évben 
hangszerekkel és a szolfézs alapjaival 
ismerkedtek meg. Következő évben 
kezdte hangszeres tanulmányait 
Gmoser István diákjaként először 
furulyán, később trombitán, tenor-
kürtön és végül harsonán. Több 
országos verseny döntőse volt ezen 
időszak alatt. Zenekari tapasztalatait 
Fuchs Attila, Boldoczki Sándor és 
Gmoser István vezetése alatt kezdte 
meg a városi fúvószenekar tagjaként.
Pécsett folytatta zenei tanulmányait 
Barkóczi László és Vida Lóránd 
tanítványaként tenorharsonán, ahol 
szintén az országos mélyrézfúvós 
verseny döntőse volt 2009-ben. Pé-
csi tanulmányai alatt lehetősége volt 
a Rotary klub koncertjén és számos 
más hangversenyen játszani. 2012-
ben sikeres felvételt nyert a Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművészeti 
Karára, ahol Dr. Gyivicsán György 
és Vörös József hallgatója volt. 
2013-ban alapították meg a Premier 
Harsona Kvartettet, amivel később 
több hazai és nemzetközi versenyen 
sikeresen helytálltak. 2015-ben az 
olaszországi Chieriben megrende-

zett kamaraverseny II. helyezettjei, 
2016-ban III. helyezettjei és 2017-
ben az In Medias Brass által megren-
dezett I. Szentendrei Kamaraverseny 
I. helyezettjei voltak. Továbbá 2017.
október 29-én ősbemutatót tartot-
tak Sári József „Tetrada” című művé-
ből, a Fészek Művészklubban. 
2016-ban sikeres felvételt nyert a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egye-
temre, ahol Dr. Hőna Gusztáv 
kezei alatt kitüntetéses diplomát 
szerzett 2018-ban. Egyetemi tanul-
mányai során számos zenekarban 
dolgozhatott kisegítőként és tagként 
többek között a Zuglói Filharmo-
nikus Zenekarban, a Magyar Rádió 
Szimfonikus Zenekarban, a Liszt Fe-
renc Kamarazenekarban és a MÁV 
Szimfonikus Zenekarban. 2017-ben 
a Magyar Állami Operaház basszus-
harsonása lett, 2018 óta a Budapesti 
Operettszínház tagja. Ugyan csak eb-
ben az évben augusztusban a BMC-
ben megrendezett II. Hungarian 
Trombone Bootcamp basszusharso-
na versenyének döntőse, 2019-ben 
pedig Amerikában, az ITF harso-
nafesztivál keretein belül megrende-
zett Donald Yaxley basszusharsona 
verseny döntőse volt. Ez év október 

5-én Horváth Balázs „Roundtirp” 
című koncertjén Szentpáli Roland, 
Pálfalvi Tamás és Dávida Tamás 
szólisták mellett Balázs által külön 
neki dedikált „Kötöttfogású, sza-
badfogású...” című darabját mutatta 
be. A koncerten az In Medias Brass 
és a SzegEd TRombone ENsemble 
is játszotta darabjait. A hónap végi 
próbajátékot követően a székesfehér-
vári Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar tagja. 2020-ban a Donald Yaxley 
Basszusharsona Verseny és Edward 
Kleinhammer Zenekari Basszushar-
sona Verseny társgyőztese.
2016 óta tagja a SzegEd TRombone 
ENsemble-nek, amivel több lemez-
felvételen és nemzetközi koncerten 
is részt vett. 2019-ben Németor-
szágban, Svájcban és nem utolsó 
sorban itthon is több nagysikerű 
hangversenyük is volt. 2020 már-
ciusában a német harsonaszövetség 
által szervezett IPV harsona feszti-
válon megnyitó koncertet játszot-

tak a Hannover Trombone Unit 
harsonaegyüttesével.
Gratulálunk Dávid a díjhoz, további 
hazai, valamint nemzetközi sikereket 
kívánunk! Büszkék vagyunk rád!

Boda Zsuzsa

KÉT ARANY
A MÁTYÁS PÁLINKAHÁZNAK

A Pálinka Nemzeti Tanács által kiírt 
2020. évi Országos Pálinka- és Tör-
kölypálinka versenyen kiválóan szere-
peltek a kiskőrösi Mátyás Pálinkaház 
termékei. 

Arany minősítést kapott a neves 
szakmai zsűritől a Mátyás Irsai Oli-
vér Szőlő (2019) és a Mátyás Málna 
Pálinkájuk (2019). Ezüst minősí-
tésben részesült a Mátyás Barack 

Pálinka (2019). Bronz 
minősítésre értékelték 
a Mátyás Szilva Pálin-
kát (2019), a Mátyás 
Vilmoskörte pálinkát 
(2018), valamint a Má-
tyás Szamóca pálinkát 
(2019). A verseny fő-
védnöke dr. Nagy Ist-
ván agrárminiszter volt.
A kiváló eredmények-
hez gratulálunk a Má-
tyás Pálinkaháznak!

A PÁLINKA NEMZETI TANÁCS 
ÉLETMŰDÍJASA: FONT SÁNDOR

Font Sándor szőlő és gyü-
mölcstermesztő gazda 
családba született. 
Parlamenti képvise-
lőként látta, hogy 
a kisüsti gyümölcs-
pálinkák területén 
teljes a zűrzavar. 
Elkezdte a jogszabá-
lyokat bogozni, kü-
lönböző szakmai kér-
désekre kereste a választ, 
a bérfőzési jövedéki adó 
folyamatos emelésével sem értett 
egyet.
2009-ben – mint a Parlament Me-
zőgazdasági Bizottságának elnöke – 
kezdeményezte, hogy legyen egy egy-
séges Pálinkatörvény, amely tisztázza 

az alapvető kérdéseket. Az 
Országgyűlés Mezőgaz-

dasági Bizottságának 
elnöke, a Szőlő-, bor- 
és pálinka albizottság 
elnöke, 2001-ben a 
Gyümölcspálinka 
Főzők Egyesületei-
nek Országos Szövet-

sége elnökévé válasz-
tották, amely egyesület 

jogutódja, a Pálinkafőzők 
Országos Egyesületének a mai 

napig elnöke, illetve 2004 óta tagja a  
Magyar Pálinka Lovagrendnek.
Gratulálunk az Életmű-díjhoz!
További info: palinkanemzetitanacs.hu

-bzs-

HA MÉG NEM TETTE VOLNA MEG
Készítse fel a télre gépjárművét!

Már fagyosak a reggelek, akik még 
nem tették meg, készítsék fel gép-
járműveiket a télre a balesetmentes 
közlekedés érdekében – ad tanácsot 
Szentgyörgyi Alajos autóvillamos-
sági szakember. Normál üzemmód 
mellett is érdemes az akkumulátoro-
kat 4-5 havonta tölteni, ilyenkor tél 
elején pedig szakemberrel újra bemé-
retni, s töltetni, ha kell. Gondolom, 
már mindenki lecserélte az autógu-
mikat télire, ellenőrizte a fagyállót, 
téli ablakmosót töltött a tartály-
ba annak érdekében, hogy ne érje 
meglepetés. Aki nem tartja karban 
rendszeresen az akkumulátort, az 
első mínuszoknál előfordulhat, hogy 
nem indul majd el a gépjárműve. 
A kopott, esetlegesen elöregedett gu-

miabroncsok pedig nem fogják meg 
a jeges, csúszós úton a járműveket.
Jó szívvel ajánlom mindenkinek: 
még nem késő az akkumulátort egy 
24 órás töltése feltenni. Ha új aksit 
vásárol valaki, csak a jó minőségű, 
bevált márkák közül válasszon, meg-
bízható helyről, ahol „forog” az áru-
készlet.
Motorkerékpárok vagy mezőgazda-
sági gépek esetében az akkumulá-
tort érdemes télire kiszerelni, nem 
fagypontos helyen tárolni, és egy-két 
havonta feltölteni az ilyen gépekhez 
való töltővel. 
Kívánok a hidegebb időjárások be-
álltával, feltöltött aksikat, biztos in-
dulást!

Boda Zsuzsa

„AKARSZ-E MINDIG JÁTSZANI”
A Kiskőrösi Bem József Általános 
Iskola 2019 decemberében öröm-
mel fogadta a hírt, hogy sikerült az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő által a Nemzeti 
Tehetség Program keretében meg-
hirdetett, a NTP-TFJ-19 – A te-
hetségsegítés feltételrendszerének 
javítását célzó hazai programok tá-
mogatása című pályázaton 700 000 
forintot elnyerni tanulást, tehetség-
gondozást segítő szemléltetőeszkö-
zök, fejlesztő-és társasjátékok, ill. 
egy 3D nyomtató beszerzésére. 
Az „Akarsz-e mindig játszani” című 
program célja: A matematikai-logi-
kai, természeti, nyelvi műveltségte-
rületek tanítási órán kívüli tehetség-
segítő munkájának megerősítése a 
tárgyi feltételek biztosításával. Se-
gíteni a tanulók képességeinek ki-
bontakoztatását, szemléletváltását, 
érdeklődésének felkeltését az adott 
téma iránt.
A tehetséggondozást segítő eszkö-
zök pályázati forrásból történő be-
szerzése 2020 elején megtörtént, de 
sajnos a koronavírus járvány miatt 
a tanulók nem a tervezett módon 
és időben tudták használni ezeket a 
szemléltető eszközöket, képességfej-
lesztő játékokat. Az intézményben 
működő tehetségműhelyek tagjai 

elsősorban délutáni foglalkozások 
keretében használták volna a beszer-
zett eszközöket a tehetséggondozás 
során. Mivel 2020. március 16-tól 
a hagyományos, tantermi oktatást 
digitális váltotta egészen a tanév vé-
géig, így nem volt lehetőségük a ta-
nulóknak az új eszközöket birtokba 
venni. Szeptembertől bár hagyomá-
nyos módon indulhatott az oktatás, 
a járvány miatt mégsem lehetett a 
délutáni foglalkozásokat megtarta-
ni. Így jelenleg a tehetséggondozás 
csak tanórai keretek közt és a dél-
utáni napközi alatt valósulhat meg. 
Az eszközöket, játékokat ilyenkor 
tudják a tanulók a pedagógusok 
segítségével használni a gyerekek 
nem kis örömére. Az alsósok még 
nagyon szeretnek játszani, játszva 
tanulni. Kedvelik a társasjátékokat, 
kártyajátékokat, logikai feladvá-
nyokat, fejtörőket. A felső tagozat 
tanulói kiválóan tudják használni 
természetismeret és földrajz órákon 
a tananyag megértéséhez a szemlél-
tető eszközöket, modelleket, melyek 
látványosan mutatják be a geológiai 
folyamatok (vetődés, gyűrődés, tö-
résvonal) felépítését, jellegzetessé-
geit. 
Informatika órákon az új 3D nyom-
tató segítségével tárgyakat tervezni 
és nyomtatni nem csak jó móka, 
hanem a gyerekek tudása is bővül, 
készségeik fejlődnek. A 3D-s nyom-
tatás lehetőséget ad szemléltető esz-
közök gyártására is a különböző 
tanórákhoz. Fejleszti a térlátást, a 
képzelőerőt, tervezési képességet, 
türelmet, kitartást. A sikerélmény 
pedig növeli a gyermek önbizalmát. 
Elsőként egy Bem Iskola feliratos 
kulcstartó kinyomtatására került 
sor.
Ezen eszközök, játékok használa-
ta során a tevékenységközpontú, 
tapasztalati tanulás kerül előtérbe, 
mely sokféle képességet fejleszt. 
Az tapasztalható, hogy a tanulók szá-
mára így élményt jelent a tanulás.

TÁJÉKOZTATÓ
A FENYŐFAGYŰJTÉS RENDJÉRŐL

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni
a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban
2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfabegyűjtés időpontjai:
január 11-én és január 25-én lesznek.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési 
napon reggel 6 óráig és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, 
oly módon, hogy azt a begyűjtést végző 
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi 
erővel mozgatható legyen.



2020. december2020. december
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HOGY JÓ LEGYEN HAZAMENNI!
„Ha nem érzem magam szeretve, úgy 
érzem, harcolnom kell a szeretetért.” 
– írja Karen Holford, a Kérlek, Iste-
nem, tedd kedvessé a Mamit! könyv 
szerzője.
Légy őszinte önmagaddal! Mikor jó 
hazamenni? Mikor vágysz arra, hogy 
mielőbb hazaérj? Ha állandó kritika és 
fagyos csend vár, vagy ha mosoly, öle-
lés, őszinte kedves köszöntés fogad? 
Te magad melyiket táplálod? Olajat 
teszel a tűzre, mikor hazaérsz, vagy 
minimum érzelmi virágcsokorral 
lépsz be? 
Csak lehuppansz a tévé elé, várva, 
hogy valaki kiszolgál, kenegeti napi 
stresszed sebeit, miközben eszedbe 
sem jut meglocsolgatni házastársad 
vagy gyermekeid lelki virágoskertjét? 
Ha nem jó a légkör otthon, légy fi-
gyelmes Karen Holford családtera-
peuta tanácsaira. Online előadásán 
– november közepén – a béketeremtő 
jellemről szólt hallgatóinak. 
Milyen jellemvonásai vannak annak, 
aki békében szeretne élni társával, csa-
ládjával? Büszkeség helyett alázatra, 
önzés helyett nagyvonalúságra, kriti-
zálás helyett elfogadásra, bántás he-
lyett kedvességre, kontrollálás helyett 

kompromisszumra törekszik. 
Mit tanácsol a szakember azoknak, 
aki szeretetben, harmóniában, a má-
sikra odafigyelve szeretnének együtt 
élni?
• Légy kedves és szerető!
• Légy megértő és empatikus!
• Mondd gyakran: „Köszönöm”!
• Segítsetek egymásnak!
• Védjétek a kapcsolatotokat!
• Válaszd meg, miért harcolsz!
Bármilyen jó is egy kapcsolat, időn-
ként felüti a fejét a nézeteltérés, a vita. 
A konfliktusok abban segítenek, hogy 
felfedezzük, jobban kell figyelnünk 
egymásra. Azt is megérthetjük általuk, 
hogy nők és férfiak különbözőképpen 
gondolkodnak. A nők érzelmi lények, 
a férfiak racionálisak. Ilyenek az ér-
veik is. Ami miatt – vitahelyzetben – 
egyszerűen elmennek egymás mellett.
A gyerekek igen jó megfigyelők, az 
ő szájukból hangzott el a megoldás: 
„Apa, a szíveddel hallgasd meg Anyát! 
Hallgasd meg az érzelmeit!” – „Anya, 
hallgass Apára az agyaddal! Fontos 
mondanivalója lesz!”
Az érzelmeket először ki kell monda-
ni, majd meg kell beszélni. Utána meg 
kell várnunk, míg lecsendesednek. 
S csak ezután igyekezzünk az értelmi 
beszélgetésre. Az érzelem mellett a ra-
cionalitás nem tud bekapcsolni. 
Férjre, feleségre, apára, anyára, sőt, 
még a gyerekekre is szükség van ah-
hoz, hogy jó legyen hazamenni! Ha 
már egy valaki pozitívan változik, az 
mindenkiben fog hozni legalább egy 
aprócska változást! 
Fiúk, Lányok, Férfiak és Asszonyok, 
Apák és Anyák, hajrá! Rajtunk múlik 
a boldogságunk. Ahogyan a keserűsé-
günk is!

Kertai Nóra
pár- és családterapeuta hallgató
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BÚCSÚZUNK

ELMARAD A BÁCS-KISKUN MEGYEI
GAZDABÁL

A Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, valamint a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete összefogásában rendezték meg

ez év februárjában az első Bács-Kiskun megyei Gazdabált. 

A szervezők hagyományteremtő céllal rendezték meg a gazdatársadalom számára ezt
a nem mindennapi eseményt, ahol nagy szerepet kapott az adakozás. A bál bevételével

és a felajánlásokkal jó ügyet támogattak a gazdák, ugyanis a rendezvény teljes bevételét
a Bács-Kiskun Megyei Kórház Gyermekosztályának adományozták. 

A hagyományt folytatva jövő év január utolsó hétvégéjére tervezték a következő
jótékonysági bált, azonban a kialakult járványhelyzetre való tekintettel, a szervezőkúgy 

döntöttek, hogy a bál most elmarad, egy későbbi időpontban tartják meg.

Köszönik a megértést. 

IRODALMI ROVAT
Bizalom mégis

2023. január elsején ünnepeljük vi-
lághírű költőóriásunk, Petőfi Sándor 
születésének 200. évfordulóját. Ennek 
jegyében indítottuk el januári lapszá-
munkban a kiskőrösi költőket, írókat, 
könyvírókat bemutató sorozatunkat. 
Decemberi lapszámunkban Háló Gyu-
la – aki ezt írja magáról közösségi ol-
dalán: életkutató, költő, emberpásztor, 
az emberek testvére – s egy vers ere-
jéig betekinthetünk munkásságába is.

Háló Gyula: Utolsó gimnáziumi éve-
imben kezdtem verseket írni. Legalább 
is reméltem, hogy azok. Az érettségi 
utáni nyáron többször végigolvastam 
József Attila és Pilinszky verseit. Ők 
ketten azóta is – sok más költő mellett 
– örök meghatározói költő-létemnek. 
Hatásukra óriási felismerésre jutottam: 
az összes addig írtakat a kazánunk tü-
zében véglegesítettem.
A 80-as évek elején bátorítólag hatott a 
folytatásra, hogy a könyvtáros Schiller 
Katalinnal és még egy-két barátunk-
kal irodalmi szamizdatot szerkesztet-
tünk. Aztán ott volt Takács Gábor a 
kultúrházból, aki beengedett a kísérleti 
színházunkkal, sőt néhány általa szer-
vezett márciusi 15-i ünnepségen mi 
szavaltuk a verseket a hallgatóság meg-
döbbentésére. Hittük, hogy így van. 
Közben a verseim csak halmozódtak, 
és aztán költőtársaim, barátaim és pá-
rom unszolására ’98-ban lett belőlük 
„Az útról letért idő” címmel kötet.
Legújabb kötetem a „Bizalom még-
is” címet viseli, amit még 2019-ben 
jelentettem meg. A kötetnek múltba 
nyúló története van. Lengyel Orsolya 
festőművész Bizalom című sorozatá-
hoz kért meg, hogy írjak szövegeket. 
Ebből a közös munkából közös kiállí-
tás lett. Aztán évek múltán mozgoló-
dott tovább bennem a bizalom, hogy 
folytassam. Így született sok-sok újabb 
vers a bizalomról. Miért vált a bizalom 
ilyen központi hellyé bennem? Mert 
a bizalomtól függ az életünk minősé-
ge. Számomra a bizalom nem csupán 
kapcsolati képesség, hanem az az éltető 
közeg, amely körülvesz mindegyikün-
ket. Mint Isten maga. És talán ő maga 
a bizalom.
Közben – a születő versekkel párhu-
zamosan – kerestem a bizalom kiala-
kulásának, a korai kötődésnek a kuta-
tási eredményeit, hogy minél jobban 
megfogalmazhassam azt, amit látok 
és érzek. Amikor összeállt a negyven 
vers, megkértem sok-sok ismerősö-
met, hogy írjanak rövid kommentá-
rokat, megjegyzéseket a versekhez. 

Kértem könyvtárost, iskolaigazgatót, 
pszichológust, Széchenyi-díjas tu-
dóst, szépségkirálynőt, rock-zenészt, 
hegedűművészt, grafikust, teológust 
és még másokat is. Az ő kommentje-
ikkel kiegészülve lett végleges a kötet, 
amely hiszem, hogy a bizalommal még 
nagyobb barátságba hozza azokat, akik 
elolvassák. A kötet megvásárolható a 
Csepi könyvesboltban.
A váratlanul mindőnket karanténba 
záró pandémia megakadályozta, hogy 
Kiskőrösön, szellemi ébredésem ottho-
nában is bemutathassam a kötetemet 
azoknak, akik még megőriztek. Nyug-
talan örömmel várom, hogy személye-
sen is elvihessem hozzátok, haza.

Vers a kötetből kommentárokkal:

25.
Istenem, el nem érlek,
érinthetetlenül ücsörögsz
a távolság szakadéka szélén
boldog trónodon.

És mégis minden sóhajodtól
elalélok,
minden pillantásodra
ugrom,
minden gondolatod
olvasom,
minden érzésed
átáramlik.

Észre sem vettem
hogy te élsz helyettem.

Kommentárok:
Ha megtalálom egyszer, az én Istenem, 
majd jót beszélgetünk, életről, csak is az 
életről, hogy hogyan van, ami volt, már 
nem érdekes, ami lesz, még nem érde-
kes... (Mikó F. László, festő, grafikus)

„Az ember él, és csak annyit tud Istenről, 
mint egy távoli, nagyon hatalmas ural-
kodóról, akit tisztelni tartozik ugyan, de 
nincsen hozzá személyes köze. Egy napon 
megismerkedik vele…” Márai (Boda 
Zsuzsa, újságíró, lapszerkesztő)

Régen azt kívántam, bár soha ne múlna 
el ez az érzés. De mindig elmúlt, ahogy 
kimentem az emberek közé. Aztán újra 
gerjesztettem magamban, mikor egyedül 
voltam. Mostanra már a legritkább ér-
zések egyike. „Te élsz helyettem” (Rözge 
Maxim, dalszerző, énekes, METEO 
együttes)

Boda Zsuzsa

IN MEMORIAM MARTINOVITS LÁSZLÓ (1932-2020)

Martinovits László 1932. november 
5-én született Kiskőrösön, az elemi és 
polgári iskola 4-4 osztályát is Kiskő-
rösön végezte. 
1947-ben beiratkozott a kalocsai ta-
nítóképzőbe, itt érettségizett 1951-
ben. Ugyanebben az évben felvették 
a szegedi Pedagógiai Főiskola bio-
lógia-testnevelés szakára. Az akkor 
kétéves főiskolát 1953-ban végezte 
el, innen kapott kihelyezést a Pest 
megyei Sári községbe gyakorló évre, 
amely után 1954-ben biológia-test-
nevelés szakos tanár lett.
A Sáriban töltött két év után, 1955-
ben saját kérésére áthelyezték a kis-
kőrösi Petőfi Sándor Általános Is-
kolába. 1960-ban kötött házasságot 
Holló Évával. Két gyermekük szü-
letett: Beáta és Kriszta.1963-ban a 
kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium 
és Kertészeti Szakközépiskola tanára 
lett, ahol nyugdíjba vonulásáig dol-
gozott.

Ezek a fekete-fehér életrajzi adatok, 
de ki van mögöttük? 
Martinovits László, Laci bácsi! Aki 
a gimnáziumban 4 évig egyengetet-
te utamat. Sok emlékezés jelent már 
meg Róla. Megtudhattuk, milyen 
érdemei voltak a sport, a kézilabda 
területén, hogyan fogta össze a gim-
názium udvarán a sportpálya építé-
sét, hány testnevelő tanárnak adott 
szakmai útmutatót, milyen díjakat, 
díszokleveleket, megyei és országos 
kitüntetéseket kapott.
Volt munkatársai, tanítványai nevé-
ben, mint egykori diákja, majd ké-
sőbb kollégája szeretnék most szemé-
lyesebben is búcsúzni Tőle. 
Az általános iskola befejezése után 
nagy izgalommal léptem át 1974. 
szeptember 1-jén a gimnázium ka-
puját. Nem voltam egyedül, hiszen 
sokan jöttünk egy iskolából, ismer-
tük egymást. Sokkal inkább izgultam 
amiatt, vajon milyen lesz az új osz-
tályfőnök. Fiatal, idős, kedves, barát-
ságos, segítőkész vagy inkább szigorú, 
akitől tartanak a diákok? Hamarosan 
ez is kiderült. Becsengettek, s szinte 
a csengőszóval egy időben belépett 
az osztályterembe Laci bácsi. Ko-
moly arccal, tekintélyt követelően. 
Majd halk hangon – ahogy mindig 
is – bemutatkozott, és elmondta fe-
lénk támasztott elvárásait. A komoly 
dolgoknál mutatóujját felemelve, ez-
zel is hangsúlyozva, hogy nem tréfál. 
Megszeppenve ültünk, csendben, 
moccanni sem mertünk. Pár héten 

belül kiderült, hogy a nagy szigor 
mögött érző szív és megértés rejlik. 
Elveiből nem szívesen engedett, de 
mindig tudta, mikor kell kérdezni 
vagy éppen nem kérdezni, csak hall-
gatni; kinek milyen problémája van, 
és hol milyen segítségre van szükség.
Pár év múlva kollégák lettünk. Laci 
bácsi mit sem változott: ugyanaz a 
szúrós tekintet, halk beszéd, nyers 
humor. Még megszólítani is féltem 
őt, mire jött oda hozzám, és kedvesen 
felajánlotta, hogy tegeződjünk. Nem 
volt könnyű tegezni azt az embert, 
akire mindig felnéztem - de sikerült! 
Több mint 10 évig dolgoztunk egy 
tanári karban. Sosem hallottam pa-
naszkodni, de láttam alázatosan dol-
gozni, ha kellett, segíteni. Egy mon-
data a mai napig a fülemben cseng: 
„Ne aggódj, Kisbalázs, csak az első 80 
év a nehéz az életben!” 
Kedves Laci bácsi! Kedves Laci! 
Neked 88 évnyi élet adatott. Sok 
küzdelemmel, mégis azt gondolom, 

sok-sok szeretettel teli 88 év. Fogal-
mazhatnék úgy is, szép kort éltél 
meg, egy olyan tartalmas, teljes éle-
tet, mely kapcsán bátran elmondhat-
nád, hogy „Ama nemes harcot meg-
harcoltam, futásomat elvégeztem, a 
hitet megtartottam”. De a távozásod 
nekünk, itt maradóknak így is na-
gyon fáj! Nehéz elhinni, hogy „Töb-
bé sohanem gyúl ki halvány-furcsa 
mosolyod”, s nem hallhatjuk nagy 
élettapasztalatról tanúskodó bölcs 
gondolataid
S, miközben most Tőled búcsúzom, 
nem tudom megtenni, hogy ne em-
lékezzek meg egykori osztálytársunk-
ról, a Te kedves diákodról, Borbényi 
Gyuláról is, aki szinte Veled egy 
időben indult a „túlsó partra”, és ha-
gyott itt bennünket váratlanul.
Egyetlen vigaszunk, tudjuk, a lélek 
halhatatlan. Még találkozunk!
Volt kollégái, egykori tanítványai 
nevében búcsúzik: Kincsesné Balázs 
Éva

ÖRÖKKÉ EMLÉKEZÜNK RÁD ÁGI!
A Szabadszállási Jánosné vezetésé-
vel működő Pedagógus Nyugdíjas 
Klubban fájó szívvel, néma tiszte-
letadással és a klubvezető által írt 
verssel emlékeztek Petróczi-Kisné 
Kamasz Ágnes, egykori óvónőre, a 
klub tagjára.

Miért? Mondd, miért?

Sokkolt a hír. Nem akartam hinni.
Ő, aki annyira szeretett élni.
Miért nem tudta feldolgozni,
hogy eltávoztak a szerettei?

Miért nem látta senki rajta,
hogy belül mély fájdalom marja?
Hogy bár nevet, de búcsúzkodik.

Már csak a miértek maradtak.
Az emlékek, mik nagyon fájnak.
Csak sírunk. Mást nem lehet tenni.
Jobban kellett volna rá figyelni.

Elmentél, de mi nem feledünk.
Emléked majd itt él közöttünk.
Megőrizzük jó kedved, mosolyod.
Csak azt kérdezzük: Mondd, miért? 
Mondd!

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik

özv. Andriska Jánosné
Torgyik Zsuzsanna

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
mély gyászunkban velünk együtt éreztek.

A gyászoló család.

„Küzdöttél, de már nem lehet,
 Csend ölel át és szeretet,
 Csak az hal meg, kit felednek,                                        
 Örökké él, kit igazán szeretnek”
                (Kosztolányi Dezső)

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik november 14-én

PETRÓCZI-KISNÉ
KAMASZ ÁGNES

temetésén részvétüket kifejezték,
és hatalmas fájdalmunkban osztoztak velünk.

Szeretnénk külön megköszönni Se�er Attila plébánosnak az őszinte, együtt 
érző, meghitt búcsúztatást, valamint külön köszönjük Fazakas Lászlónak
és munkatársainak a végső nyugalomra helyezés során nyújtott segítséget.

„Nehéz az élet nélküled, feledni téged soha nem lehet,
Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.”

Köszönettel:
 Fia és a gyászoló család

KISKŐRÖS VÁROS HÍREI,
FONTOS NAPI INFOMÁCIÓK:
FACEBOOK: KISKŐRÖS VÁROS
WWW.KISKOROS.HU   
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A Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség az interneten:
kiskoros.lutheran.hu

A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda,
Általános Iskola Gimnázium és Szakgimnázium

internetes elérhetősége:
www.kevi.hu

ADVENTI GONDOLATOK
ADVENT 1. VASÁRNAPJA
„Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a 
mező virága: megszárad a fű és virága lehull, de az Úr beszéde megmarad 
örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek.” (1Pt 1, 24-25)
Péter apostol bizonyságtevő szavaiban felsejlik az a minden ember által is-
mert tény, hogy minden – még az ember földi élete is – véges, múlandó. 
Ugyanakkor egyértelművé kívánja tenni mindannyiunk számára azt is, hogy 
az Isten és az ő szent igéje örök. Ez az örök ige, az Úr beszéde az, amely 
vigasztalt nemzedékeket, vezetett embereket földi életútjuk során a végső 
cél felé. Ez a beszéd teszi nyilvánvalóvá mindannyiunk számára, hogy van 
reménységünk, erőnk, értelmessé tett életünk, vigasztalásunk és örök életünk 
az Úr Jézus Krisztusban! Advent eljövetelt jelent. Adventus Domini, az Úr 
eljövetele. Várjuk az Ő eljöttét, hogy ezentúl minden napon benne éljünk, 
higgyünk és növekedjünk. „Igaz az Isten igéje, mellyel él ember elméje. Melynek 
megmarad ereje, és nem vész el ő reménye” (EÉ 258,3). 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA
„Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket,
mert az Úr eljövetele közel van.” (Jak 5,8)
Nem csak az ige, hanem az idei advent is türelemre int. Nincs az a megszo-
kott rohanás, állandó pörgés, nyüzsgés. A lelassult világ türelemre int. Légy 
türelmes, amikor otthon kell maradni. Légy türelmes, amikor maszkot kell 
hordani. Légy türelmes, amikor napokig, vagy hetekig nem láthatod szeret-
teidet. Légy türelmes, amikor minden a megszokottól eltérő és olyan idegen. 
Légy türelmes és imádkozz: Urunk, Jézus Krisztus, várjuk eljöveteledet, vár-
juk a békét, mert annyi békétlenség van kívül a világban és bent a szívünk-
ben. Nyisd meg szívünket, hogy felragyogó örömödet megtapasztalhassuk 
életünkben. Kérünk, hallgass meg minket. Ámen.

ADVENT 3. VASÁRNAPJA
„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek által.” (2Tim 1,14)
A drága kincset úgy őrizzük, hogy megragadjuk, magunkhoz szorítjuk, szint 
kapaszkodunk bele. Kapaszkodunk, mert ma van a kapaszkodás korszaka, a 
kézfogások időszaka, a simogatások ideje. Ma kell találkoznunk Mindketten 
szegények vagyunk, ha nem születünk újjá a másik mosolyában. Elolvadunk, 
s a magányosság viaszcseppjei hamar rászáradnak az összekarcolt üveglapra. 
Önmagunkban vergődünk. Keressük a tiszta világot, ahol nem hazudnak 
nekünk, ahol elfelejtik a hibáinkat, ahol nem maradunk árvák, ahol nincs 
félelem. Ma van a kapaszkodás korszaka. Ma van a ragaszkodás időszaka, a 
találkozások ideje. Nagyon szelíden hallom: valaki kopogtat az ajtón.

ADVENT 4. VASÁRNAPJA
„És ezt mondta nekem: „Ezek az igék megbízhatók és igazak, mert az Úr, a próféták 
lelkének Istene küldte el angyalát, hogy közölje szolgáival mindezt, aminek hamaro-
san meg kell történnie. És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai 
igéit.” (Jel 22, 6-7)
Ő azt mondta, a szava megbízható és igaz. Ha igaz, akkor én miért kételke-
dem? Miért nem hiszem és vallom, hogy értem is született, értem is szen-
vedett, értem is maghalt és énértem is feltámadott? Ha igaz és megbízható, 
akkor hidd és valld, hogy az adventi várakozás a te ünneped, s a karácsonyi 
történet rólad is szól. Amikor énekled „ó jöjj, ó jöjj Immánuel”, talán észre 
sem veszed, hogy veled van Isten. Pedig igaz, Ő, veled van. Jelen van most is. 

Arató J. Lóránd

HUZAVONÁK PETŐFI SZÜLŐHÁZA KÖRÜL – 2. RÉSZ

EMLÉKEZÉS

Idén 140 éve, október 17-én vette át Jókai Mór, az Írók és Művészek Társasága nevé-
ben Petőfi Sándor kiskőrösi szülőházát. Többrészes sorozatunkkal azt a folyamatot 
mutatjuk be, amíg az első kezdeményezéstől – nem kis viszontagságokon keresztül – 
magánkézből a köz tulajdonába került a szent hajlék. Előző lapszámunkban addig ju-
tottunk el, hogy Rónay István pap-költő, politikus Kiskőrösre látogatott, és a település 
megtekintése után megpillantotta Petőfi, akkor még magánkézben lévő szülőházát.

A ház tulajdonosa szívélyesen invitálja 
be a vendéget, akit a hely szelleme ihle-
tett látomásra indít:
„Lelkem visszarepült a múlt idők homá-
lyába. Láttam a borútelt havas téli napot 
s az ünneplő ruhába öltözött komasere-
get, mely a vörös kanavász pólyába takart 
kis Sándort hozta haza a keresztelőrül. 
Láttam a fiatal anyát sírni örömében. 
Szemeim előtt állott az alacsony, zömök 
termetű mészáros amint gondosan öblö-
gette a palackokat. hogy megvendégelje a 
szerencsekívánó szomszédokat. És láttam 
bejönni halk lépéssel három égi alakot. 
Az egyik lantot, a másik kivont kar-
dot, a harmadik babérkoszorút tett le a 
gyermek bölcsőjére: a költészet múzsája, 
a szabadság istennője s a haza mentője 
jöttek elhozni ajándékaikat az újon szü-
letett kisdednek. Azóta már a szigorú 
apa, a szerető jó anya s a pólyás kis fiú 
is – mind, mind lent porlanak, lent a 
sírban; csak emlékük él örökkön örökké 
– Petőfi dalaiban.”

(Rónay 1872. 759. oldal)

A látomást váratlanul igencsak profán 
párbeszéd váltja fel a házigazdával:
– Mennyire tartja a házat?
– Csak megérhet nyolc-kilencszáz fo-
rintot.
Ennyit kértek tehát 1872-ben Pető-
fi szülőházáért. Rónay természetesen 
nem vásárolni akar, hanem az ár is-
meretében cikke végére egy felhívást 
fogalmaz:
„Fogja- e még láthatni a jövő évtized ezt 
a házat a maga eredeti alakjában. Nem 
tudom. Rajtunk áll, hogy láthassa azt. 
Vegye meg a nemzet ezt a kis hajlékot, 
melyben az ő legkedveltebb, legnépsze-
rűbb költője született.”

(Rónay 1872./ 759. oldal)

A felhívás nyomban visszhangra talál. 
A Fővárosi Lapok-ban „Pest-megye 
egy régi tisztviselője” aláírással javaslat 
jelenik meg, hogy a megye vegye meg 
a házat. (Kiskőrös akkor Pest-Pilis-Solt 
vármegyéhez tartozott.) A levélíró oly 
csekélynek találja az összeget, és oly be-
csesnek tartja a nemzeti költő emlékét, 
hogy bizonyosra veszi, ha a javaslatot 
valaki benyújtja a közgyűlésen „a me-
gyei bizottság egy szájjal és szívvel fogja 
megszavazni a ház megvételét s fenntar-
tását a kegyeletes utókor számára.” 

(Fővárosi Lapok,
1872. aug.6./773. oldal)

A Magyarország és a Nagyvilág röviden 
ismerteti Rónay cikkét, majd csatlako-
zik a kezdeményezéshez:
„A fölhívást részünkről is kívánatos-
nak tartjuk. Az irodalom kitűnőségeit 
éltökben és holtuk után egyaránt meg-
becsüljük, csak úgy tarthatunk számot 
arra, hogy számba vegyenek. Más nem-
zetek nagy költőik után rájok maradt 
utolsó emléket is kegyelettel őrzik meg.”

(Magyarország és a nagyvilág
1872. aug. 11./380. oldal)

Hasonló tartalmú csatlakozás jelenik 
meg más lapokban is. A felhívásra 
először három kolozsvári pincér ada-
kozik. Nagy Gábor, Nagy Ferenc és 
Szilevetzky Flórián küldtek e célra 
hat forintot. Kapnak is szép dicsé-
retet a pesti „kellnerek”-hez képest. 
Példájukat mások is követik. A Fővá-
rosi Lapok szerkesztőségi jegyzete el 
is ábrándozik azon, hogy milyen szép 
lenne, ha az újság harmadfélezer elő-
fizetője adná össze a szükséges össze-
get, hiszen így egy főre csak negyven 
krajcár esne. Ha meg mindenki, aki 

gyönyörködik egy-egy Petőfi-vers-
ben, csak egy krajcárt küldene, ha-
marosan az ötszöröse is összejöhetne 
a vételárnak. Viszont ugyanez a jegy-
zet veti fel azt az addig nem tisztázott 
alapvető kérdést, hajlandó-e egyál-
talán Martinovics kötélverő eladni 
a házat. A hajlandóság erősítésére 
itt merül fel a végül meg is valósuló 
megoldás, hogy a tulajdonos esetleg 
benn maradhat a házban.

(Fővárosi Lapok
1872. aug. 11./794. oldal)

Mint látjuk az első adományozók egy-
szerű emberek voltak, de példájuk má-
sokat is megindított. A következő tár-
sadalomkritikának is beillő levelet egy 
pesti „urasági szolga” küldte egy forint 
kíséretében:
„A kolozsvári három pincér példája en-
gemet is felbuzdított, s itt küldök egy 
forintot; havi béremből nem kerül több, 
de vígasztalom magamat a közmondás-
sal: sok kicsiny sokra megy, s így többen is 
hozzájárulva, majd csak kitelik. Bárcsak 
uraságaink ezredrészét adnák oda annak, 
amit semmiségekre oly hamar kidobnak. 
Sokszor hallom én is, hogy idegen írókat 
magasztalnak, Petőfit pedig kicsinyítik. 
Az idegenhez én nem értek, de Petőfit 
olvastam, s minden sora visszhangzik 
lelkemben.”

(Fővárosi Lapok
1872. aug. 13./799. oldal)

Egy „kis leány” a következő levél kísé-
retében ajánlja fel zsebpénzét:
„Becses lapjában azt olvastam, hogy 
ha a Fővárosi Lapok előfizetői csak 
negyven krajcárt áldoznának is, akkor 
meg lehetne venni a Petőfi születéshá-
zát. Én mamámtól tegnap egy forintot 
kaptam csemegére, s azt inkább e ne-
mes célra óhajtom fordítani. Örülnék, 
ha még a fölöslegből sokan áldozná-
nak valamit. Egész tisztelettel, Pesten, 
aug. 12. J. V.”

(Fővárosi Lapok
1872. aug. 14./803. oldal)

A Fővárosi Lapok-ban Kármán-
né szül. Miksics Hermin egyene-
sen a hölgytársadalom nevében 
fejezi ki, hogy külföldön – például 
Karlsbadban is – a nagy költők em-
lékhelyeinek ápolásában a „nővilág” 
jár élen. Huszonöt forintot ajánl fel 
Petőfi szülőházának megvételére, 
mert e költő műveivel különösen a 
hölgyeknek szokott naponként nagy 
örömet okozni. A levélhez a szerkesz-
tőség a következő tanulságos, az asszi-
milálódó német polgárságot dicsérő 
megjegyzést fűz:
„E szózat és példaadás annyival jobban 
buzdíthatja a magyar nővilágot, mivel 
maga a lelkes hölgy, kitől ered, abban 
az időben még, midőn Petőfi énekelte 
utolsó dalait és b. Eötvös írta nagy re-
gényeit, (Kármánné egyidejűleg Eötvös 
József emléktáblájára is felajánlott 25 
Ft-ot.) egy pesti vagyonos német polgár-
család kisded sarja volt, de a mely csa-
lád azzal vélte nemesen viszonozhatni a 
haza jótéteményeit, hogy szokásaiban, 
nyelvében és áldozatkészségében ma-
gyarrá lett, s oly magyar hölgyet nevelt, 
kinek nevét (férjével együtt) ott találjuk 
minden magyar irodalmi egylet alapí-
tói tagjai közt.”

(Fővárosi Lapok
1872. aug. 15./807. oldal)

Ugyanebben a számban Jakabfalvay 
Gyuláné szül. Wimmersperg Mária 
bárónő öt forintos adománya mel-
lett az asszimiláció másik példájaként 
„egy zsidóleány” egy forint tizenhá-
rom krajcárt küld a következő meg-
ható sorok kíséretében:
„Petőfi művein már annyiszor gyö-
nyörködtem, hogy szívesen áldozom föl 
minden jelenlegi pénzemet, mely sajná-
latomra csak a mellékelt összegből áll, 
hogy a szeretett költő születésházának 
megvételében én is részt vehessek.” 

(Fővárosi Lapok
1872. aug. 15./807. oldal)

Fodor Tamás
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DECEMBERI ÚTMUTATÓ
„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, 
kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz 
minden jármot! Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény 
hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!” 

(Ézsaiás 58,6-7)

Milyen a helyes istentisztelet? Mi-
lyen az Istennek tetsző mise, temp-
lomi közösségi együttlét, milyenek 
az Isten szerint való kegyes szokások, 
úgy, mint böjtölés, adakozás? Mert 
Ézsaiás próféta könyvében Isten eb-
ben igazít el minket, erről mondja el 
fehéren-feketén a véleményét. 
Isten nem szereti a képmutatást. 
Nem szereti, amikor az ember kifelé 
jó embernek mutatja magát, netán 
még szenteskedő is. Jézus is kemé-
nyen fogalmaz Máté evangéliumá-
ban, amikor az ilyen életű embert a 
meszelt sírokhoz hasonlítja, kívülről 
szép fehér, rendben van minden, de 
belül tele van romlással, tisztátalan-
sággal.
Pedig melyikünk ne akart volna 
még életében egyszer sem, mondjuk 
tetszeni a kiszemelt lánynak vagy a 
fiúnak, melyikünk ne mutatta volna 
a barátságosabb arcát a szomszéd-
nak, melyikünk ne takargatta volna 
mások előtt a rossz tulajdonságait? 
Valljuk be, mindannyiunkat meg-
kísértett már a képmutatás. Már 
oktatják is, hogyan készüljön fel az 
ember például egy állásinterjúra, 
hogy minél eredményesebben tudja 
„eladni magát”. Ami végül is nem 
baj, de Istent nem lehet átverni! Isten 
belénk lát, úgy ismer minket, mint 
senki más!
A válasz egyszerű: legyen szinkron-
ban a külső és a belső életünk! Aki 

a templomban az első padban szeret 
ájtatoskodni, az a templom falain 
kívül is szeresse példamutató mó-
don embertársait. Szeretetből és ne 
kényszerből, ossza meg kenyerét az 
éhezővel, otthonát a hajléktalannal, 
ruháját a ruhátlannal. Persze, ma 
már ezer és egyéb módon is lehet 
segíteni rászoruló embertársainkon, 
ezek a példák csak a szemünket – és 
a szívünket nyitogatják. Hogy meg-
értsük végre: Istent szeretni a másik 
emberben lehet.
Most, karácsony havában, újra emlé-
keztet minket Isten: éppen azért lett 
emberré ott, a betlehemi istállóban, 
hogy erről az önfeláldozó, meg nem 
szolgált szeretetről győzzön meg. 
Mert a belsőnk és a külsőnk akkor 
lesz egyensúlyban, ha átéltük ezt az 
isteni szeretetet. És tehetünk azért, 
hogy a karácsony ne legyen a leg-
önzőbb ünnepünk! Vegyük észre, 
ilyenkor minden figyelmünket ön-
magunkra, családunkra irányítjuk. 
Ami persze nem baj. De ettől nem 
vesszük észre a szomszédban élő ma-
gányos özvegyet, a nyomorult árvát. 
Aki nagyon szenved, éppen kará-
csonykor.
Itt az ideje változtatni ezen! Mit is 
szoktunk kívánni? Áldott karácsonyi 
ünnepet kívánunk. Most lehetünk 
mi is áldássá mások számára!

Lupták György

Forrás: internet
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ISKOLÁS ÖRÖMPERCEK

„A GYÖKEREK NEM LÁTSZANAK, DE AZOK TARTJÁK A FÁT…”
A Kiskőrösi Tankerületi Központ Kiskőrösi Bem József Általános Iskolája 
sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program 
keretében meghirdetett, a NTP-KNI-19-054 – „A hazai és a határon túli mű-
vészeti tehetséggondozó programok támogatása” című pályázaton. A pá-
lyázat 1.000 000 forint támogatási összeget tartalmazott. A projekt címe: 
„A gyökerek nem látszanak, de azok tartják a fát…” A kiskőrösi embereknek 
szlovák gyökereik vannak.

Ezzel a tehetséggondozó hagyo-
mányőrző programmal felhívtuk 
gyermekeink figyelmét hagyomá-
nyaink szellemi és tárgyi értékeire. 
Ezekre építettük változatos tevé-
kenységeinket a program során, 
kialakítva bennük a tudatos ha-
gyományápolásra való hajlamot. 
A program fő célja volt a honisme-
ret iránt érdeklődő tanulókkal való 
foglalkozás, városunk helytörténeti 
és néprajzi emlékeinek megismerése. 
A foglalkozásokon felidéztük a múlt 
történéseit is. Alapvető célunk volt 
megismertetni a diákokkal lakóhe-
lyük, mikrokörnyezetük történelmi, 
népművészeti értékeit. Megmutatni, 
hogy a múlt velünk él, csak észre kell 
azt venni. 
A programban huszonnégy, 11-12 
éves kreatív-produktív tanu-
ló vett részt /heterogén csoport/, 
míg a megvalósításban 3 peda-
gógus (Szkenderovits Lajosné, 
Lengváriné Bárány Mária, Gmoser 
György). A projekt megvalósításá-
ban két szülő segített (Maria Jelitó, 
Tóth Erika). Külsős előadóként 

Filus Erika, a Petőfi Sándor Szü-
lőház és Emlékmúzeum vezetője 
csatlakozott. A csoportalakításnál 
kiemelkedő szerepet kaptak a koope-
rációs, személyiségfejlesztő játékok.
A projekt tartalmazott: 30 órás szak-
köri tevékenységet, műhelymunkát, 
egynapos kirándulást és háromnapos 
tehetséggondozó bentlakásos szak-
tábort. A program során a tanulók 
tudása rögzült, mélyült a szakköri 
tevékenységek, az alkotó tábor, a 
kirándulás által. A közösségi kapcso-
latok erősebbé váltak a közös progra-
moknak köszönhetően. A közösségi 
együttéléshez szükséges magatartás 
és viselkedés pozitív irányba alakult. 
Kompetenciák fejlődtek a tanulók-
nál. A kézműves játékok, tárgyak 
alkotása miatt anyagismeretük és 
eszközhasználatuk bővült. Képze-
lőerejük gazdagodott, szókincsük 
bővült. A munka során megtanul-
ták a tervezést, az előrelátást, és nem 
utolsó sorban a kitartást. Készítettek 
családfát, Kiskőrös várostörténeti 
tablót. A viselettörténeti rajzokból 
és a kézműves alkotásokból kiállí-

tás rendeztünk be. A szakköri tevé-
kenységek, műhelymunkák során 
készültek agyagtárgyak, edények, 
rátétmintás szütyők, nemezjátékok, 
gyöngyékszerek, szövött övek, tár-
gyak, szütyők, zsinórok). Bemutató 
előadást, prezentációt is tartottunk a 
szűkebb és tágabb közönség részére 
a szlovák népviselet öltözet darabjai-
ról.  A tehetséggondozó háromnapos 
bentlakásos szaktáborban megtanul-
ták a gyógynövények fontosságát, 
szerepét a mindennapi életünkben. 
Megismerték a gyógynövényeket, 
azok feldolgozási folyamatát, hatá-
sait. Elkészítették, megkóstolták, 
elfogyasztották a szlovák nemzeti 
ételeket (heróka, hólabda, sztrapacs-
ka) melyek elkészítésében két szülő 

is segített (Tóth Erika, Maria Jelito). 
A lovaglás, állatgondozás feladatait, 
szabályait is megismerték. A há-
romnapos szaktáborban folytattuk a 
műhelyben elkezdett feladatok meg-
valósítását. E gyakorlati feladatok 
befejezésére is sor került a táborban. 
Természetesen itt jobban elmélyül-
hettünk a témában. Kiegészítettük 
újabb feladatokkal, élményszerűbbé 
tettük azt. Sportjátékokkal, népi já-
tékokkal gazdagítottuk a táborban 
résztvevő gyermekek programját /
népi játékok, kártyázás, társasjáté-
kok, focizás/. Az egynapos kirándu-
láson a társművészetekbe, színház, 
drámába is belekóstolhattak. Buda-
pesten a József Attila Színház inter-
aktív előadásán, a János vitéz című 
előadást nézhették meg a tanulók. 
Az előadás előtt betekintést nyer-
hettek a kulisszák mögé, mely során 
részt vehettek a színpadi próbán, lát-
hatták a színpadtechnika lehetősége-
it, a súgó szerepét.

Szkenderovits Lajosné
projektfelelős

LILÁBA BORULT A KISKŐRÖSI EGYMI
November 17-e a Koraszülöttek 
Világnapja. Számos család érintett 
Magyarországon, mert minden tíze-
dik gyermek koraszülött. Ehhez az 
alkalomhoz negyedik éve csatlakozik 
rendszeresen a Kiskőrösi EGYMI 
teljes kollektívája. Pedagógusok, 
gyermekek, szülők együtt készülnek 
a várva várt napra. Több mint 130 
lila maszkot készítettek a szorgos 
kezek a mostani jeles napra. A prog-
ram a lila virágok ültetése mellett 
mélyebb témák körüljárására is le-
hetőséget adott, úgymint az egészsé-
ges életmód vagy a gyermekvállalás. 
Az intézmény nevelőtestületében és a 
tanulóifjúság körében is vannak ko-
raszülöttek, akik meghatódva fogad-
ták a kezdeményezést. Az EGYMI 

dolgozói kiemelten fontosnak tart-
ják, hogy programjaikon keresztül 
ne csak ők érzékenyítsenek, hanem 
maguk is érzékenyek legyenek egyes 
társadalmi csoportok iránt. Ebben 
az évben a járványügyi előírásokat 
figyelembe véve elmaradt a közös 
nagy fotózás. Helyette osztály/cso-
port szinten készültek fényképek, 
amelyeket a Koraszülöttek Egyesüle-
tének továbbítottak.
Az iskola honlapján betekintést 
nyerhetnek az intézmény minden-
napi életébe. Novemberben Márton 
napot tartottak az alsó tagozatosok 
számára, decemberre pedig rajzpá-
lyázatot hirdettek a gyermekeknek 
„Ünnepváró” címmel.   

Viedner Mónika

MEGÉRKEZTÉL, MEGSZÜLETTÉL, DE JÓ!

Birkás Csenge
édesanyja: Baranyi Nelli
édesapja: Birkás Andor
születési hely: Kecskemét
született: 2020. október 7-én
születési súly: 2950 g
hossz: 52 cm

Bányai Véda
édesanyja: Berta Zsanett
édesapja: Bányai Máté
születési hely: Kecskemét
született: 2020. szeptember 25-én
születési súly: 2900 g
hossz: 51 cm

Suba Nimród
édesanyja: Nemes Dóra
édesapja: Suba Róbert
születési hely: Szeged
született: 2020. október 5-én
születési súly: 3390 g
hossz: 51 cm 

Konecsni Lia
édesanyja: Molnár Dóra
édesapja: Konecsni Tibor
születési hely: Kecskemét
született: 2020. október 22-én
születési súly: 2800 g
hossz: 48 cm 
(fotó: Schnürlein Zsuzsanna)

Boldoczki Levente
édesanyja: Karsay Luca
édesapja: Boldoczki Balázs
születési hely: Budapest
született: 2020. október 25-én
születési súly: 3400 g
hossz: 54 cm 

VÉRT ADTAK ÉS ADOMÁNYOZTAK

Nyolcvanheten nyújtottak segítő 
kezet az elmúlt hónapban, a Kis-
kőrösön szervezett véradásokon. 
November 17-én és 18-án délelőtt a 
Petőfi Sándor Művelődési Központ-
ban, 18-án délután pedig az Ungvá-
ri Works Kft-nél lehetett vért adni. 
A Magyar Vöröskereszt Kiskőrösi 
Szervezete e két napot arra is felhasz-
nálta, hogy megszólítsa a jövő véradó-
it. Osztályok közötti versenyt hirdet-
tek a KEVI Petőfi Sándor Általános 
Iskolájában, hogy ki tud több donort 
mozgósítani. A tét egy torta volt. 
A versenybe 11 osztály kapcsoló-
dott be, akik 46 véradóval járultak 
hozzá a kétnapos megmozdulás si-
keréhez. A győztes a 3.c osztály lett. 
A megérdemelt díjat november 23-
án délelőtt adta át Sutus Etelka, a 
Magyar Vöröskereszt Kiskőrösi Te-
rületi Szervezetének vezetője (kis 
kép) a legügyesebben mozgósító osz-
tálynak. Csóti Imréné Ági néni kis 
nebulói már nagyon várták a vendé-
get, akit el is halmoztak kérdésekkel 
a véradással kapcsolatban, majd jó-
ízűen elfogyasztották a méretes csoki 
tortát.
A vöröskereszt kiskőrösi szervezete 
a Tesco Kiskőrös Hipermarket áru-
házzal karöltve évek óta megszervezi 
karácsony előtt adománygyűjtő ak-
cióját, melynek eredményeként idén 

is sok családhoz tudták eljuttatni a 
főkét tartós élelmiszerekből álló sze-
retetcsomagot.
Sutus Etelka: November 20-21-22-én 
gyűjtöttük a tartós élelmiszeradomá-
nyokat a kiskőrösi Tesco hipermar-
ket áruházban. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani Pribelszki Pé-
ter igazgatónak, mivel nem csak a 
helyet biztosították a jótékonysági 
adománygyűjtéshez, hanem az álta-
luk forgalmazott termékekkel is je-
lentősen hozzájárultak a karácsonyi 
akcióhoz. Ugyancsak köszönet illeti 
segítőimet, akik a mintegy 9 mázsá-
nyi adomány összegyűjtéséből és szét-
osztásából kivették részüket: a Kis-
kőrösi Óvodák dolgozói, Klászkóné 
Mészáros Zsuzsanna, valamint 
Jeszenszki Dorina, a Magyar Ifjúsá-
gi Vöröskereszt képviselője. Vlcskóné 
Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvo-
dák igazgatója már több éve önzetlen 
segítője annak, hogy az adománycso-
magok a leginkább rászorulókhoz 
kerüljenek. Idén közel száz csomagot 
tudtunk összeállítani. 
Támogatóink: az adományozók, 
Tesco Kiskőrös Hipermarket Áruház, 
Bonduelle Central Europe Kft., 
Herbal Soul Kft., Bognár-Vin Kft.

Subáné Kiss Krisztina
Boda Zsuzsa    
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FEJLŐDÉS

ELFOGADTA A PARLAMENT 
AZ AGRÁRADÓZÁS REFORMJÁT

ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA 
AJÁNDÉKOZTAK

Hatvanöt évvel ezelőtt egy hideg decemberi napon különös vendég érke-
zett Kiskőrösre. Aktatáskája, öltözködése minden bizonnyal elárulta róla, 
hogy hivatalnok, mégpedig nem is csupán az egyik szomszédos járás 
dolgozója, hanem valahonnan „magasabb” helyről látogatott el szerény 
községünkbe. Való igaz, a „szürke eminenciást” Szakács Gyulának hívták, 
és az Állami Egyházügyi Hivatal megyei referense volt. Ma már természe-
tesen ez az intézménynév sokak számára idegenül hat, ám 1951 és 1989 
között ez a szerv volt az állampárt „mindent látó szeme” a vallásos élet 
terén, s ha valamely felekezet nem „úgy” alakította dolgait, ahogyan azt a 
mindenható állam megkívánta, hát számíthatott némi retorzióra az emlí-
tett hivataltól, az egyszer biztos.

Ahogy azt Szabó Bence főlevéltáros 
nemrégiben megjelent tanulmányá-
ban leírja, Szakács figyelme viszony-
lag későn fordult az evangélikusok 
felé, ennek oka pedig elsősorban 
az, hogy a megyében a római ka-
tolikusokhoz és a reformátusokhoz 
képest számarányuk kevesebb volt, 
s leginkább itt, a Kiskőrösi járásban 
és annak szomszédos településein 
éltek, majdhogynem úgy tűnt, nem 
keltenek zavart az országos egy-
házpolitikában. Ám az előadónak 
rá kellett döbbennie, hogy mi sem 
állhatna távolabb a valóságtól. Ezt a 
gyanút tetézte be még 1954-ben, a 
helyi tanácsválasztások eredménye. 
A megyében a legtöbb járásban a 
korszak gyakorlatának „megfele-
lő” 95-100%-os részvételi arányok 
születtek, a Kiskőrösi járás viszont 
jócskán kilógott a maga 84,4%-os 
arányával, s ezt is csak jelentős házi 
agitációval tudták elérni a „nagyfokú 
közömbösség” miatt. Szakács levon-
ta a következtetést: „[…] a nagyobb 
politikai feladatok előtt az adott 
terület valamennyi felekezetével, 
illetve annak vezetőivel foglalkozni 
kell.” Külön kiemelte az evangélikus 
egyházat. Október végi jelentésében 
újabb „gyanús” körülményt emelt 
be, ti. az „erősen evangélikus” köz-

ségek a téeszszervezésben is lemarad-
tak. Véletlen lett volna? Aligha.
1955 végén valójában tájékozódni 
érkezett hozzánk, mielőtt jelenté-
sét leadná feletteseinek. Zárójel-
ben érdemes megjegyezni, hogy a 
pártszervezés és a DISZ szervezése 
a járásban sohasem volt a legsikere-
sebb, az azonban minden bizonnyal 
kisebbfajta sokként érhette Szakács 
Gyulát, hogy miközben országszer-
te a vallásos életvitel visszaszorítása 
haladt előre (több-kevesebb ered-
ménnyel), addig Kiskőrösön ennek 
a homlokegyenest ellenkezőjét volt 
kénytelen tapasztalni, köszönhetően 
a lelkészek „innovatív” hozzáállá-
sának. A jelentést tovább vizsgálva 
nagyon hamar világossá válik az elő-
adó valódi problémája a kiskőrösi 
gyülekezettel, valamint annak lel-
készeivel, ez pedig a sikeres ifjúsági 
és belmissziói munka volt. Énekkar, 
színi előadások, kultúrestek, diave-
títések, ezek voltak az ifjúság meg-
szólításának sikerrel alkalmazott 
eszközei. Ezeknek kellett azonnal 
hadat üzenni, s ennek alátámasz-
tására gyakorlati példát is említett. 
Leírta, hogy 1954 őszén a Petőfi Ál-
lami Általános Iskola negyedikesei 
körében verekedés tört ki, amikor az 
egyik párttitkár fia az ateizmus mel-

lett foglalt állást, erre három vallásos 
szellemben nevelt evangélikus fiú fi-
zikailag bántalmazta, s végül az igaz-
gatónak kellett őket szétválasztania.
Az evangélikus egyház helyi vezetői 
sem nyerték el szimpátiáját. A lel-
kipásztorok „ötös fogata” szerinte 
együtt és külön-külön is illojálisak 
voltak, a „tiszta” evangélikus egy-
házhoz tartoztak, sőt, Ponicsán Imre 
igazgatólelkész, dr. Murányi György 
lelkész, Tóth-Szöllős Mihály segéd-
lelkész, ill. Mina János és Seben Ist-
ván hitoktató lelkészek az államha-
talom számára a legszerencsétlenebb 
összeállítást jelentették. A csoport 
„vezérlovaként” Murányi Györgyöt 
említette meg, akit emellett szerinte 
„megillet a megye legreakciósabb ev. 
lelkésze jelző.”
Három fő problémát emelt ki. Az 
első a 80 fős énekkar volt, amely 
rendkívül sikeres, tagjainak 75 
%-át ráadásul fiatal fiúk és lányok 
adták. Vezetői Tóth-Szöllős Mi-
hály segédlelkész és Fekete Sándor 
zenepedagógus, korábbi kántor 
voltak. A fellépések rendszerint 
teltházasak, vidéki szerepléseik pe-
dig nem csekély anyagi hasznot 
is hajtottak az egyházközségnek. 
A második a Ponicsán Imre vezette 
színjátszó kör, amelynek 20-25 fős 
„törzsgárdája” rendszeresen adott 
elő az imaházban (amely szerinte 
egy „[…] jól megépített vidéki szín-
házterem képét adja”) esetenként a 
templomban, főként vallásos témá-
jú darabokat. A harmadik tényező 
dr. Murányi György személye volt. 
Róla ekképpen vélekedett: „külön 
foglalkozom a lelkésznek a filmezés 
primitív eszközökkel történő meg-
valósításában nyújtott kimagasló 
munkásságával. Ez az ember már 

1948-ban számított a kultúra ily 
nagymérvű elterjedésére, s ezért an-
nak idején több száz fényképfelvételt 
készített azokról a munkacsoportok-
ról, akik társadalmi munkában, fel-
váltva dolgoztak az imaház építésén. 
A felvételekből most diafilmet ké-
szít, s hamarosan ezt a filmet fogják 
vetíteni a kiskőrösi ev. imaházban. 
Nagyon "tetszett" az ötlet, s mikor 
kifejeztem tiszteletem nevezett érde-
meiért, Murányi még hozzá fűzte: 
"Hát igen kérem, mi gondolkozva 
dolgozunk!" Mondanom sem kell, 
hogy máris mindent elkövettem il-
letékes szerveken keresztül, hogy 
ebből a vetítésből csak hiú ábránd 
legyen.”
A jelentés végén mintegy konklú-
zióként Szakács Gyula a kialakult 
helyzetre „megoldásokat” is javasolt. 
Az egyházi kulturális események 
tartását a továbbiakban megtiltotta, 
ezt az érintettekkel személyesen kö-
zölte 1956 elején. Javasolta továbbá 
a kiskőrösi imaház államosítását, 
amelyre 1950-ben már történt kí-
sérlet. Dr. Murányi György lelkészt 
más gyülekezethez kellett volna he-
lyezni, ezt a püspöknél szándékozott 
kijárni. Minden bizonnyal nem lett 
volna nehéz elérnie, hiszen Dezséry 
László 1950-ben már egyszer asz-
szisztált (tkp. zsarolás által) Murányi 
magasabb egyházi tisztségeinek, így 
az esperesi cím elvételéhez is. Fekete 
Sándor zenepedagógust felelősségre 
kellett volna vonni. Végül, de nem 
utolsó sorban: „a közeljövőben meg 
kell szereznem a 80 tagú énekkar és 
a színjátszó "törzsgárda" tagjainak 
névsorát abból a célból, hogy illeté-
kes szervek folyamatosan megkezd-
jék ezen személyek eltávolítását az 
egyháztól. Ez különös súllyal a fiata-
lokra vonatkozik.”
Hogy miért is nem valósultak meg a 
fent említett súlyosabb intézkedések? 
A bürokrácia útvesztői mellett legin-
kább arra tudunk gondolni, hogy az 
1956-os év átalakulásainak, illetve 
a Rákosi-klikk bukásának lehetett 
hozzá köze. A forradalmi események 
alatt aztán a sztálinista hatalommal 
kollaboráló egyházi vezetés is távo-
zott, rövid időre még az erőszakkal 
elmozdított püspök, Ordass Lajos is 
újra elfoglalhatta hivatalát. 1958-at 
követően Káldy Zoltán püspöksége 
alatt a fent vázolt durva beavatkozást 
pedig már nem hajtották végre.
A fotón az evangélikus énekkar tag-
jai láthatók 1955-ben. A remények 
szerint sokan felismerhetik rajta 
szüleiket, nagyszüleiket, vagy akár 
fiatalkori önmagukat.

Turán István

AZ EGYHÁZÜGYI HIVATAL TÁMADÁSA A KISKŐRÖSIEK ELLEN

Kiskőrös Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött „Záportározó kialakítása és csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója 
Kiskőrösön” 

Kiskőrös Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül 420
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert záportározó tó kialakítására és belvízelvezető 

rendszer fejlesztésére, amely projekt a napokban sikeresen lezárult. A projekt a Széchenyi 2020 

program keretében valósult meg.

Kiskőrös Város Önkormányzata 2017. július 19. napján projekt javaslatot nyújtott be a „Települési 

környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” c. felhívására a városból lefolyó csapadékvizek tárolására, 

illetve helyben tartására a város déli, mélyfekvésű területén. A pályázat benyújtását követően megkezdődtek 

a részletes tervezési és előkészítési munkálatok Mátyus Zoltán tervező által. A benyújtott projektjavaslat 

pozitív elbírálásban részesült 2019. december 20. napján, melynek értelmében a projekt megvalósítására 

420.000.000,-Ft európai uniós támogatást nyert el Önkormányzatunk. A projekt keretében záportározó 

létesült a város déli részén összegyűlt csapadékvíz helyben tartása és károkozás mentes levezetése miatt a 

Sáhor csatornán keresztül. A záportározó kialakítása mellett a Dózsa György, Hrúz Mária és Tompa Mihály 

utcában elhelyezkedő csapadékvíz elvezető rendszereinek rekonstrukciója is megvalósult mivel az érintett 

utcákban a már meglévő, de funkcióját nem teljesítő zárt csapadékcsatorna, nyílt vízelvezető árok, 

átereszekkel, illetve szikkasztó árkokkal rendelkeztek, amelyek funkciójukat már nem látták el. A kivitelezés

2019. június 17-én megkezdődött és 2020. július 10-én sikeresen befejeződött, a kivitelező ÉKISZ Kft. ezen

a napon visszaadta Önkormányzatunk részére a munkaterületet. A projekt keretében 1043,5 m hosszban 

valósult meg a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, valamint létesült közel 2 hektár alapterületű

záportározó tó. A záportározó tó körül 1218 db fa is elültetésre került.

A projektről bővebb információt a www.kiskoros.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Domonyi László - polgármester
Kiskőrösi Város Önkormányzata
6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
78/513-120/202
E-mail: polgarmester@kiskoros.hu

Összesen 632 kilogrammnyi, külön-
böző színű, kisebb-nagyobb műbőr 
darabbal rakták meg a Protokon 
munkatársai azt az autót, mely nov-
ember 16-án délelőtt a város négy 
intézményénél állt meg. A KEVI Pe-
tőfi Sándor Általános Iskolája, Ha-
rangvirág Óvodája, a Bem József Ál-
talános Iskola és a Kiskőrösi Óvodák 
Mohácsi utcai tagóvodája technika 
órákon, kézműves foglalkozásokon, 
kreatív szakkörökön hasznosíthatja 
az anyagot, melyből ismerve peda-
gógusaink kreativitását, csodák szü-
letnek majd.

A fitnesz gépek gyártása összetett fo-
lyamat. A megrendelők több tucat-
nyi lehetőségből választják ki nem-
csak a gép fajtáját, de a váz, a borítás 
illetve a kárpit színét is. A gyártás 
folyamán a leggondosabb tervezés 
mellett is maradnak olyan darabok, 
melyek már nem használhatók fel. 
Ezek közül most a műbőr darabok 
újrahasznosítására talált remek lehe-
tőséget a Protokon.
Az intézmények mindegyikében 
nagy örömmel fogadták a felajánlást.

Subáné Kiss Krisztina 

Jövő évtől kedvezőbb működési és adózási környezetben folytathatják 
tevékenységüket az őstermelők, a családi gazdaságok és az agrárvál-
lalkozások, miután a Parlament november 17-én 174 igen szavazattal, 6 
tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) által kezdeményezett, az Agrárminisztériummal, a Pénzügy-
minisztériummal és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgozott 
törvénytervezetet, amely új alapokra helyezi a mezőgazdasági működési 
formákat, megreformálja a családi gazdaságokat, egyszerűsíti, és az ed-
diginél is kedvezőbbé teszi az adózási rendszert. A törvény 2021. január 
1-jén lép hatályba.

Jövő évtől három szervezeti forma 
mentén alakul a családi gazdaságok 
szabályozása. Ezek az őstermelők, 
az őstermelők családi gazdaságai 
(ŐCSG) és a családi mezőgazdasági 
társaságok (CSMT).

Őstermelők
Kibővül az őstermelők tevékenysé-
gi köre, összhangban a földforgalmi 
törvényben meghatározott mező-, 
erdőgazdasági és kiegészítő tevékeny-
ségekkel. Az ezekből származó bevé-
tel a teljes őstermelői bevétel 25%-át 
teheti ki.
Évi 600 ezer forintról az éves mini-
málbér felére, megközelítőleg 1 millió 
forintra nő azon értékhatár, amelyet 
el nem érő éves bevétel esetén a me-
zőgazdasági őstermelőnek nem kell 
jövedelmet megállapítania, azaz nem 
kell személyi jövedelemadó bevallást 
készítenie. Ezen értékhatáron felül az 
őstermelők kétféle adózás – az áta-
lányadózás és a tételes költségelszá-
molás – közül választhatnak.
Átalányadózás esetén az eddigi 8 mil-
lió forintos kvázi adómentes határ az 
éves minimálbér ötszörösére, megkö-
zelítőleg 10 millió forintra nő. A kö-
vetkező lépcsőfok ennek a kétszerese, 
a jelenlegi minimálbérrel számolva 
körülbelül 20 millió forint – eddig 
van lehetőség kedvezményes átalány-
adózásra. Ennél nagyobb árbevételnél 
már tételes költségelszámolásra kell 
áttérni. Kedvező változás, hogy az 
adómentes sáv átlépése esetén csak az 
afeletti összegre vetítve kell megfizetni 
az adót. Az őstermelői tevékenységgel 
összefüggésben folyósított támoga-
tások nem minősülnek bevételnek, 
azok adómentessé válnak.
A kistermelői rendelet hatálya alatt 
tevékenykedők is részesülhetnek az 
őstermelők számára nyújtott kedvez-
ményekből. Esetükben őstermelői 
(nem kiegészítő) tevékenységnek mi-
nősül a termékfeldolgozás – így nem 
számít majd bele a 25%-os bevételi 
korlátba –, ha saját maga dolgozza fel 
a saját gazdaságában előállított alap-

anyagot, és az a kistermelői rendelet-
ben szabályozott mennyiséget nem 
haladja meg. 

Őstermelők családi gazdasága 
(ŐCSG)

A jelenlegi közös őstermelői tevé-
kenység és a családi gazdaság egye-
sített formája az őstermelők családi 
gazdasága, jövő évtől ez a működési 
forma áll rendelkezésre a közösen te-
vékenykedő hozzátartozók számára. 
Adózásuk az őstermelőknél megsza-
bott értéket többszörözi a résztvevők 
számával, a kedvezményes adózás fel-
ső értékhatára viszont nem haladhat-
ná meg a 4 személyre számított ösz-
szeget, tehát jelenleg a megközelítőleg 
80 millió forintot. 

Családi mezőgazdasági társaság 
(CSMT)

Új minősítő kategória jön létre a 
társasági formában működő gazda-
ságok számára. A minősítést azon 
gazdasági társaság, szövetkezet, vagy 
erdőbirtokossági társulat kaphatja 
meg, aminek tagjai egymással hozzá-
tartozói láncolatban állnak, valamint 
kizárólag mező-, erdőgazdasági és 
kiegészítő tevékenységet folytatnak. 
A minősítést a NAK-nál kell majd 
kérelmezni. A CSMT-k tagjai szá-
mára a termőföld-adásvételeknél és 
-haszonbérleteknél kedvező elővásár-
lási, illetve előhaszonbérleti lehetőség 
biztosított.
A gazdasági társaságokból – füg-
getlenül attól, hogy rendelkeznek-e 
CSMT-minősítéssel vagy sem - adó-
fizetés kötelezettsége nélkül kivehető 
a normatív támogatásként kapott 
összeg, a saját földért kapott bérleti 
díj, és a társaság által legalább 15 évig 
használt föld vételára vagy tőketör-
lesztése. Az ilyen módon mentesített 
jövedelem ugyanazon gazdaság esetén 
adóévenként nem haladhatja meg az 
50 millió forintot.
Az egyes működési formákról és adó-
zásukról bővebb információ a NAK 
portálján érhető el.
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Kiskőrösi hírek

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

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

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

Felelős szerkesztő:
Turán Istvánné

Hirdetésfelvétel:
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.  

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

A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a kiadó nem vállal felelősséget!

NEM MINDENNAPI

SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!
„Kezem feléd nyújtom,
  szívem neked adom
  Melyet soha vissza nem kérek
  Szeress egy életen át úgy,
  mint ahogy én téged…” (Ady)

Borbényi Jolán
és Szentgyörgyi Tibor

november 7-én mondták ki az igent. 
Gratulálunk és sok boldog közös évet 
kívánunk!
                                              -bzs-

December első fele
Domonyiné Borbényi Katalin gyógypedagógus, logopédus
– Iskolakezdés hatása gyermekeink mentális egészségére
(Online előadás a Google Meet-en)

December 15. kedd 17 óra
Török Zsuzsa klinikai szakpszichológus előadása
– Iskolai érettség a pszichológus szemszögéből
(Online előadás a Google Meet-en)

Az előadásokra előzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elérhetőségeken:
06 78/415-920 vagy e�.kiskoros@gmail.com

Rendszeres tornáink:
Szerda 18 óra – Preventív gerinctorna („Timi csoportos órái” Facebook csoport) 
Péntek délelőtt – Senior torna („Timi csoportos órái” Facebook csoport)
A tornák bármikor visszanézhetők az oldalon.

Az Egészségfejlesztési iroda a programváltoztatás jogát fenntartja.

A KISKŐRÖSI
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI
IRODA PROGRAMJAI Egészségfejlesztési Iroda Kiskôrös

AZ EFI PROGRAMJAI ONLINE 
FOLYTATÓDNAK TOVÁBB

Az idei év, számos nehézséget tartogatott mindenki számára, ennek ellené-
re az Egészségfejlesztési Iroda partnereivel együttműködve igyekezett vál-
tozatos programkínálatot biztosítani a járás lakosai számára. Programjain-
kat átmenetileg az online térbe helyeztük át, ahol továbbra is lehetőséget 
biztosítottunk a testmozgásra és a különböző előadások megvalósítására.

A korlátozások bevezetésével tor-
náink egy részét tovább folytattuk 
online Tagai Tímea gyógytornász-
szal, aki szerda esténként élő adás-
ban a Timi csoportos órái Facebook 
csoportban preventív gerinctornát, 
péntek délelőttönként pedig senior 
tornát tartott. A tornák bármikor 
visszanézhetők az említett oldalon.
A lelki egészségfejlesztés az elmúlt 
hónapban is nagy hangsúlyt kapott, 
hiszen Mezőfi-Horváth Antónia 
klinikai szakpszichológus vezetésével 
három alkalmas érzelmi intelligen-
ciát fejlesztő tréninget szerveztünk 
a szülők számára, melyből két alka-
lommal még személyesen, az utolsó 
alkalom pedig online valósult meg. 
A foglalkozások során olyan gya-
korlatokat sajátíthattak el és olyan 
játékokat, könyveket ismerhettek 
meg a résztvevők, melyek segítségé-
vel hatékonyan fejleszthetik saját és 
gyermekeik érzelmi intelligenciáját 
(EQ). Az alkalmak során közpon-
ti szerepet kapott a 6 alapérzelem, 
hiszen sok gyermeknek nehézséget 
okoz megfelelően kifejezni érzéseit, 
valamint szó volt a szülők nevelési 
stílusáról is, ahol megoldási lehető-
ségeket kaphattunk abban, hogyan 
kezeljük az esetleges konfliktusokat 
gyermekeinkkel. 
Az érzelmi fejlesztés során nagyon 
fontos, hogy már egészen pici kor-
tól elkezdjük, és mindig vegyük 
figyelembe a gyermek szükséglete-
it és életkori sajátosságait, például 
kisgyermekkorban a dackorszakot 
vagy serdülőkorban a kortárscsoport 
felé való fordulást. Emellett érzelmi 
intelligenciánkat nem csak gyermek-
korban, hanem egész életünk során 
fejleszthetjük. Fontos, hogy a gyer-
mek kiegyensúlyozott fejlődéséhez és 
érzelmi intelligenciájának fejlesztésé-
hez a szülők is törekedjenek a fejlő-
désre és képesek legyenek felismerni 
saját érzelmeiket és megküzdeni az 
esetleges indulatokkal.
Az EQ fejlesztésére megismert mód-
szerek, eszközök közül – melyeket 
érdemes használni és alkalmazni 
már egészen pici kortól – most em-
lítenénk néhányat. Az érzelmi do-
bókocka és érzelmi kártyák nagyon 
jól használhatók a gyerekeknek az 

érzelmek felismerésére, valamint a 
mesemondás és a bábozás is kitűnő-
en fejleszti az EQ-t. A relaxációs me-
sékkel segíthetünk gyermekeinknek 
az ellazulásban és megnyugvásban, 
valamint kisiskolás- és serdülőkortól 
a különböző társasjátékok, mint pl. 
a Dixit vagy Az érzelmek birodalma 
bizonyulnak kitűnő választásnak.
Az ünnepek alatt kívánjuk Önök-
nek, hogy a sürgés-forgás és ünnepi 
készülődés mellett legyen idő a fel-
töltődésre és kikapcsolódásra is, és 
teljen a karácsony szeretetben, béké-
ben és meghittségben. Bízunk ben-
ne, hogy hamarosan személyesen is 
találkozhatunk programjainkon. Jó 
egészséget kívánunk!

Gulics Valentina
és Jaszanovics Dóra

EFI munkatársai

SPORT

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK GÉPI ELŐMET-
SZÉSÉT, ZÚZÁSÁT VÁLLALOM KIS-
KŐRÖS ÉS VONZÁSKÖRZETÉBEN! 
NEM CSAK MOSER MŰVELÉSŰT! 
06-20/9240-302

Cserszegi fűszeres szőlő Kiskőrös 
Szücsi dűlőben, 0,73 ha eladó. 
Érdeklődni: 06-20/343-3107 

APRÓHIRDETÉSAlma eladó 
termelőtől!

Kiskőrösön
20 kilogrammtól

ingyenes a kiszállítás.

facebook:
Alma házhozszállítás Kiskőrös

+36 70 619 3910

Üzletünket megnyitottuk
a Petőfi tér 8. sz. alatt (Rossmann mellett) 

Nyitva tartás: H-P.: 6:00-18:00
szombaton: 8:00-14:00  |  vasárnap: ZÁRVA

Bettina pékség és cukrászda

Vásárlóinkat

sok szeretettel

várjuk!

Kapható péksütemény, cukrász- és házi
aprósütemény, kovásszal készült kenyérfélék,
különleges magvas kenyerek. 
Üdítő, kávé, tea, nyáron fagyi!
RENDELÉST FELVESZÜNK!

JÉGVARÁZS A RAJZ ATTILA JÉGPÁLYÁN 
SZUPERMINI ÉS A FELNŐTT KATEGÓRIÁBAN

EGYMILLIÓT 
NYERTEK

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma megbízásából az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő által a Nemzeti 
Tehetség Program keretében meghir-
detett NTP-MTTD-19-0112 számú 
„Csodálatos világunk” című pályáza-
ton 1. 000. 000. forintot nyert a Kis-
kőrösi Bem József Általános Iskola.
A pályázat célja az alapvető madárta-
ni ismeretek bemutatása, a madarak 
életciklusának megismerése. A meg-
valósított program során a diákok 
készítettek madárodúkat, madárete-
tőt és itatót. Részt vettek madárgyű-
rűzésen, testközelből figyelték meg 
madarainkat, vizsgálták a Duna vizét. 
A matematikai műhelyfoglalkozások 
során fejlődött a gyermekek térlátá-
sa, logikai gondolkodása. Különböző 
testeket készítettek kartonból, majd 
építőkészlettel is megépítették azokat. 
Megismerkedtek a tangram logikai já-
tékkal, geometriai alakzatokból a sza-
bálykönyvben lerajzolt formákat kel-
lett kirakniuk. A beszélgetések során 
megismerhették tudósaink gyermek-
kori játékait. A kisoroszi táborban 
folytatódtak mind a matematikai, 
mind a madártani megfigyelések, 
emellett sokat játszottak, sportoltak a 
gyerekek. Nagyon érdekes, vidám ki-
ránduláson vehettek részt a Gemenci 
erdőben. Kisvasúton utazhattak, és 
testközelből nézhették meg az ott élő 
szarvas és vaddisznó családot.
A program során nagyon sokat tanul-
hattak a diákok a madarakról, a kör-
nyezetvédelemről, a logikai játékok 
hátteréről, a geometriai testek tulaj-
donságairól. A programban résztvevő 
pedagógusok: Madarász Boglárka, 
Litauszki Pál Gáborné, Lasztovicza 
László voltak.

A beszámolót készítette:
Litauszki Pál Gáborné

A HC Kiskőrös jégkorongosai állan-
dó résztvevői a különböző utánpótlás 
korosztályos bajnokságoknak. A leg-
fiatalabbak közé tartozó szupermini 
küzdelmekben november 15-én a kis-
kőrösi jégpálya adott otthont az egyik 
fordulónak.
A jégcsarnokban az U8-as korosztály-
ba (8 év alattiak) tartozó fiatalok lép-
tek pályára. A szuperminik tornáján 
körmérkőzéses formában mérte össze 
erejét a Halasi Márk és Kosóczky 
Tibor edzők által irányított HC Kis-
kőrös, a jászberényi Lehel HC és a 
Szeged csapata.
A részvételt a kecskemétiek gárdája le-
mondta, így a három együttes dupla 
fordulót játszott egymás ellen. A kis-
kőrösi gyermekek heti 3-4 edzéssel 
készülnek a tornákra, melyekből vár-
hatóan januárban tartják majd meg a 
következőt, hazai környezetben.
A szuperminik után a felnőttek is jégre 
léptek november 21-én. A kiskőrösi-
ek csapatvezetője Kosóczky Nikolett 
elmondta, hogy az újonnan összeállt 
HC Kiskőrös felnőtt csapata, reme-
kül játszó, női játékosokkal is büsz-
kélkedhet– a fotón felső sor: Dobszai 

Csaba, Gyalog Gábor, Hegedűs 
László, Szöllősi Szabolcs, Szekeres 
Károly (edző), Kolozsvári Gábor, 
Szabó Zoltán, Kosóczky Tibor (szer-
vező). Alsó sor balról jobbra: László 
Károly, Fazakas Tamás, Szöllősiné 
Baranyai Kata, Kosóczky Nikolett, 
Szélig Tünde.
A 3 x 3 felnőtt jégkorong torna ered-
ményei: HC Kiskőrös-Goodwill Phar-

ma Szegedi Vízmű 4-8 (1-1, 2-4, 1-3)
Kiskőrösi góllövők: Fazakas Tamás, 
László Károly, Gyalog Gábor, Ko-
lozsvári Gábor.
Goodwill Pharma Szegedi Vízmű-
Csabai Farkasok Warrior Legends 
4-29
HC Kiskőrös-Csabai Farkasok 
Warrior Legends 8-21 (3-6, 5-8, 0-7)
Kiskőrösi góllövők: Kolozsvári Gá-
bor-5, Szöllősi Szabolcs, Hegedűs 
László, László Károly.
Szekeres Károly klubelnök kiemelte, 
hogy a járványhelyzetben a Magyar 
Jégkorong Szövetség állásfoglalásához 
igazodva szigorú szabályok betartásá-
val folytatódhatnak tovább a korosz-
tályos bajnokságok. Kiemelte, hogy 
az edzések és a meccsek kizárólag zárt 
kapuk mögött játszhatóak le, illetve 
hogy csakis az igazolt, versenyenge-
déllyel rendelkező sportolók, valamint 
az edzők mehetnek be a létesítmény-
be. A kormányrendelet értelmében, 
a Korisuli, valamint a Közönségkori 
programjait kénytelenek szüneteltetni.

Filus Tibor/Boda Zsuzsa
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Új rádiócsatorna indult Kiskőrösön december 1-jén Rádió 97 néven. Az in-
dulással kapcsolatban Tóth Imi rádiós műsorvezetővel beszélgettünk, akit 
először is arról faggattunk, hogy miért pont Rádió 97 az új rádió neve. 

2000. szeptember 1-jén indult a Kun-
ság Rádió, akkor még másik frekven-
cián. Megálmodója Csányi József 
volt, és a sorkatonai szolgálat után 
rögtön itt kezdhettem. Kristálytisztán 
cseng a fülemben, amikor Szekeres 
Kálmán bemutatott Jóskának, és 
ezt mondta: „Ez a rádió a Kunságról 
szóljon és legyen jó!” Nos, úgy érzem 
sikerült a terv. Viszont a „Kunság” 
nevet napjainkban már nagyságában 
és mondanivalójában is az új „mé-
diaközpont” viszi tovább. Hosszú 
ötletelések után döntöttünk úgy, hogy 
adjuk a rádiónak azt a nevet, amelyik 
frekvencián szól. Így lett egyedi a név, 
ez pedig a Rádió 97.  

 � Milyen zenéket hallhatunk?
Manapság egy zenei szerkesztőnek 
annyiban van nehéz dolga, hogy tö-

megesen jelennek meg az újdonságok, 
szinte a végtelennel egyenlő a lehető-
ség. Külföldi rádiók hónapokig tesz-
teltetnek x mennyiségű zenét, és úgy 
állítják össze a zenei kínálatot. Nálunk 
erre nincs idő és lehetőség, így figyelve 
a slágerlistákat és a különböző fóru-
mokat állítjuk össze a zenei kínálatot, 
melynek vezérfonalát az újdonságok, 
fűszereit pedig azok a nagy klassziku-
sok adják, amelyeket ha meghallasz, 
rögtön valami szép emlék jut eszedbe. 

 � Milyen műsoraitok vannak? 
Minden rádiónak megvan a saját 
reggeli Circus Maximus-ként funk-
cionáló műsora. A Rádió 97-en ez a 
LATTE nevet kapta. Bízunk benne, 
hogy méltó indítása a napnak, meg-
alapozza a jó hangulatot. Pár dolog-
ban szakítottunk a bevált sémákkal, 

mivel vannak olyan reggelek, ahol 
csak a csajok vezetnek műsort. Két 
nő a stúdióban... el tudod képzelni? 
Vendég műsorvezetőink is lesznek a 
környékből, akiket már lehet, hogy 
hallottatok más városokban. 

 � Mennyire interaktív?
A hallgatókat abszolút igyekszünk be-
vonni az adásba. Olyan műsort gyár-
tani, ami mindenkinek tetszik, szerin-
tem lehetetlen, de nem is ez a célunk. 
Mi beletesszük részünkről mindazt, 
amit kell. A döntés joga pedig a hall-
gatóké, mint mindig. A rádió igazi 
küldetése úgy gondolom, hogy he-
lyivé tegye azokat az aktualitásokat, 
amelyek egyébként is a köztudatban 
vannak, de nincs olyan fórum, ahol 
ezt tényleg ki lehet beszélni. Reggeli 
műsorunk a LATTE tökéletes hely 
akár komoly, akár komolytalan témák 
kibeszélésére egy forró reggeli ital mel-
lett. Mindenki hozzászólhat az adás-
hoz, akár Facebookon vagy sms-ben, 

de igazából mi mindig az élő szónak 
örülünk a legjobban. Úgyhogy ked-
ves Rádió 97 hallgatók ne feledjétek: 
LATTE! Minden hétköznap 6:30-tól 
9:30-ig.

 � Ezután? 
A reggeli pörgés után szerintem a 
hallgatóknak adni kell egy kis időt, 
hogy feldolgozzák a történteket. 
9:30-10:00 óra között, fél óra rek-
lámmentes zenei összeállítással vá-
runk mindenkit. Azután egy virtuális 
sétára invitáljuk azokat, akik szeretik 
a jó zenét és közben nem akarnak le-
maradni a világ eseményeiről. Mind-
ezt persze könnyedén tálalva adjuk 
elő. A 14 óráig tartó Korzó 97! sze-
rintem sokaknak lesz jó munkatársa. 
Ezt követi az Extra 97! Két óra zene, 
az egyik órában mixeket lehet hallani 
elsősorban ismert környékbeli lemez-
lovasok prezentálásában. Nekünk 
mindig a helyi a fontos. De természe-
tesen TOP dj-k és világsztárok mixeit 
is pörgetjük? Óriási öröm, hogy sok 
ifjú tehetség küldött már mixet, így 
van miből válogatni bőven. Állandó 
lemezlovasaink mellett nekik is biz-
tosítunk bemutatkozási lehetőséget. 
Az Extra 97! után egy zenei újdonsá-
gokat felsorakoztató műsor követke-
zik, amelynek a Play97! nevet adtuk. 
Magyar zenében sincs hiány, hiszen 
minden nap sugározzuk a Zenepláza 
című műsorunkat. Ebben az órában 
csak és kizárólag hazai előadók hallha-
tók. Utána indul a City és a Night97 
non-stop zene egészen reggelig. Aki 
imád korán kelni és szereti a zenei 
különlegességeket, annak a Relax97 
szerintem az egyik kedvence. Másfél 
óra reggeli feltöltődés...

 � A hétvége más?
Ilyenkor rengeteg zenével és a 
Weekend97 című műsorral jelentke-
zünk. Szombat délelőtt az újdonságok 
mellett a fő zenei iránycsapás a funky. 
Vasárnap pedig a „Régi, de jó” című 
műsor, benne a „Sztárportré” hetente 
frissülő adásai Molnár Szabi kitűnő 
kollégámmal. Vasárnap jön a hét ze-
nei csúcspontja is, a TOP 97!, saját 
összeállítású zenei listánk.  

 � Játékok is vannak?
Decemberben „Amire gondoltam” 
című játékunk okozhat vidám per-
ceket, melynek lényege, hogy gyere-
kek saját szavaikkal írnak körül egy 
használati tárgyat és a hallgatóknak 
meg kell fejteni, hogy mire gondol-
hattak. Egyébként minden hónapban 
új játékkal jelentkezünk. A Rádió 97 
Kiskőrös és a térség új rádiója. Bízom 
benne, hogy sok örömteli pillanatot 
élünk át veletek! 

RÁDIÓ97

BEMUTATKOZIK A RÁDIÓ 97 – MEGISMERHETJÜK A MŰSORVEZETŐKET IS

Rácz-Porondi Diána: „Mindig 
nagyon érdekelt a rádiózás, gyermek-
koromban is sokat hallgattam az ak-
kori Kunság Rádiót. Első komolyabb 
emlékem 9 éves koromra datálódik, 
amikor otthon ültem a Hi-Fi előtt, és 
vártam, hogy beolvassák azt az sms-t 
a kívánság műsorban, amit én küld-
tem, és hogy lejátsszák a kedvenc szá-
momat. Azóta jó pár év eltelt, és úgy 
hozta az élet, hogy jómagam is média 
szakon végeztem. Azonban 
egy ideig más területeken 
is dolgoztam, mert sok 
minden érdekel. Vé-
gül 2016-ban kö-
zelítettem a szak-
mához, amikor a 
Kunság Rádióban 
kezdtem el dol-
gozni, most pedig 
nagy örömömre a 
Rádió 97 csapatát erő-
síthetem.”

Tóth Imi: „Egyszer volt, hol nem 
volt, egy fanatikus zeneimádó kis-
srác, aki minden reggel fél 6 előtt 
felkelt, hogy meghallgassa a „Kos-
suth”-on a Falurádió előtt az akko-
ri DISCO himnuszt. Ez volt Mory 
Kanté-tól a Yeke Yeke! Ja, és 1987-
et írtunk!  Innen indult minden. 
A zene az élet minden területére 
elkísért, így ide a Rádió 97 csapa-
tába is. A rádiózás számomra maga 

a nagybetűs SZERE-
LEM! Remélem, sok 

örömöt hozunk 
munkánkkal 
azoknak, akik 
minket vá-
lasztanak. Jó 
rádiózást!”

Lantos Zita: „A Juhász Gyula Ta-
nárképző Főiskolán végeztem magyar 
tanár és média szakon. Kötődésem a 
rádióhoz messzire nyúlik vissza. Még 
a főiskola alatt találkoztam Csányi Jó-
zseffel, a Kunság Média akkori tulajdo-
nosával, aki felkért, hogy csatlakozzak 
a csapathoz. Kötelező gyakorlatomat 
így a Kunság Rádiónál és a Kiskőrös 
Tv-nél töltöttem, aztán itt is marad-
tam. Majd átmentem a Halas Tv-
hez dolgozni. Körülbelül 10 éve újra 
visszatértem a Kiskőrös Tv-be, majd 
a Kunság Rádióba is. Jelenleg csak a 
rádióban dolgozok. Mellette gyógype-
dagógiai tanulmányokat is kezdtem és 
fejlesztő, mozgásterapeutaként is dol-
gozom. Két különböző terület, mégis 
mind a kettőt szeretem csinálni. Há-
rom csodálatos gyermekem van és egy 
fantasztikus férjem, aki mindenben 
támogat. Izgalommal vártuk a Rádió 
97 indulását, azt gondolom ismét egy 
jó csapat állt össze.” 

FM 97 MHz


